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Філософсько-світоглядні засади буття людини

Філософсько-світоглядні засади буття людини
УДК 13:141.1+17.01

КАШУБА МАРІЯ.
ВНУТРІШНІЙ СВІТ ЛЮДИНИ
Марія Кашуба
Львівський національний університет імені Івана Франка,
вул. Університетська, 1, Львів, 79000, Україна,
kafilos@franko.lviv.ua
Розглянуто внутрішній світ людини як вираження її
сутності.
Розкрито
багатоскладовий
феномен
внутрішнього світу людини, який включає поняття
свідомість, дух і душа, їхні властивості й здатності.
Проаналізовано сучасну соціокультурну ситуацію, в якій на
перший план виступає людяність, яка виражає істотну
сутність людського буття.
Ключові слова: внутрішній світ людини, духовність,
свідомість, моральність.
Відомо, що проблеми сучасної цивілізації спричинила людина, її
виробнича діяльність та весь спектр задоволення буттєвих потреб,
тобто життєдіяльність. Сьогодні з’явилася реальна загроза не тільки
існуванню природи, довкілля, а й небезпека для самої людини. Із
фактора перетворення світу, його вдосконалення людина наприкінці
XX століття стала фактором його знищення. Про це написано численні
дослідження, чимало політиків і громадських організацій, асоціацій,
об’єднань, моральних і релігійних учень закликають повернутися
обличчям до людини, допомогти їй збагнути (уже вкотре!) своє єство і
призначення на Землі.
На думку багатьох учених, сучасна західна технократична
цивілізація зумовила немало згубних для людства суперечностей,
оскільки в її основі – споживацьке ставлення до природи та її ресурсів.
Людина творить, видозмінює світ на свій розсуд, підлаштовує його під
себе, не надто зважаючи на можливості природи і на свої власні –
наприклад, швидко адаптуватися. Як наслідок, настає не лише
екологічна, демографічна криза, а й духовна, коли попередні світоглядні
установки суперечать реальності, яка змінюється під впливом
об’єктивних обставин.
З людиною, її індивідуальним буттям пов’язана чимала група
глобальних проблем, які називають проблемами "людських якостей", –
розвиток моральних, інтелектуальних та інших задатків людини,
забезпечення здорового способу життя, нормального психічного та
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інтелектуального розвитку. Від другої половини 70-х років XX століття
до цих проблем привернув увагу Римський клуб. У доповіді 1977 року
"Мета для людства" заторкнуто проблеми духовного розвитку людини,
моральних орієнтирів, адекватних сучасній епосі. Згодом, 1979 року,
опубліковано доповідь "Немає меж освіченості". Такі дослідження
означали поворот до людини, до духовних основ буття, які і є справді
людськими, тобто лише духовність виокремлює людину в просторі
біосфери. В. Вернадський визначив процес утвердження людини як
істоти духовної терміном "ноосфера".
Філософсько-антропологічне розуміння глобальних проблем
означає, що основною проблемою і водночас головним засобом
вирішення проблем є людина, її ціннісні орієнтири й установки. Уже в
XX столітті стало зрозуміло, що доля світу врешті-решт залежить від
духовності людини.
Сутність концепції ноосфери, яку, крім В. Вернадського, осмислив
також французький антрополог і філософ П. Тейяр де Шарден,
пов’язана з розумінням особливого місця людини у світобудові. Людина
є важливою ланкою в еволюції природи. Вона створює ноосферу, або
сферу розуму, що є завершальним етапом у розвитку сфери життя
(біосфери).
Створивши
ноосферу,
людство
бере
на
себе
відповідальність за весь уклад природи, за перебіг і спрямованість її
подальшої еволюції. Могутність людини стає чинником, який визначає
недопустимість хижацького ставлення до природи. Людина має
навчитися розуміти те, що діється з природою, як те, що діється з нею
самою, адже вона – лише ланка в ланцюгу природних перетворень, але
відповідальна за перебіг усіх змін.
Отже, людина – частина природи, але свідома своєї
відповідальності, чого не можна сказати про інші складові біосфери.
Людина могутня, сильна, вільна у своїх діях, але водночас тільки вона
сама за них здатна відповідати. Відповідальність за свою свободу та
вчинки в контексті цієї свободи тісно пов’язана з осмисленістю дій. Лише
людина – єдина серед живих істот – здатна усвідомлювати свою
свободу й відповідальність, тобто надавати своїм діям певних смислів.
Така здатність людини пов’язана з її духовністю, внутрішнім світом,
самістю тощо. Розмаїття понять на позначення цієї здатності людини
може означати її таємничість, недостатню досяжність для вивчення і
розуміння.
Здебільшого поняття "духовне", "внутрішній світ" протиставляють
поняттям "матеріальне" та "природне". У християнській культурній
традиції матеріальне і природне об’єднано поняттям "плоть", а духовне
протиставляють плоті як щось вище і суттєве – образ Бога в людині,
наприклад, або душа. З цим пов’язане значення духовного як належного
релігії (духовна музика, духовні книги, духовний сан). Інше значення
цього поняття вживають для позначення вияву нематеріальної
активності людини (духовний світ, духовні традиції, духовна культура).
"Філософський енциклопедичний словник" (К., 2002) визначає
духовність як "категорію людського буття, що виражає його здатність до
Соціогуманітарні проблеми людини
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творення культури та самотворення". Автор статті Н. Хамітов
переконаний, що "прояснення природи людського буття через категорії
"дух" та "духовність" означає, що людина може не тільки пізнавати та
відображувати навколишній світ, а й творити його" [2, с. 179].
У християнській традиції з внутрішнім світом людини пов’язане й
поняття "душа". Н. Хамітов визначає "душу" як "поняття, що виражає
індивідуальну своєрідність внутрішнього світу людини, здатність до
переживання або відчуження" [2, с. 179]. Учений стверджує, що
більшість релігійних і філософських систем протиставляють душу не
тільки тілу, а й духу. "Якщо дух розглядається як джерело креативних та
раціонально-пізнавальних
можливостей
людини,
рух
до
трансцендентного, то душа – джерело морально-комунікативних
можливостей, спрямованість до іманентного, ближнього" [2, с. 179].
Отже, внутрішній світ людини, її духовність – це дух і душа, що
поєднує в собі і спрямованість у трансцендентне, і нематеріальну
(творчу) активність людини, і людське єство, "людяність" як здатність
співчувати й переживати, і самосвідомість особистості як самоповагу,
саморозбудову в людині стійкого смислового осердя, що здатне
протистояти світові. До такого визначення духовності скеровують слова
В. Франкла: "Як духовна істота, людина не тільки протистоїть світові
(зовнішньому та внутрішньому), а й займає щодо нього якусь позицію.
Те, що може протистояти соціальному, тілесному й навіть психічному в
людині, ми й називаємо духовним у ній. Духовне за визначенням і є
вільне в людині. Духовна особистість – те в людині, що завжди може
заперечити. А це включає здатність стати над собою, не прийняти себе,
відсторонитися від своєї фактичності" [3, с. 111-112].
Більшість мислителів погоджується, що в багатоскладовому
внутрішньому світі людини (дух, душа, самосвідомість тощо) провідна
роль належить самосвідомості, призначення якої – регулятивноконтрольна функція у житті й діяльності індивіда, виражених у його
предметній свідомості. Предметна спрямованість свідомості завжди
детермінована певними потребами, що асоціюються із задоволенням
життє- та виробничої діяльності, тоді як самосвідомість спрямована на
очікування насамперед можливостей суб’єкта. Самосвідомість суб’єкта
має дієвий характер, і субстрат її дієвості має духовну природу, оскільки
самосвідомість є когнітивно-психологічним феноменом. Водночас, як
емоційно-чуттєво-мисленнєве утворення, самосвідомість виходить зі
соціологічного
конструкта
діяльності
та
спілкування.
Отже,
"самосвідомість і як процес, і як структура формується під час діяльності
людини та її спілкування й мірою свого розвитку слугує тому, що її
формує, тобто діяльності суб’єкта, його взаєминам, його спілкуванню,
його розвиткові", – так передає О. Нельга думку російського дослідника
самосвідомості особи В. Століна [1, с. 60].
Відповідно до поглядів цього російського вченого, О. Нельга,
розмірковуючи про самосвідомість особистості, виокремлює її
діяльнісно-рефлексивну природу, що зумовлює розрізнення в
самосвідомості індивіда двох аспектів: соціологічного та психологічного.
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Соціологічний аспект пов’язаний з тим, що індивід усвідомлює
себе виконавцем певної соціальної ролі, причетного до реалізації
технологічного боку культури. Тобто в суспільстві індивід є певним
типом, конформованим суб’єктом спільної соціальної діяльності, якого
залучили і включили через неї в певну соціальну групу. Так індивід
постає як неавтономна соціальна величина, де споріднюються общинна
свідомість і самосвідомість як чітко виражене усвідомлення своєї
належності до конкретної спільноти. О. Нельга вважає, що сучасний
індивід, ідентифікуючи себе з певною спільнотою, включає в цю
ідентифікацію тільки "відносне протиставлення себе разом зі своєю
спільнотою іншим спільнотам та індивідам, які до них входять" [1, с. 61].
Отже, йдеться про соціологічну самосвідомість як складову
внутрішнього світу людини через усвідомлення своєї групової чи
соціальної належності до певної спільноти людей. З нею пов’язані такі
феномени, як патріотизм, любов до рідної мови, повага до традицій
своєї культури й бажання їх пізнавати та примножувати, гордість за свій
народ і свою батьківщину, національна гордість тощо.
Психологічний аспект самосвідомості пов’язаний з тим, що індивід
усвідомлює себе як суб’єкт тієї ж спільноти, але акцент зроблено на
задоволенні власних потреб. Індивід постає як автономна величина,
певний мікрокосм, сукупність унікальних біопсихічних та інтелектуальнодуховних властивостей, як самоцінність, індивідуальність, тобто йдеться
про усвідомлення своєї особливої цінності для "свого" соціального
цілого, свого особливого шляху й призначення. З цього цілком логічно
випливає, що квінтесенцією психологічної самосвідомості є самооцінка
й основана на ній самоповага (самолюбство, почуття власної гідності).
Отже, самосвідомість – це дієвий феномен внутрішнього,
духовного світу людини, який "полягає у здатності індивіда як суб’єкта
виокремлювати власне "Я", відділяючи його від "не-Я" й
протиставляючи його (дистанціюючи від) "Вони"; здійснювати як
особистість регуляцію, контроль та оцінку результатів власної
діяльності, що пов’язує його соціальною групою, яку він репрезентує
("Ми"); з’ясовувати як індивідуальність ("над-Я") власні можливості
творчого прориву крізь посталі соціальні регламентації й за межі
інтелектуально-духовних досягнень суспільного суб’єкта" [1, с. 65].
Ці міркування цілком узгоджуються з тезою, що внутрішній світ
людини асоціюється насамперед з її свідомістю, яка є і відображенням
світу, і самосвідомістю, і творчістю-мисленням.
Про свідомість людини, її природу й сутність, походження та
властивості написано досить багато й вичерпно. Тут недоречно
переказувати авторитетні думки, а доречніше поміркувати про такі
поняття, як "людяність" чи "людськість", що є специфічними
характеристиками внутрішнього світу людини як такої, визначальними
для її єства, сутності та самості. Можна інтерпретувати поняття
людяності як самосвідомість людини, тобто свідчення, наскільки вона
усвідомлює свою належність до "homo sapiens", відмежованість від
"нелюдяності", з якою пов’язана нівеляція всього людського, людяного,
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знищення людських цінностей, заперечення самої людини як істоти, що
має збагачувати світ і відповідати за свої вчинки. З "нелюдяністю"
пов’язують злочини проти людяності, людства загалом, але
"нелюдяність" також є характеристикою людини. Тут виникає
нерозв’язана досі проблема сутності людини як її внутрішнього світу,
проблема визначення найістотнішого в людині, що є її справжньою
суттю. Це відчуває кожен, хто намагається дати визначення людини.
Для Арістотеля вона – "політична (полісна) істота", для Декарта –
"мисляча річ", а для Бердяєва – "постійно незадоволена собою й здатна
себе переростати". Німецький поет Гете вважав людину істотою,
здатною на неможливе. Усі наведені думки вказують на сутність людини
як її внутрішній світ, бо зовнішність людина має досить виразну,
відмінну від інших живих істот.
Засновник нового напряму у філософії XX століття – філософської
антропології – Макс Шелер, намагаючись у своєму вченні поєднати
філософське осягнення людини з конкретно-науковим знанням про неї,
1927 року стверджував, що "ще ніколи в історії людина не ставала
настільки проблематичною для себе, як у наш час" [5, с. 32]. До
констатації і вирішення цієї проблеми мислителі наближалися від
Сократового "пізнай себе" через пошуки шляхів обоження людини в
християнській патристиці та містичних вченнях аж до матеріалістичного
розуміння історії та інтересів людини в ній у Нові часи.
Основоположник матеріалістичного розуміння історії К. Маркс
проголосив пріоритет матеріальних інтересів людей у життєвому
процесі, які старанно замасковують і приховують. Сутність людини
Маркс пов’язував з діяльністю, що розгортається в комплекс суспільних
відносин, де задовольняють інтереси людини, однак вона залишається
прихованою за виявами ідеології й різними інституціями. Людина в
марксизмі – сукупність суспільних відносин, хоча його послідовники
обмежували своє вчення ідеологією класової боротьби, не враховуючи
розкриття сутності людини.
Інший напрям філософського осягнення людини – екзистенційна
традиція, представником якої є С. К’єркегор, стверджує, що важливим
для осягнення людини є не її сутність, що відрізняється від людського
існування, прихована й навіть іноді пріоритетна щодо нього, а саме
людське існування в усій його повноті й безпосередності. Розвиток
наукового знання в класичний період (XVII – XIX ст.) виявився безсилим
збагнути сутність людини, яка, на думку екзистенціалістів,
розкривається лише в спілкуванні, у ситуації вільного вибору, особливо
ж у межовій ситуації, коли людина стає на грань буття і небуття.
Екзистенційне знання – це безпосередній і цілісний вияв людської
духовності як внутрішнього світу: поєднання свідомого філософського
мислення й інтелектуальної інтуїції, художньої образності й моральної
оцінки, віщого погляду й естетичного чуття.
Екзистенційне знання розкрило для осмислення нові аспекти
людського єства, "людяності" в людині. Праці К’єркегора, Ніцше,
Ясперса й Бердяєва, Сартра й Камю, Достоєвського, Пруста і Кафки,
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Франка, Стефаника, Кобилянської, творчість Мусоргського й
Шостаковича, Далі, Мунка й Пікассо та інших мислителів і митців
відкрили людині в ній самій щось таке, що вона могла раніше тільки
відчувати й передчувати, але ніколи про нього не думала. Водночас
екзистенційне знання загострило увагу до глибини й неодновимірності
людського єства й неможливості його остаточно осягнути.
Упевненість у такій позиції щодо осягнення сутності людини
підтвердив ще один напрям філософії XX століття – психоаналіз, що
зародився в межах медицини – предметного знання про людину. Лікарпсихіатр З. Фройд, спонуканий потребами свого фаху – лікуванням
неврозів, після тривалих спостережень дійшов висновку, що певні
патологічні відхилення у функціях людського організму зумовлені
неусвідомлюваними зусиллями, спрямованими на приховування певних
бажань і потягів, які суперечать уявленням про належне та гідне
людини. Їхнє усвідомлення загрожує становищу людини в суспільстві та
світі. Фройд відкрив наймогутніші й найзагрозливіші інстинкти, передусім
інстинкт життя (ерос, лібідо) та інстинкт руйнування (танатос), що
пробиваються крізь "цензуру" свідомості, якою б щільною вона не була.
Їх можна розпізнати через символи (сновидіння), асоціативні образи,
описки, обмовки тощо. Практика психоаналізу ще виразніше підкреслює
неможливість вичерпно осягнути внутрішній світ людини.
Досвід людського життя у XX столітті, як духовний, так і
практичний, тільки поглибив висновки екзистенціалізму й психоаналізу,
адже людина відкрилася з усією своєю складністю, непередбачуваністю
й неостаточністю, можна сказати – нелінійністю. Новий метод –
синергетика, перенесений із природознавчих у гуманітарні й соціальні
науки,
недарма
має
іншу
назву –
"теорія
самоорганізації
людиновимірних систем". Початковими принципами цієї теорії є
флуктуації, нелінійність розвитку, його непередбачуваність і
некерованість – нетерпимість до зовнішніх втручань, самоорганізація
тощо.
Проблема сутності людини, її внутрішнього світу не є тільки
абстрактною, вона тісно пов’язана нині з низкою соціальних, навіть
глобальних соціально-практичних проблем, підхід до вирішення яких
безпосередньо залежить від її розуміння.
Прикладом того, як спосіб бачення й розуміння сутності людини
позначився на соціально-політичному житті XX ст., може слугувати
недавня наша історія, зокрема процеси впровадження в життя
марксистського тлумачення сутності людини.
Як уже було зазначено, відкривши принцип пріоритетності
матеріальних інтересів, Маркс розумів, що людині й суспільству
притаманна здатність приховувати ці інтереси й справжні мотиви своїх
учинків під маскою ідеології. Учень Гегеля, він розглядав людину як
істоту, наділену здатністю пізнавати й розуміти, правильно визначити
мету своєї діяльності й добирати засоби для її реалізації. Усе
"негативно-людське", тобто нелюдське, на думку Маркса, є наслідком
розриву між сутністю й існуванням людини, перебуває поза людською
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сутністю. Отже, змінивши умови людського існування, можна надати
людині можливість для утвердження своєї позитивної людської сутності.
Марксисти здійснювали це шляхом ліквідації приватної власності й
експлуатації, виховання нової людини. Така просвітницька за суттю
теорія ґрунтується на переконанні, що людина є раціональною за своєю
сутністю і тому цілком пізнаваною, її можна виховувати через вплив
суспільної свідомості, засобами суспільства, яке розуміє "справжній
інтерес" людини й забезпечує здійснення цього інтересу. Якщо людина
не хоче сприймати (не розуміє) цього "піклування" про свій "справжній
інтерес", тоді вона виявляється "класово (чи національно) несвідомим
елементом", "дисидентом" тощо. Суспільство чи влада вважає за
необхідне таку людину "виховувати", як це було і є в тоталітарних
режимах.
Однобічне, однолінійне розуміння людини як раціональної істоти
робить її об’єктом маніпуляцій влади чи суспільства, які вважають за
свій обов’язок втручатися, "виправляти" внутрішній світ людини,
наставляти її на "раціональну" стежку. Раціональність людини
абсолютизується як у марксистській традиції, так і в націоналізмі
культурницького типу, натомість в "інтегральному" націоналізмі (чи
націонал-соціалізмі, фашизмі) абсолютизується ірраціональне – "дух",
"голос крові", "воля до влади", "чистота раси" тощо. Людина в цих
ідеологіях і вченнях постає як об’єкт дії ірраціональних сил, її внутрішній
світ потребує впливу ірраціональної стихії, щоб долучитися до певного
соціального цілого як гаранта здійснення свого буття. І абсолютизація
раціонального у внутрішньому світі людини, і акцентування на стихійноірраціональному її началі призводять до нівеляції її особистості в
тоталітарній практиці.
На цьому тлі філософія XX ст. в особі представників
екзистенціалізму, психоаналізу, філософської антропології вважає за
необхідне наголосити на сутнісній суперечливості внутрішнього світу
людини, його принциповій проблемності. Красномовно висловив цю
думку Еріх Фромм: "Людина ніколи не вільна від дихотомії свого
існування, вона вже не може звільнитися від свого духу, навіть якби
вона того хотіла, й не може звільнитися від свого тіла, доки вона живе, її
тіло будить у ній бажання жити. Розум, благословення людини водночас
є її прокляттям. Розум постійно змушує її шукати розв’язання
нерозв’язаної дихотомії… Людина – єдина жива істота, яка відчуває
своє буття як проблему, яку вона мусить вирішити і якої вона не може
позбутися" [4, с. 444-445].
Філософ і психолог, Е. Фромм помітив і описав у внутрішньому
світі людини такі суперечності, які ще не було осмислено, зокрема
феномен "втечі від свободи", протиріччя буття та володіння в межах
самого людського буття, подвійності самого процесу трансцендування.
К. Ясперс, а згодом В. Франкл назвали людину істотою, що
трансцендує, тобто постійно прагне знайти межі своїх можливостей і
долати ці межі, перевершувати себе, просто бути і постійно шукати
інший вимір буття, постійно оглядатися – ця фундаментальна
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властивість внутрішнього світу людини забезпечує її унікальне місце у
світі. Трансцендуючи, людина у своїх діях, помислах, переживаннях
сягає межі буття й трансцендентного, лише тоді людське буття набуває
цілісності. Справжнє людське буття – це "вивищення потреб", вічний
неспокій і рух до досконалості. К. Ясперс зазначив, що "ми шукаємо
спокою через пробудження нашого неспокою" [6, с. 502].
М. Бердяєв переконаний, що самим актом свого народженнясотворення людина приречена збагачувати світ, "со-творювати" разом з
Богом. Тому кожен крок людини у світі – це трансцендування,
"випадіння" з буденного стану, воно є скрізь, де людина в будь-яку
справу вкладає новий сенс, частинку свого духу, "працює з душею".
Воно є там, де є самоутвердження людини як одухотвореної істоти, її
самозростання, вивищення над "тваринним" існуванням – у коханні,
творчості, натхненній праці і думці, щирій молитві. Але людина
трансцендує і в негативний бік – у саморуйнуванні і знищенні світу,
довкілля. У злочинах, особливо проти людства, людина також
перевершує себе, свою людяність, переступає межі цієї людяності.
Отже, внутрішній світ людини – проблема, до вирішення якої
філософія наближалася впродовж усієї своєї історії. Загострилася вона
особливо в наш час, тому потребує особливо пильної уваги й
докладного вивчення.
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СКРИННИК МИХАЙЛО.
"БЕЗРІДНІСТЬ" ЛЮДИНИ В "УКРАЇНСЬКОМУ СВІТІ"
М. ГОГОЛЯ
Михайло Скринник
Національний лісотехнічний університет України,
вул. Генерала Чупринки, 103, Львів, 79057, Україна,
maskrynya@ukr.net
Символічно виражений український світ повістей, згідно з
Гоголем, зазнає ерозії через неприродну зміну місця в
структурі світу. "Чужий" посів місце "свого" в українському
світі, а "лицар-козак" перевівся у "гречкосія", що стало
згубним для особистісної самоідентичності українця.
Ключові
слова:
міф,
український
світ,
опозиції,
непритомність, безрідність, чужий світ, правда.
Місце людини в художній творчості Гоголя, його життєбачення,
базові цінності, установки цікавили й цікавлять багатьох українських і
зарубіжних учених. Дотичними до теми нашого дослідження вважаємо
роздуми М. Бахтіна у праці "Творчість Франсуа Рабле і народна
культура середньовіччя та Ренесансу", велику за обсягом роботу
Ю. Манна "Поетика Гоголя" (автор досліджує карнавальний первень у
творах Гоголя, очевидну і завуальовану фантастику, гротеск, міражну
інтригу тощо), праці М. Поповича "Гоголь" і "Світ Гоголя" та Г. Грабовича
"Гоголь і міф України". Творчість письменника у вимірі його
українськості та "національної душі" аналізують О. Скромецький
(Гоголь. – Львів.: Світ, 1994. – 308 с.) та В. Звиняцьковський (Николай
Гоголь: тайны национальной души. К.: Ликей, 1994. – 542 с.), автори
"Гоголезнавчих студій" (Випуск перший. Ніжин, 1996. – 124 с.; Випуск
другий. Ніжин, 1997. – 110 с.).
Об’єктом нашого наукового зацікавлення у творчості М. Гоголя є
людська одиниця, її базові цінності, самоідентичність людини в
українських повістях, а також українськість самого Гоголя, його
ставлення до України та осмислення місця й призначення людини у
світі.
Базовою цінністю індивідуального та соціального буття для
Гоголя, як і для всіх українських романтиків, є правда. Однак, пише він у
листі до М. Максимовича від 09.10.1833 року, кожен торує до неї свій
шлях, а різні дороги зумовлені розмаїттям закладених у нас здібностей і
спроможностей. З одиниць складається суспільство, і важливо, за
Гоголем, щоб кожен виконав своє призначення. Шлях Гоголя до
правди – це заглиблення в себе, у свою душу, бо через неї лежить
дорога до світу. Поняття душі в нього центральне для розуміння
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внутрішнього світу людини. Істинну правду можна осягнути, вважає
письменник, тільки душею, бо людина доходить до неї через
переживання. "Моє діло – душа, і діло варте життя" [3, VI, с. 253]. Cвіт
людині дано у правді тільки завдяки душевному збуренню, активності, а
не раціональному пізнанню, бо душу рухає порив і натхнення.
У своїй творчості Гоголь обстоював позицію, згідно з якою і
людина, і народ мають власну неповторну долю і мусять зрозуміти
інший народ і дорогу до правди, яку той вибрав. Неморально навертати
всі народи на одну дорогу, позаяк істина багатогранна, і кожен бачить
тільки свою грань. "Ти забув навіть, – пише М. Гоголь, – про властивості
характеру кожного народу, й гадаєш, що ті самі події можуть однаково
діяти на кожний народ. Той самий молот, б’ючи по склу, розбиває його в
порох, а коли б’є по залізу, кує його" [3, VII, с. 276]. Питання історичної
долі українського народу стало для Гоголя надзвичайно складним і
актуальним. Критично-песимістичне ставлення до власної персони
збігається в нього зі ставленням до народу, України та її історії. Відразу
зазначимо, що ставлення до України в ранній і пізній періоди його
творчості діаметрально протилежне. На початку свого творчого шляху
письменник вважав, що історично склалися два різні народи:
"сформувалися дві держави, які мали однакову назву, – Русь, одна під
татарським, друга під одним скіпетром з литовцями" [4, VI, с. 27]. У
пізній період він знає лише одну Русь – Росію. І патетично-піднесено
звертається у невідомий простір: "куди ж летиш ти? Скажи! Не дає
відповіді". Україна для нього стала далеким минулим, якого вже не
повернеш, а тому ним не варто перейматися.
У пізньому періоді творчості відчутне прагнення Гоголя
дистанціюватися від українських повістей: "На твори мої не спирайтеся і
не робіть звідти жодних висновків про мене самого", – пише він А
Смирновій. Щоправда, наприкінці листа прохоплюється щось схоже на
зізнання: "У них точно є деякі хвостики душевного стану мого
тодішнього, але без мого власного зізнання їх ніхто і не помітить, і не
побачить" [3, VII, с. 273-274]. Однак завдання дослідника саме в тому й
полягає, щоб через ці "хвостики" проникнути в особливості світобачення
українофільського періоду творчості письменника. Цей період, згідно з
дослідженням Г. Грабовича, становить чотирнадцять років творчого
життя Гоголя від 1829 до 1842 року. У листі до О. Пушкіна від
23.12.1833 р.
письменник
сповнений
ентузіазму
і
прагнення
прислужитися своїй батьківщині: "Я захоплююся наперед, коли уявлю,
як завирують праці мої в Києві… Там закінчу я історію Украйни і півдня
Росії і напишу Всесвітню історію, якої в справжньому вигляді дотепер,
на жаль, не тільки на Русі, а навіть і в Європі нема" [3, VII, с. 107-108]. У
листі до І. Срезневського від 6.04.1834 р. відчутне його захоплення
"Історією Русів" і розчарування в інших працях тодішньої української
історіографії: "Кониський... вихопив хоча б жменю передань і знав, про
що він пише. Але всі решта такі порожні, такі безбарвні" [3, VII, с. 113].
У часи зацікавленості Україною, її історією, фольклором, народним
побутом, особливостями життєбачення народу письменник вибудовує
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собі підхід до інтерпретації історичної долі України, прагне визначити
субстанційні цінності її життєвого світу, які він передає через такі
опозиції: "чоловічий світ – жіночий світ", "козацький триб життя –
хліборобський". Чоловічий світ є втіленням мужності, суворості,
обачності, свободи; жіночий виражає ніжність, мрійливість, тужливість,
кохання. Козацький спосіб життя – це дух лицарства, честі, звитяги,
слави; хліборобський – господарська впорядкованість, достаток,
затишок. Цінності та опозиції, які визначив Гоголь, стали основою
аналізу в праці Г. Грабовича міфу України Гоголя. Якщо визнати, що ці
опозиції наявні в українському житті, то потрібно зазначити, що
насправді вони не становлять суперечності, а навпаки, є необхідною
умовою гармонізації суспільного життя, тоді як у художніх наративах
Гоголя вони мають ознаки ворожого протистояння і їх подано як первісні
засади внутрішньої дисгармонії українського світу. На цих
протистояннях Г. Грабович будує своє прочитання українських повістей
Гоголя. Однак, на наше переконання, його дослідження є тільки
початковим етапом аналізу багатовимірного світу українських повістей
Гоголя.
Розмірковуючи про причини занепаду України, письменник із
жалем констатує основну, на його погляд, причину політичного небуття,
а саме – географічне розташування, особливість якого – межовість
України щодо інших народів: "Якби був хоча б з одного боку природний
кордон з гір чи моря – і народ, який поселився тут, втримав би політичне
буття своє, створив би окрему державу" [4, VI, с. 28]. Втрата політичної
самостійності України, за Гоголем, є процесом незворотнім, її належить
сприймати як факт. Але причини занепаду України – не лише в
географічній площині. Вони глибинні й сягають межі реального й
ірреального. Прагнення проникнути в базові первні світосприйняття
народу стало особистісним підґрунтям у витворенні його міфу України.
На думку Гоголя, ці первні сформували напередвизначений код
історичного життя України і визначили її долю. Цей код реалізовується в
усі історичні періоди з усіма поколіннями. Межове існування України
наклало на народ особливість, виражену поєднанням, здавалося б,
непоєднуваного. Українці – народ, європейський за вірою і місцем
розселення і азійський за способом життя, звичаями і одягом. Таке
зіштовхування протилежних частин світу, вважає Гоголь, формує в
народі різнохарактерні стихії: європейську обережність – азійську
безпечність,
щиросердність –
хитрість,
бурхливу
активність –
надзвичайні лінощі, прагнення до вдосконалення – нехтування будьяких удосконалень [4, VI, с. 31-32].
Ці висновки письменник робить на основі аналізу фольклору. Його
особливу увагу привертає нерозривне поєднання в піснях внутрішнього
та зовнішнього світу людини. Гоголь зазначає, що в них нема опису
явищ природи, природне є частиною психологічного життя людини.
Українська пісня іноді схожа на "крик серця", бо народжується "у вихорі,
у забутті, коли душа звучить і всі частини тіла, руйнуючи байдужий,
узвичаєний стан, стають вільнішими, руки сильно здіймаються в повітря
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і дикі хвилі веселощів відносять його від усього" [3, VII, с. 27]. Пісенний
прийом органічного поєднання внутрішнього переживання і зовнішніх
природних явищ, ірреального та реального дав Гоголеві змогу
передати, з одного боку, національний колорит і внутрішню гармонію
життя, а з другого – вказати на ірреальну розщепленість, субстанційний
розлад і розпад українського світу. Гармонія, танець життя, краса,
радість і воднораз хаос, внутрішній страх, занепад, покинутість панують
у кожній частині українського світу. Ілюстрацією цього є Сорочинський
ярмарок: "Галас, сварка, мукання, мекання, ревіння – все зливається в
один безладний гомін. Воли, мішки, сіно, цигани, горшки, баби, пряники,
шапки – все яскраве, строкате, безладне метушиться купами і снується
перед очима" [5, с. 72]. Усе разом демонструє єдність у строкатості й
хаосі. Над мізерією і безладністю панує всевладна і підпорядковувальна
сила, що, зрештою, спрямовує український світ до занепаду. Ще одна
частина українського світу – старосвітське село, де "ветхі мальовничі
домики, милі своєю строкатістю і цілковитою протилежністю порівняно з
новою гладенькою будівлею" [5, с. 273]. "Життя цих скромних володарів
таке тихе, таке тихе, що на хвилину забуваєшся і думаєш, що
пристрасті, бажання й неспокійні породження злого духа, які збурюють
світ, зовсім не існують, і ти бачив їх тільки в ясному осяйному
сні" [5, с. 273].
Цей яскравий український світ тихий і гармонійний лише на
поверхні. Майже кожна українська повість закінчується сумно, життя в
ній перерване, воно втрачає свою основну функцію – тривання. Крізь
красу й гармонію в українському світі проглядається безлад і безглуздя:
"Що б, здавалося, бракує цьому краєві. Повне розкішне літо. Хліба,
садовини, усякої рослини – страх! А народ бідний, маєтки
поруйновані" [5, с. 292]. За Гоголем, у своїй глибинній суті українське
життя поїдає само себе, воно самознищується, бо на народові лежить
тяжкий гріх. Тому український світ влаштований не так, як належало б, і
ніхто не спроможний змінити цей рух, до цілковитого його занепаду. Усі
вияви зовнішнього руйнування, убогості й потворності є аналогом
внутрішньої душевної "чорноти". Внутрішній стан його душі, якому
відповідає українська руїна, перебуває в нерозривній єдності, як в
українській пісні, зі станом природи: "І знову те саме поле, де пооране,
чорне, де зелене, мокрі галки та ворони, одноманітний дощ, заплакане
без просвітку небо. – Нудно на цім світі, панове!" [5, с. 499], – гірко зітхає
Гоголь.
Письменник дивиться на український світ крізь розщеплення душі
української людини на "чорну" й "світлу", що відповідає співіснуванню
двох життєбачень. Це розщеплення душі (згадаймо, що, за Сковородою,
в людини є "світла" і "темна" безодні) слугує йому поясненням драми
народу як у минулому, так і в теперішньому. І там, і там співіснують два
первні: світлий і чорний, вони завжди у протиборстві. Причина всіх
українських негараздів, доходить висновку Гоголь, напередвизначена,
вона полягає в противенстві двох життєбачень: лицарського, козацького
та
хліборобського.
Світ
гречкосіїв –
надто
заземлений,
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запрагматизований і користолюбний, він сформував такі негативні риси
української душі, як скнарість, заздрість, зажерливість, підступність –
повною мірою виявлені в "Повісті про те, як Іван Іванович посварився з
Іваном Никифоровичем". Іван Іванович репрезентує гречкосіїв. Він не
минає нагоди, щоб продемонструвати свою "доброту". У жодному разі
не погребує тим, щоб підійти до жебраків під церквою і запитати, чи
дуже хочеться хліба, а то й м’яса, а потім відпустить їх з Богом зі
словами: "Чого ж ти стоїш? адже я тебе не б’ю!" [5, с. 454]. Дуже любить
приймати подарунки. Має могутню внутрішню силу, яку нічим не
здолаєш і яку називають заздрістю. Іван Іванович якось дізнався, що в
сусіди є те, чого немає в нього, – рушниця. Він дуже хоче її мати й із
хліборобською безпосередністю пропонує за неї свиню. Іван
Никифорович уособлює відголоски козацького способу життя, а тому не
може втямити мислення гречкосія: як можна за зброю пропонувати
свиню? У такий спосіб Гоголь протиставляє дві протилежні шкали
цінностей українського життя. Іван Іванович, живучи за мірками
гречкосія, пропонує на додаток до свині два міхи вівса. Іван
Никифорович відповідає на це дошкульним дотепом: "З вами можна
говорити, гороху наївшись" і називає Івана Івановича, за манеру
розмахувати руками, – гусаком. Іван Іванович розцінює це як образу
його родової честі. З цієї миті починається непримиренна війна до
самого скону в цій квітучій частині українського світу. Непримиренність
двох способів життя, "двох родів" логічного завершення сягає в
"Страшній помсті".
Переродження козацького способу життя в хліборобський
посутньо означає виродження українського світу, що й сфокусував
Гоголь у старосвітському селі. Втрату козацької вольниці, свободи і
станових привілеїв символічно передано через звуження світу
колишнього козацького роду до розмірів поміщицької садиби. Свобода
Афанасія Івановича Товстогуба у "Старосвітських поміщиках" обмежена
кімнатами будиночка та доріжками в садку. Прогулянка ними замінює
козацькі походи, а замість бойових дій – теревені про політику, можливу
війну та його гіпотетичну в ній участь. Правда, пістолі вже давно
поіржавіли і лежать десь далеко в хліборобській коморі. Та й наміри в
колишнього козака, а тепер – достойного дворянина, цілком мирні –
добре і ситно поїсти. Убачаючи в старосвітському селі прототип усієї
України, Гоголь в’їдливо, з дошкульною іронією ніби між іншим
прохоплюється: "А втім, я думаю, чи не має саме повітря в Малоросії
якоїсь особливої властивості, яка допомагає травленню, тому якби
надумав хто-небудь у такий спосіб наїстися, то, поза сумнівом, замість
ліжка опинився б лежачи на столі" [3, II, с. 25]. За цим сарказмом
відчутна туга й гіркий жаль за колишньою живою самодостатньою
Україною. Загалом його українські повісті – це аж ніяк не "смішна
комедія, яка починається з дурниць, продовжується дурницями і
завершується сльозами і яку, нарешті, називають життям", як писав
В. Бєлінський у роботі "Про російську повість і повісті п.
Гоголя" [1, с. 176]. Таке прочитання Гоголя надзвичайно спрощене і
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поверхове, хоча й стало хрестоматійним. На нашу думку, В. Бєлінський і
не міг мати іншого враження від українських повістей, бо його
сприйняття світу вплетене в зовсім іншу культурно-знакову систему, а
тому йому не можуть відкритися смисли українського світу, які заклав
Гоголь, його матриці життєбачення. Прийом, що його застосовує Гоголь,
розкриваючи сенс українського світу, є, з позиції романтичного
світогляду, "сократичною іронією". У ній, за висловлюванням
Ф. Шлеґеля, "все має бути жартом і все – серйозним, все простацьки
щирим і все глибоко удаваним" [8, с. 190]. Цей прийом у повістях
спрямовано на те, щоб пробудити в читача почуття непереборної
суперечності між умовним і безумовним, повиннісним і необхідним,
безумовним і зумовленим, правдою і фальшю, простацьким і
піднесеним в українському світі.
Світ українських повістей, на наш погляд, – це крик відчаю
блудного сина України, який прагнув, щоб його нація отямилася,
опритомніла і таки стала собою. І такою була позиція письменника
упродовж близько чотирнадцяти творчих років.
Український світ у повістях чітко структуровано. Його
горизонтальна структура відповідає, як і в кожного самодостатнього
народу, опозиціям "ми – вони", "свій – чужий", "свій – інший". Тому її
вибудовано через протиставлення силам, які репрезентують чужий світ,
але письменник робить це, використовуючи комічно-побутовий сюжет та
комедійні образи, які є традиційними для українських інтермедій ХVII –
ХVIII ст. і виражають здебільшого опозицію "свій – чужий" [10].
Комедійно-побутовий сюжет інтермедій показували на сцені, у ньому
були сталі дійові особи, зазвичай поділені на позитивних ("свої") і
негативних ("чужі"). Лише постать селянина була двозначною: то він
простакуватий та легковажний і схильний до горілки, то розумний,
меткий і кмітливий "інший". Дійових осіб "чужого світу" обов’язково
наділено яскраво вираженими негативними рисами. Це передовсім
підприємливий, але хитрий і корисливий "жид" (у ролі шинкаря,
корчмаря чи орендатора); хвалькуватий "німець", що ласо поглядає на
чуже добро; шахраюватий "циган", у якого одна мета – обмахлювати
ближнього; хамовиті "яриги" – безпутні люди, п’яниці, їхньою
прикметною рисою є російська мова; знахабнілий "лях", що ставиться
до українця як до свого підданого; безпардонний, підступний "москаль"
(в одній з інтермедій запрягає ксьондзів у віз і змушує везти себе до
Броварів або до Полтави, а там, каже, відпустить їх пастися на хорошій
отаві). Однак центральною постаттю є чорт, навколо якого обертається
весь "чужий світ". Його інтриги здебільшого зав’язані на шинку та
горілці, яка слугує йому важливим засобом збивати людину на манівці,
щоб потім допровадити до пекла. Як протилежність "чужому", "свій світ"
із його такими позитивними рисами, як справедливість, честь, завзяття,
уособлює "козак". Він своєю шляхетністю та вченістю не поступається ні
пихатому "німцеві", ні гоноровитому "ляхові". Як і вони, знає латину й у
взаємному диспуті та суперечці бере над ними гору. В іншій інтермедії
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скаржиться матері на гірку долю і хоче йти на січ "мечем славу
здобувати".
Порівнявши сюжети, художні прийоми та образи в інтермедіях і
українських повістях Гоголя, можна стверджувати, що в повістях
письменник у виборі літературно-художніх прийомів зображення
українського життя спирається на національну духовно-культурну
традицію й використовує класичні персонажі інтермедій для власної
інтерпретації українського світу. Навіть виклад повістей російською
мовою став у нього засобом протиставлення російського світобачення
як чужого українському світові, позаяк він майстерно вмонтовує в
оповідь численні українські слова. Наприклад, у "Тарасі Бульбі"
"налічується
1085
українських
слів
в
різних
комбінаціях
повторення" [9, с. 60]. О. Скромецький наводить список українських слів,
що проходять через усю творчість письменника. Список вміщує шість
груп, кожна з яких охоплює слова певної категорії: а) одяг,
б) харчування,
в) військові,
г) різноманітні,
д) діалектні,
е) емоційні [9, с. 58]. Уживаючи українські ідіоми, імена людей, назви
одягу, страв, господарського начиння та описуючи особливості способу
життя, Гоголь показав Російській імперії, що українці є самобутньою
нацією зі своєю мовою, усталеними традиціями, своєрідною культурою,
способом життя та світобачення. Український світ письменник зображає
через мандрівні міфи про "втрачений рай", "блудного сина",
братовбивство й відплату за гріх. У модифікованій формі вони
становлять основу змісту його міфу України.
Ми обстоюємо погляд, що Гоголь, як і Шевченко, кирилометодіївці, зазнав світоглядного впливу "Історії Русів", що базувалася на
міфі України як "втраченого раю". Але, згідно з Гоголем, народ України
втратив свій "золотий вік", перестав бути самодостатнім через гріх і за
це він покутує. Гріх і покута різною мірою наявні в усіх українських
повістях Гоголя.
У кожній повісті своєрідно виражено цей міф. Так, у "Вечорі проти
ночі на Івана Купала", порівняно з "Двома Іванами" та "Старосвітськими
поміщиками", дещо змінено акценти міфу. Центральна постать повісті
Петро – буцім з козацького роду, але не пам’ятає його, він без
батьківщини, нічий, тому його називають Безрідним. Козак виродився
в наймита й набув таких прикметних рис хлібороба, як потяг до
багатства й заздрість. Такі поривання душі відкривають її для доступу
диявола. Це символічно, і стосується всього українського світу. А
нечиста сила, як і в інтермедіях, полюбляє гуляти в шинку й саме тут, у
цьому непритомному місці, робить непритомним Петра. Тому
"природно," що шинок був улюбленим місцем і "бісівського чоловіка"
Басаврюка, який мав собі за забаву зводити молоді душі зі світу. Він мав
таку потужну "чорну силу", що навіть панотець Афанасій "насилу ноги
виніс", коли надумав був покарати його – "накласти церковне покаяння".
У тому непритомному місці й опинився блудний син Петро в тяжку
хвилину, бо його Пидорку мали віддати за багатого ляха. У шинку й
продав Петро Басаврюкові душу за золото. "Диявол!", – закричав
Соціогуманітарні проблеми людини

22

№ 2, 2006

Філософсько-світоглядні засади буття людини
Петро, – "давай його. На все готовий". Золото затьмарило розум, а
заздрість штовхнула на страшний злочин – убивство дитини: "як
божевільний ухопився він за ніж, і безневинна кров бризнула йому межи
очі" [5, с. 104]. Тут міф розкриває зміст українського гріха – кревне
вбивство. Його тяжкість у тому, що воно підтинає коріння козацькому
роду, яким є діти, а отже – позбавляє продовження роду як народу. У
масштабі України кревне вбивство символізує розрив у національному
самовідтворенні, а відтак – смерть козацького на-роду.
Повість "Зачароване місце" Гоголь вибудовує у формі народної
оповіді, яка стверджує, що в українському світі, крім Божої волі, діє ще й
зла воля, здолати яку людина не спроможна: "Захоче обмарити
диявольська сила, то обмарить. Їй-Богу обмарить" [5, с. 264]. Друге
твердження – те, що зла сила може активізуватися не скрізь, а лише в
проклятому місці. У повісті "Вечір проти ночі на Івана Купала" таким є
заболочене глухе місце з папороттю, що цвіте тільки купальської ночі, а
в "Зачарованому місці" – звичайна грядка на баштані хлібороба. Ці
місця заводять людину в блуд і там люди скоюють тяжкі злочини. Такий
злочин завжди мотивований людською слабкістю до багатства й
пов’язаний із заздрощами. Прокляте "зачароване місце" знамените тим,
що на ньому "ніколи не було нічого путнього", все вироджується.
Засадять як годиться, а зійде щось таке, що й не добереш: "кавун не
кавун, гарбуз не гарбуз, огірок не огірок... чорт знає, що таке!" [5, с. 270].
Отак і в усій Україні, згідно з Гоголем, – колись було і козацтво, і "життя
було хороше", але зникло, ніби й не було. Так само невідомо, як і чому
зникли в "Зачарованому місці" такі "хороші бувалі люди", як "Болячка...
Крутотрищенко! і Печериця! і Ковельок! і Стецько!" [5, с. 265].
На думку Г. Грабовича, основою повісті "Вій" є опозиція, що її
визначив сам Гоголь, – протилежність між чоловічим і жіночим світом. У
творі також наявна, вважає дослідник, дихотомія між містом і селом.
Згідно з таким підходом, "чоловіче – жіноче" виражає вертикальний зріз
структури українського світу, а "місто – село" – її горизонтальний зріз.
Саме тому Г. Грабович трактує Хому Брута як зайду в чужий для нього
світ ("село"), який його і занапастив. Ми вважаємо такий підхід досить
спрощеним.
Щоб викласти своє бачення, проаналізуємо повість. На наш
погляд, уже в початкові фабули закладено символічно-образну
багатозначність. Здавалося б, ідеться про такий собі пересічний факт.
Під час вакацій три бурсаки, що йшли на кондиції, тобто шукати місця
для навчання та підготовки дітей із заможних родин, збочили з великої
дороги. "Збочити з дороги" – один з ключових моментів повісті. Перше
значення цього смислообразу – що Україна збочила з освітньокультурного розвитку, започаткованого ще Києво-Могилянською
академією. Друге значення – Україна зійшла з праведного шляху в
історичному розвитку. Третє значення – її сини стали її блудними дітьми
(богослов Халява, філософ Хома Брут та ритор Тіберій Горобець). Їхні
імена відображають, з одного боку, спрямованість на високу науку та
латину, а з другого – комічне поєднання підкресленої простонародності
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та вченої європейськості, простакуватість взаємин, увагу до горілки,
підкреслюють їхню недовченість.
Безумовно, в основі цього твору – міф України, як і в основі інших
повістей. Щоб розкрити його значення, потрібно, на наше переконання,
звернути увагу на спосіб викладу і цього твору, й інших українських
повістей. Його особливістю є занурення письменника в образи-символи
української демонології. Автор змістовної передмови до книги
"Українські замовляння" (К., 1993. – с. 7-29) М. Новикова вважає
символи "Вечорів..." індивідуальними, порівняно умовними, тоді як,
мовляв, у пізнього Гоголя "символи "безумовні", їхній зображувальний
характер відходить на другий план. А наперед виходить їхнє
"існування" [7, с. 25]. Дослідниця абстрагується від того, що символи
"Повістей" не просто "художні", а передовсім – "культурно-духовні" і
виражають у раннього Гоголя український світ, тоді як у пізнього –
християнське життєбачення загалом. Наприклад, символ ночі є у
творчості і європейських, і українських романтиків, позаяк уже давні
космогонії, зазначає Ф. Шлеґель, навчали, "що ніч є матір’ю всіх речей" і
для кожної окремої людини світ "утворюється з первісного хаосу через
любов і ненависть, через симпатію і антипатію" [8, с. 167]. За Гоголем,
ніч приховує таємницю нашого існування; його символіка українського
світу відслоняє запону на чари життя, що своєрідно виявляються в
українській ночі.
Візьмемо, наприклад, такий символ українського світу в "Повістях",
як "горілка". І в Гоголя, і в інтермедіях вона є чортячим напоєм. Її багато
в місцях, де розкошує чорт, – це шинок і корчма. Інший символ, що є
одним із центральних образів у повістях письменника – танець. Він
містить два цілком протилежні значення. Перше – образ єднання
людини з небом і землею. Саме колективний танець символізує
життєвий порив спільноти, її самодостатність і силу. Протилежного
значення танець набуває у сфері несвідомого – у снах, тут він
попереджує людину про лихо. У повістях Гоголя передвісником лиха є
індивідуальний танець. У танці є і реальність, й ірреальне, яке
невимовне, але інтуїтивно зрозуміле оточенню. Танець Хоми Брута не
запалює інших, він не є танцем життя. Ось чому байдуже дивиться на
цей відчайдушний і тривалий танок дворова челядь, аж доки їй не
урвався терпець. А тоді, сплюнувши і сказавши: "еге, як довго танцює
чоловік", порозходилася. Танець чаклуна в "Страшній помсті" перелякав
дітей, бо вони вчули в ньому присутність нечистої сили. Танець
причинної Катерини підкреслює її непритомність: вона ледь пересувала
ноги, а їй здавалося, що танцює горлицю. Танець передував її смерті.
Центральним символом у всіх повістях є "непритомне місце", яке
стало оселею для "водила", тобто нечистого духу, що вводить людей у
блуд. Ще один символ в українських повістях Миколи Гоголя – "блуд": у
"Зачарованому місці" у блуд впадає дід, у "Вечорі проти ночі на Івана
Купала" – Петро, у "Ночі перед Різдвом" – Черевик, у "Вії" – Хома Брут.
У повісті "Вій" Гоголь українізує міф про блудного сина. За
євангелистом Лукою, блудний син "пропав – і знайшовся!" [6, Єв. Луки,
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15, 32]. "Знайшовся" асоціюється тут з "воскрес", бо ніби возродився,
став іншим. За Гоголем, мертвий не може ожити: "пропав" – це печать
на ньому, і нічим цьому не зарадиш. "Блудний син" Хома Брут, як і
Петро Безрідний, не можуть повернутися до свого роду, бо ні той, ні той
не знає своєї родини. У цьому специфіка їхнього блуду. Хоча Брут ніби
й намагається не втратити того, що пов’язує його з козацьким родом:
переконує себе, що оскільки він козак, то, отже, мусить мати козацьку
чесноту – мужність.
Якщо в класичній інтермедії вченість козака, знання латини
підкреслює його шляхетність, є чеснотою, яка ставить його на один
рівень з ученим німцем та ляхом, то в Гоголя "свідчення" бабусі-відьми
з хутора спрямовані на зниження рівня освіченості спудеїв: "Я знаю цих
філософів і богословів. Як почнеш таких п’яниць пускати, то й двору
скоро не буде" [5, с. 420]. Опинившись у "непритомному місці", Хома
невдовзі відчув на собі зміну в структурі світу: звичний порядок, що
відповідає опозиції "верх – низ", ураз змінився до навпаки. Реальне
постало ірреальним: він зрозумів, що його осідлала відьма. Згодом
зібрався з духом, почав промовляти молитви і зрозумів, що сили відьми
ослабли, вона опустилася на землю. Брут скочив їй на спину, схопив з
дороги дрюка і почав щосили її гамселити. Здавалося б, звичну
структуру світу знову відновлено. Але відьма зненацька впала на
землю, і він побачив перед собою красуню з розкудланою косою й
довгими, як стріла, віями. Ірреальне перетворилося на дивовижну
реальність, від якої в нього з’явилося непереборне бажання втікати.
Хвилювання від захоплення красою чи незрозумілий страх вдихнув
йому сили для втечі. Інверсію реального та ірреального світів у "Вії"
подано через перетворення баби-відьми на красуню і навпаки. З цього
приводу О. Стромецький припускає, що буцімто в образі старої бабуні
автор втілив ідею народної душі, яка живе і згодом здатна помолодіти:
"Він (Хома) поглянув на її лице і побачив палаючий схід сонця та золоте
блимання куполів церков Києва на віддалі" [3, II, с. 186]. Ця краса на
віддалі є, на нашу думку, образом-символом колишнього автентичного
обличчя України, коли та була ще не заполонена диявольською чорною
силою, чужим світом. За Гоголем, красива Україна стала бездиханною
руїною, де панує "чужий світ" і чорна диявольська сила, а красунясотниківна є дівчиною, але водночас вона відьма, для якої своїм є
диявольський світ. Отож і Хома Брут тільки ніби козак. Він втратив
основну якість, що ріднить його з козацьким родом, – мужність. Так само
несправжніми є козаки, що конвоюють його до непритомного хутора,
адже всі вони залежні від диявола. Підтвердження цього – панування
над ними невидимої чорної сили, яка змушує їх заїжджати в кожний
шинок, що трапляється по дорозі, – улюблене місце розваг диявола. У
шинку Хома надумав позбутися своїх опікунів утечею. Але раптом
відчув, що диявольська сила не дає йому здійснити намір, його не
слухаються власні ноги. А на хуторі невідома сила не давала йому
відвести погляд від мертвої красуні з рисами обличчя незвичайної й
гармонійної вроди, з вустами-смарагдами, готовими ось-ось
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усміхнутися. І в цих вустах його щось страшенно пройняло, і відчув цієї
миті, що душа його почала якось хворобливо щеміти, "так ніби
зненацька серед вихору веселощів юрби, що пустилася в танок,
заспівав хтось пісню про пригноблений народ" [3, II, с. 186].
Розглянемо ситуацію докладніше. Підкреслимо, що красуня і
відьма – це одна й та сама особа, а філософ є воднораз жертвою
відьми, і вбивцею красуні. Між ним і обома іпостасями відьми-красуні є
непояснювальний зв’язок. "Він знає..." [5, с. 431], – сказала вона перед
смертю, бажаючи, щоб той відмолював три ночі її гріхи. Цей зв’язок є
внутрішньою єдністю його козацької натури й України, символ якої в
повісті – красуня-сотниківна. Саме тому в її майже надприродній красі
козацькою частиною своєї душі філософ відчув голос пригнобленого
народу. Хома Брут, як і відьма-красуня, живе в двох іпостасях. Перша
іпостась – безрідний, недовчений гречкосій-страхополох, який,
дивлячись на безкраю далечінь своєю батьківщини, думає про її
плодючу землю: вона може дати багато фруктів, їх можна висушити й
продати в місті, а найліпше зробити з них горілку, бо горілку з фруктів не
порівняти ні з чим. Нагадаємо, що в українській демонології це чортячий
напій. Друга іпостась – козак, який втратив козацький рід і тепер
безрідний, однак прагне переконати себе, що ні перед чим не має
страху, навіть перед диявольською силою, його душа захоплена красою
та просторами своєї України. Ця дихотомія вказує на причину
внутрішнього переродження Хоми Брута з козака на гречкосія, яка
відтворює порушення природної структури українського світу. Насправді
з’ясовується, що він не безстрашний козак, а полохливий гречкосій з
печаттю чорної сили, яка манить його диявольським зіллям – горілкою.
Він приречений на смерть тому, що не має до кого повертатися, бо
позбавлений сили роду, яка б надихала його на мужність, а отже – на
боротьбу. Він пропав "тому, що побоявся" [7, с. 450], – виголосив вирок
Тіберій Горобець, який уже став філософом. У повісті внутрішня
роздвоєність сотниківни та філософа уособлює внутрішню дихотомію
України, яка тепер лежить мертвою красунею, бо за життя взяла на
себе гріх, впустивши у свій світ чорну диявольську силу – "чужий світ".
У повісті "Страшна помста" реальне та ірреальне перебувають у
точці збігу, реальність і міф постають як єдине ціле. Реальні події не
мають статусу самодостатніх, є, радше, фактологізацією міфу. Це
відчутно вже на початку повісті, події випадають, не вписуються у
звичний усталений порядок перебігу життя. Ми довідуємося, що чомусь
не приїхав на весілля до осавула Горобця батько дружини Данила
Борульбаша, який двадцять один рік десь пропадав безвісти. Аж раптом
на весіллі з’явився козак, який перелякав дітей, і від нього враз
поточився народ. У повісті це ознака того, що на перебіг подій впливає
ірреальне. Так, під дією святої ікони той козак перетворився на старого
діда й усі впізнали в ньому чаклуна. У повісті зафіксовано увагу на
факті, що перевтілення стосується "чужого" щодо українського світу.
Факт перетворення застосовано для впізнавання в "іншому" "чужого".
Цей факт успішно використовував З. Фройд для витлумачення снів та
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інтерпретації міфів, зокрема образу Прометея. Прометей приніс людям
вогонь, який люди сприйняли як благо. А появу чаклуна у повісті Гоголя
народ сприйняв як знамення, що провіщає лихо. Українському світу,
згідно з Гоголем, властива дихотомія двох первнів. Один з них є
втіленням абсолютної краси, добра, гармонії: "Любо глянути з середин
Дніпра на високі гори, на широкі луги, на зелені ліси!..." [5, с. 200].
Другий, започаткований диявольською силою, "чужим світом", є
джерелом розбрату, хаосу, зради, потворності, лиха: "Не так страшно
що чаклун.., як страшно те, що він лихий гість" [5, с. 199]. Спочатку
ірреальне витає в реальності, як гроза в повітрі, її ще немає, але вже всі
відчувають її присутність. Так і лихо – невідомо тільки, у якому місці і на
кого воно впаде.
В українських повістях Гоголя символом, що спричинює заздрість і
стає джерелом гріха, є золото (добро). У "Страшній помсті" письменник
вставляє цей символ наприкінці твору в оповідь старого бандуриста як
структурний елемент міфу України. Є в повісті і "прокляте місце" –
цвинтар, де з-під хрестів один за одним встають мерці з тим самим
вигуком: "Душно!". Там лежать грішники, що скоїли страшні злочини. Так
тисне на їхні душі тяжкий гріх. Цвинтар є символом царства українських
"мертвих душ", що за свій гріх не матимуть спокою повіки. Символ
дитини, як і в повісті "Вечір проти ночі на Івана Купала", є означником
майбутнього України, якого вона не має: "Ти виростай, виростай на
забаву! / Козацтву на славу, / Вороженькам на розправу" [5, с. 203], –
люляє свою дитину Катерина, не відаючи про її скору загибель. У
творах Гоголя дівчина, жінка з трагічною долею символізує Україну. У
"Страшній помсті" це дружина пана Данила – Катерина, її доля
напередвизначена, вона помирає від руки власного батька –
псевдокозака, вона не має захисту від чорної сили, яку уособлює її
батько. "Козаки! Козаки! Де честь і слава ваша. Лежить честь і слава
ваша, склепивши очі на сирій землі" [5, с. 223]. Джерелом гріха
Катерини стають її чесноти: душевна чистота, доброта, віра в людей,
врода, краса як предмет зваби для чаклуна. Чаклун – символ первісного
гріха України, він із поріддя тих козаків, що продали сатані свої душі,
зрадивши батьківщину, і воднораз батько Катерини і її кат. Він
символізує приреченість козацтва і занепад України як її непритомність.
Правдивому козакові Данилу вдається посадити його в підземний склеп
"за змову з ворогами продати український народ і попалити християнські
церкви" [5, с. 216]. Але Катерина звільняє батька-чаклуна, повіривши,
що він розкаявся і піде замолювати гріхи в монастир. Як і Україна,
Катерина довірила свою долю тим, у кого "некозацьке серце". Про
"некозацьке серце" чаклуна свідчать його дивна поведінка і звички: не
любить галушок і свинини, не п’є меду і п’є "чорну воду" замість горілки.
На відміну від нечистої сили, зображеної в інших повістях, чаклун не
вживає цього диявольського зілля. За Гоголем, горілкою по корчмах та
шинках до пекла людські душі зманює дрібна нечиста сила в образі
чортів. Цю силу козак часом здатний здурити, здолати, як це роблять
Вакула чи Хома Брут. Але долею філософа переймалися не ординарні
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чорти, а значно добірніша диявольська сила, адже його вбиває сам Вій.
Добірна чорна сила опікується і чаклуном. Свідченням цього є те, що "у
кімнаті й свічки немає, а все світиться", "по стінах чудні знаки. Висить
зброя, та все дивна: такої не носять ні турки, ні кримці, ні ляхи, ні
християни, ні славний народ шведський" [5, с. 211]. Ще він здатний
викликати зі сплячих людей їхні душі. Найстрашніше те, що чаклун
містить первісний гріх, що впав на Україну, він сіє зло й не знає, навіщо
це робить. Невідомо чому йому хотілося "увесь світ витоптати конем
своїм, узяти всю землю від Києва до Галича з людьми, з усім і потопити
її в Чорному морі" [5, с. 233]. Разом із диявольською силою в ньому є й
пекельний страх, якого він не може позбутися, це від прагнення
уникнути неминучої відплати за скоєне. Навіть святі місця Києва йому
не допомагають позбутися цього страху: "святі букви в книзі налилися
кров’ю, ще ніколи в світі не було такого грішника!" [5, с. 232]. Цей страх,
зрештою, штовхає чаклуна на блуд, який спрямовує його до проклятого
місця в Карпатах, де його давній предок згубив побратима-козака та
невинну душу дитини. Тут на нього чекає відплата від величного, але
мертвого лицаря, жертви первісного злочину. Характерно, що лицар
робить непритомним чаклуна своїм сміхом: "Як грім розсипався дикий
сміх по горах і залунав у серці чаклуна, потрясши все, що було в
середині його" [5, с. 233]. Коли читаєш українські повісті Гоголя,
здається, що на рівні несвідомого його сміх спрямований на те, щоб він
"страшно відбився" у "мертвих душах" українців і змусив їх опритомніти.
Так само, як на Україні лежить чорна печать руїни й забуття, так
трагічно закінчується життя і українських персонажів Гоголя, і його
особисте. Його герої борються зі злою силою, але всі їхні зусилля марні,
їх втягує чорна безодня неправедних вчинків. На героях лежить
прокляття і Божа кара. Хому Брута не рятує ні святе коло, ні Святе
письмо, ні хрест. Фатальний антихрист Басаврюк сидить у Петрові
("Вечір проти ночі на Івана Купала"), і той змушений каратися, згадуючи
свій страшний гріх. Легенда зі "Страшної помсти" про двох побратимівкозаків є ключем до розгадки розколеного навпіл українського світу та
внутрішнього світу Гоголя, до розуміння і особистої трагедії, і трагедії
свого народу. Ця легенда є українським варіантом біблійної оповіді про
вбивство Авеля Каїном і страшне покарання, яке Бог наклав на його рід.
Ця оповідь є матрицею, що закладена в українському роді й визначає
собою весь подальший розвиток народу. Його історія є реалізацією цієї
оповіді. Козак Петро вбиває брата Івана, тому що чорно заздрить його
вдачі й таланту. Легенда зі "Страшної помсти" унаочнює й деталізує
універсальний біблійний текст: "Ти проклятий від землі, що розкрила
уста свої, щоб прийняти кров твого брата з твоєї руки" [2, Буття, 4, 11].
Петро ("Вечір проти ночі на Івана Купала") продає Басаврюкові душу за
золото. Історія України має немало прикладів такого братовбивства і
зради інтересів країни за "добро", маєтності, чини та великодержавні
посади. Але до цього злочину додається стократ тяжчий – убивство
дітей. Це символ втрати нацією майбутнього. "Людина без чесного роду
й потомства – як хлібне зерно, кинуте в землю і загибле марно в землі.
Соціогуманітарні проблеми людини

28

№ 2, 2006

Філософсько-світоглядні засади буття людини
Сходу немає – ніхто не знатиме, що кинуте було насіння. Зроби ж,
Боже, так, щоб усе потомство його не мало на землі щастя" [5, с. 237].
Якщо в Шевченковому "Кобзарі" життя інтерпретовано через
межові категорії буття в матриці світосприйняття "народження –
зростання – смерть – воскресіння" й інверсія персонажів відбувається як
утвердження цього циклу, то в українських повістях Гоголя останнього
елемента у структурі цієї матриці нема. Цикл життя обривається на
смерті. У "Страшній помсті" гине козак Данило, який символізує здоров’я
українського світу, вбито його дитину, символ тривалості українського
світу, зарізано дружину Катерину, символ упорядкованості українського
світу.
Отже, Гоголь подає смисли українського світу в образносимволічній формі через проникнення в його структуру. "Збої" у сфері
особистісної ідентифікації в українському світі відбуваються через зсуви
його структурних елементів з їхнього природного місця на місця,
невластиві їхній суті. Тобто "низ" прагне посісти не характерне для
нього в соціальній структурі місце "верху". У горизонтальному зрізі
"інший" прагне вбрати на себе личину "свого", хоча за своєю природою
він "чужий" українському світові. Такі "зсуви" в соціальній структурі стали
фатальними для існування українського світу як цілісної самодостатньої
системи. Негаразди в соціальному світі стають згубними для мікрокосму
окремої людської одиниці, бо "чорна" половина душі бере гору над
"світлою". І сам Гоголь не уникнув долі роздвоєної душі. Золото слави й
загального визнання взяло гору над українською частиною його душі. Бо
українська справа, крім особистих неприємностей від самодержавства,
не могла дати ані слави, ані чинів у Російській державі.
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THE "KITHLESSNESS" OF A MAN IN "THE UKRAINIAN WORLD"
BY М. HOHOL’
Mykhailo Skrynnyk
Ukrainian National University of Forestry and Wood Technology,
Gen. Chuprynka Str., 103, L’viv, 79057, Ukraine,
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A symbolically expressed Ukrainian world of stories by Mykola
Hohol’, pursuant to the writer, suffers an erosion as a result of
the unnatural change of the place in the structure of the world.
"The Stranger" took a place of "The Native" in the Ukrainian
world, and "a Cossack-knight" was transformed into "a peasant",
what became pernicious for a personal self-identity of the
Ukrainian.
Key words: myth, Ukrainian world, opposition, unconsciousness,
kithlessness, strange world, truth.
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ФЛЬОРКО ЛІЛІЯ.
СОЦІАЛЬНА САМОТНІСТЬ СУЧАСНОЇ ЛЮДИНИ
ЯК ФІЛОСОФСЬКА ПРОБЛЕМА
Лілія Фльорко
Львівський національний університет імені Івана Франка
вул. Університетська 1, м. Львів 79000, Україна
filos@franko.lviv.ua
Здійснено філософський аналіз причин, чинників та умов
виникнення в сучасної людини відчуття відчуженості,
непотрібності, нікчемності, страху за майбутнє, що є
джерелом переживання самотності. Наведено статистику
причин і чинників прогресування соціальної самотності в
Україні, які найближчим часом украй важливо мінімізувати.
Ключові слова: самотність, самогубство, відчуження,
особа – суспільство.
Вплетеність людини в різні соціальні сфери та сукупність
різноманітних взаємин стає для неї джерелом, що наповнює її життя
смислом. У цьому сенсі людина залежна від оточення, конкретного
соціуму. Однак ця вплетеність не означає, що особистість цілком
інтегрована у спільноту, колектив, оточення, хоча й задіяна в певних
суспільно-історичних процесах. Річ у тім, що людина, як соціальноприродна істота, є самодостатньою та самоорганізованою і має власні
потреби, інтереси, уподобання тощо, які досить часто суперечать
суспільним вимогам, нормам, принципам. Суперечність "особа –
суспільство" може зумовлювати внутрішній дискомфорт чи навіть
сутичку особи зі собою, що стає джерелом внутрішнього відчуття
самотності. Цей аспект існування людини став предметом аналізу в
екзистенційній філософії. Особистість у філософії екзистенціалізму
самотня й самоцільна, але її буття – це здебільшого протидія оточенню,
що нав’язує їй свою волю чи свої інтереси, відчужує її, прагнучи
перетворити на засіб чи функцію для інших. Аналізуючи суперечність
"особа – суспільство" в індустріальному суспільстві, екзистенціалізм
порушив проблему рушія самореалізації особистості. І, як не
парадоксально, у людини – істоти соціальної, колективної – рушієм
самореалізації постала не сукупність її відносин зі світом і соціальних
взаємин, у які вона інтегрована, а її самотність. Предметом нашого
аналізу є соціальний вимір самотності, а саме – глибинне переживання
розриву з тим соціальним середовищем, у яке особистість укорінена.
Питання соціального вираження самотності є водночас питанням
виходу з неї. Основою виходу, безумовно, є усвідомлення з боку
людини джерела, причин свого переживання. На думку У. Садлера,
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Т. Джонсона, "...будь-яке практичне протиборство зі самотністю
неможливе, поки не ідентифіковано експериментальні дані, поки не
зроблено їхньої безпристрасної оцінки й не визначено причини
реальних фактів виникнення самотності" [9, с. 23]. Отож, проблема
феномену самотності є особливо актуальною в сучасному суспільстві у
зв’язку з низкою екологічних, економічних, політичних, культурних умов,
які продукують у людини відчуженість і міжособистісну, і
загальнокультурну. Аналіз проблеми самотності на теоретичному рівні
як екзистенціалу дасть змогу позначити шляхи виходу для індивіда з
духовної антропологічної кризи через віднайдення внутрішньої опори
для ствердження власної самоідентичності.
Проблему соціального виміру екзистенціалу самотності та
взаємозалежності самотності й самогубства досліджено недостатньо.
Т. Карабін,
М. Миколайський,
В. Москалець,
Л. Орбан-Лембрик,
Н. Сабат, О. Довбуш вивчають проблему самогубства у соціальнопсихологічному аспекті, Л. Мазур, М. Мовчан досліджують феномен
самотності
та
усамітнення
загалом.
Ю. Швалб,
О. Данчева,
Л. Стручкова аналізують самотність у психологічному контексті.
Н. Хамітов у своїх монографіях ("Філософія і психологія статі",
"Філософія людини: від метафізики до метаантропології") розглядає
метаанторопологію – вчення про людське буття в буденних, межових і
позамежових виявах, а також аналізує самотність у контексті чоловічого
та жіночого начал. У зарубіжній, зокрема російській філософії, можна
виокремити праці М. Бердяєва, який аналізує самогубство як порушення
Божих і людських законів, як проблему, що вкорінена в глибині
нехристиянського способу життя; а також А. Демідова, який досліджує
феномен самотності та самогубства в контексті феноменів людського
буття з історико-філософського погляду. Варто також відзначити добірку
текстів "Лабіринти самотності" за редакцією М. Покровського, де
проаналізовано проблему самотності в контексті спричинення
аномічного стану чи крайнього його вираження – самогубства.
Наголосимо, що більшість авторів досліджують проблему самотності та
самогубства як окремі, не пов’язані одне з одним питання або
розглядають їх тільки в психологічному чи соціологічному аспекті. Наше
завдання – не лише комплексно проаналізувати соціальний вимір
самотності, що може призвести до самогубства, а й дослідити нинішній
стан людини в сучасній Україні, який продукує в особи страх за
майбутнє, стан невпевненості, відчуженості та непотрібності, а відтак
сприяє розвитку соціальної самотності.
Загальновизнано, що найпоширенішим різновидом самотності є її
соціальний вимір. Вживання терміна "самотність" зазвичай пов’язане зі
ситуаціями, коли є прикре відчуття перебування на самоті, без
товариства
інших
людей.
Соціальна
самотність
завжди
супроводжується браком стосунків, особливо інтимності (інтимність ми
розглядаємо в широкому значенні слова, як глибоко-особистісний,
утаємничений, задушевний стан), у яких особа, як соціальна істота, має
незаперечну потребу. Тому можна висувати твердження, яке
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сприймається як аксіома, що кожен має свою міру і рівень міжлюдської
інтерсуб’єктивної інтимності. З цього погляду, самотність, у своєму
найглибшому вимірі, є браком суспільної інтимності. Ступінь і рівень
соціальної самотності залежить від щільності соціальних зв’язків і
вплетеності в них індивіда. Визначаючи ступінь самотності, потрібно
враховувати, по-перше, кількість соціальних мереж, у які інтегрована
особа, по-друге, їхню щільність чи інтенсивність, по-третє, їхній
масштаб (родина, сусіди, суспільство, держава чи зв’язки з людством як
таким). Брак дружніх стосунків характерний для індивідуальної
самотності. Ця самотність зумовлена також відсутністю в особи
провідної соціальної ролі в мережі суспільних взаємин, якщо вона на неї
претендує. Обмежене коло стосунків у життєвому світі особи сприяє
вияву соціальної самотності у формі неадекватної прихильності на
основі кровних чи родинних зв’язків. Брак родини, батьків, братів і
сестер, дідусів і бабусь, тітки чи дядька збільшує ризик соціальної
самотності в тому разі, якщо особа не може чи не здатна встановити з
іншими особами душевно-інтимні стосунки.
Джерелом соціальної самотності в сучасному суспільстві є склад
новоутворених родин – це, зазвичай, чоловік, дружина та дитина, які
мешкають окремо від батьків. При цьому кожен з них занурений у свою
сукупність стосунків; інтереси кожного дотичні один до одного лише в
суто функціональній площині. Фактично, кожен член родини відчуває,
що він відокремлений від світу іншого, результатом чого стає
розлучення з поділом майна. Особливо це стосується розлучень у
молодих родинах. Статистика фіксує не вельми втішну для українського
суспільства тенденцію. Як видно з таблиці № 1 [11, с. 189], розлучення в
перші чотири роки по шлюбі є незмінними з 2000 по 2004 рік.
Табл. 1
Розподіл розлучень за тривалістю шлюбу
Роки

Загалом

до 1

1-4

5-9

10-14

15-19

1995
2000
2001
2002
2003
2004

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

5,3
3,2
2,8
2,8
2,7
3,1

31,9
23,5
23,0
23,2
23,2
23,4

27,2
26,9
26,6
26,7
26,1
25,0

15,2
17,9
18,4
19,0
19,1
18,9

9,6
11,4
11,8
12,1
12,2
12,2

20 і
більше
10,8
17,1
17,4
16,2
16,7
17,4

Порівняльна таблиця № 2 [6, c. 88-92] шлюбів та розлучень в
Україні з 1999 по 2004 рр. засвідчує інтенсивне зростання кількості
розлучень. 2003 р. зафіксовано 47 % розлучень серед зареєстрованих
цього року шлюбів, 2004 р. – 62 %. Це зумовлює проблему виховання
дітей у неповних родинах.
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Табл. 2
Кількість шлюбів та розлучень в Україні
Рік
Шлюбів, осіб
Розлучень, осіб
1999
344888
175781
2000
274523
197274
2001
309602
181334
2002
317228
183538
2003
370966
177183
20041
278225
173163
Щоб підкреслити, що одним із болючих для суспільства джерел
самотності майбутніх громадян є розлучення за наявності не лише
однієї дитини, а й 2-х, 3-х і більше дітей, подаємо в таблиці № 3
статистику розлучень у 2004 р. за кількістю спільних дітей.
Табл. 3
Розподіл розлучень за 2004 р. за кількістю спільних дітей
У міських
У сільській
Загалом
поселеннях
місцевості
Зареєстровано розлучень
173163
134372
38791
Не було спільних дітей
71979
58535
13444
Одна
79139
62298
16841
Двоє
19102
12279
6823
Троє і більше
10054
4217
5837
В Україні, відповідно, збільшується кількість дітей-сиріт і дітей,
позбавлених батьківської опіки. На 1.01.2004 р. загальна кількість дітей
становила 96112 осіб [3, с. 2], а вже на 1.01.2005 р. – 97590 [3, с. 1].
Це – гарантована передумова загрози масової соціальної самотності в
Україні.
Існують також інші соціальні чинники, що зумовлюють зростання
соціальної самотності. Передовсім ті, що пов’язані зі соціальним
забезпеченням особи, а саме з бідністю та зубожінням певних верств
сучасного суспільства. Бідність сприяє соціальній самотності з багатьох
причин, але загалом її негативний вплив виявляється в тому, що вона
звужує можливості для людини входити в різноманітні мережі
суспільних стосунків, родинних і позародинних. Кажучи конкретніше,
бідність спричинює дисфункціональність родини, яка найперше
виявляється в занедбанні дітей та чоловіка/дружини, що в результаті
призводить до соціальної та інших форм самотності.
Нижче наводимо діаграму (рис. 1) співвідношення навчання дітейсиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, у різних навчальних
закладах України [3, с. 7]. Як засвідчує діаграма, ці діти, а також діти з
бідних родин здебільшого мають змогу навчатися у професійно1

Дані за 2004 рік вибрано з [11, с. 89]
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40000

1995/96

2000/01

5460
8382
12793
15387

30000
20000
10000

2003/04

У технікумах,
училищах,
коледжах

В інститутах,
університетах,
академіях

0
В школахінтернатах всіх
типів

У професійнотехнічних
навчальних
закладах

2004/05

685
1516
2452
3133

50000

35229

60000

1999
2525
3573
3993

70000

Рис. 1. Розподіл дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, за
місцем навчання на початок навчального року
технічних закладах. У них обмежені фінансові можливості для навчання
в технікумах, коледжах, а тим паче – в інститутах, університетах чи
академіях. У сумлінних, обдарованих до навчання дітей це формує
гнітюче відчуття обділеності долею, відчуття себе людьми "нижчого
ґатунку", а відтак є джерелом самотності.
Бідність є однією з вагомих причин зростання рівня злочинності,
яка призводить до того, що діти кидають навчання у школі, а це може
стати причиною самогубства чи сформувати синдром відчуження. Місця
відбування покарань, дитячі колонії, де домінує насильство, також є
чинниками, що соціально, емоційно та фізично ізолюють від
повноцінного соціального життя. Насильство заганяє людину в страх,
який, внутрішньо її ізолюючи, зменшує шанс на суспільні та близькі
міжособистісні контакти.
Коли такі чинники, як насильство, бідність, з’являються одночасно,
це зумовлює, з одного боку, соціальну ізоляцію, а з другого – фізичну
присутність інших, що індукують внутрішню напругу, унаслідок чого
формується соціальний клімат, що виключає інтимність і водночас
сприяє появі та розвитку відчуття самотності. Соціальна щільність
населення, а це передовсім стосується великих міст, сприяє розвитку
самотності, позаяк усуває з життя індивіда його приватність, яка
необхідна для вияву тих чи інших форм інтимності і збільшує ризик
конфліктів, ворожості, агресії та насильства.
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Щодо насильства та злочинності, то найбільше шансів виявитися
вони мають у занедбаних, закинутих частинах міста (здебільшого – на
околицях). Зазвичай саме в перенаселених місцях найбільше бідних,
безробітних, волоцюг тощо. Як засвідчує статистика (табл. 5), кількість
жебраків та волоцюг в Україні з 2001 по 2004 рік має тенденцію до
зростання [5, с. 105]. Не зменшився, а дещо навіть збільшився 2003 р.
порівняно
з
попередніми
роками
також
рівень
безробіття (табл. 4) [11, с. 203; 9, с. 194-202].
Табл. 4
Рік
2000
2001
2002
2003
2004

Кількість зареєстрованих
безробітних,
(тис.)
1174,5
1155,2
1008,1
1034,2
988,9

Рівень безробіття,
(%)
4,2
3,7
3,8
4,9
Табл. 5

Кількість волоцюг (жебраків)
Рік
Кількість осіб
2001
23344
2002
23081
2003
23355
2004
32166
Така кількість жебраків і безробітних не може сприяти позитивним
суспільним відносинам. Отже, перенасичення соціальної взаємодії
перенаселених міст так само зумовлює самотність, як і ізоляція чи
обмеження соціальної взаємодії.
В умовах сучасного українського життя бідність спричинює
проблеми зі здоров’ям, а слабке здоров’я є і одним із наслідків, і однією
з причин самотності. Річ у тому, що бідні люди мають менші можливості
зберегти здоров’я. Це вагомий чинник, що зумовлює вимирання нації.
Щоб не бути голослівними, наведемо такі цифри: за 2004 рік в Україні
народилося 427259 осіб, померла 761261 особа. Скорочення населення
за один рік – 334002 особи [11, с. 187]. Бідність зумовлює більший ризик
захворіти та продовжує стан недуги, яка спричинює переживання
самотності, а стан самотності, у свою чергу, негативно впливає на
здоров’я особи. Так, хронічні хвороби, які фізично й суспільно ізолюють
особу, що живе в бідності, додатково зменшують шанси на інтимні
взаємини і збільшують ризик емоційної ізоляції, тобто самотності. Не
таємниця, що слабке здоров’я зумовлює появу психічних розладів,
наприклад, депресії, яка є одним із найпоширеніших джерел самотності.
Бідність і слабке здоров’я зменшують можливості для людини бути
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привабливою і фізично, і психічно, і духовно. Брак оптимізму, віри у свої
сили поглиблює переконання у власній нікчемності. Щобільше, люди
бідні, як ми зазначили вище, зазвичай мають низький рівень освіти, що
зменшує їхні шанси розвинути свої здібності, а це зумовлює занижену
самооцінку, відчуття меншовартості, а отже – збільшує ризик
самотності.
Низка чинників, обставин та умов, що зумовлюють втрату особою
своєї індивідуальності і спричиняють відчуття марнотності, втрати
смислу власного існування, зрештою, призводять до самогубства.
Наведемо статистику (табл. 6) [11, с. 190], яка фіксує самогубство як
одну з поширених причин смерті в Україні.
Табл. 6
Розподіл померлих за основними причинами смерті (тис.)
Рік
1995
2000
2001
2002
2003
2004
Усього померлих
792,6 758,1 746,0 754,9 765,4 761,3
Нещасні випадки,
хвороби, отруєння
770,3 737,0 726,6 736,7 747,8 745,0
алкоголем
Убивств
7,7
6,5
6,2
5,7
5,3
5,0
Самогубств
14,6
14,6
13,2
12,5
12,3
11,3
Розглянемо докладніше цю проблему, позаяк соціальнопсихологічною причиною самогубства дуже часто є самотність.
Самогубство (суїцид) усталено визначають як знищення самого
себе внаслідок власних дій. Психічний стан гострої фрустрованості
("фрустрація" від лат. frustratio – марне сподівання, невдача),
зумовлений відсутністю власної ідентичності, смислу життя, нерідко є
причиною суїцидальних спроб, що спричинені глибоким духовним
стражданням,
яке
В. Франкл
назвав
"екзистенційним
вакуумом" [12, с. 308]. Таке відчуття безглуздості існування паралізує
волю до життя й посилює бажання смерті.
У філософській та психологічній літературі виокремлюють також
інші чинники, що можуть сприяти самогубству, зокрема такі: "соціальна
ізольованість,
відокремленість,
відчуженість;
переосмислення
національної та власної системи цінностей, девальвація цієї системи;
зниження самооцінки; зниження соціально-політичної активності;
перенасичення засобів масової інформації картинами насильства і т. п.,
що має великий психологічний вплив на маси; психічні, невиліковні та
інші хвороби, а також сімейні й особисті проблеми" [8, с. 222]. Кожен з
цих чинників, звичайно, може бути причиною суїциду, але, знову
наголошуємо, що саме завдяки самореалізованості, відчуттю
наповненості життя, гармонії зі собою і світом можна подолати бажання
смерті. "Найбільше схильна і найкраще підготована до самосвідомості
та людина, яка відчуває себе самотньою, тобто та, яка за складом
характеру чи під впливом долі, або внаслідок того чи іншого
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залишилася сам на сам зі собою і своїми проблемами, кому вдалося в
цій спустошливій самотності зустрітися зі самим собою, у власному "Я"
побачити людину..." [1, с. 164].
Зазначимо, що, в найзагальнішому розумінні, самотність у
сучасній філософії розглядають здебільшого у двох вимірах: у
соціальному (зовнішньому) та екзистенційному (внутрішньому).
Соціальна, як було зазначено вище, може бути пов’язана з
недосконалістю суспільства, байдужістю людей, втратою близьких чи
ізоляцією (наприклад, еміграція чи перебування в місцях позбавлення
волі). Саме соціальна самотність досить часто є причиною замкненості
в собі, аномічності та схильності до самогубства.
На відміну від самотності, яку переживають як відсторонення від
певних життєвих зв’язків чи основного джерела існування, аномія –
ширше явище, вона є загальним станом буття. Концепція аномії, яку
розвинув Р. Мертон, є непоганим психологічним доповненням до
соціологічної концепції аномії Е. Дюркгайма, що є складовою ідеї
соціальної солідарності. Так, якщо соціальна солідарність – це стан
колективної інтеграції, то аномія – це стан безладу й беззаконня.
Е. Дюркгайм вважав, що аномія розвивається тоді, коли швидка
соціальна й економічна зміна руйнує порядок у суспільному устрої.
Через ці деструктивні зміни очікування людини не можуть здійснитися, і
вона почувається незахищеною та безсилою. Нехтування традиційних
норм і втрата обмежень зумовлюють появу в людей відчуття, начебто
вони існують у порожнечі без жодних орієнтирів. Не знайшовши
орієнтирів, деякі люди втомлюються від існування; їхні зусилля стають
нікчемними й нікому не потрібними. Настає мить, коли життя втрачає
цінність, і наслідком цього може бути аномічне саморуйнування, або
"аномічний суїцид" [4, с. 290]. Як наголошує Е. Дюркгайм, щоразу, коли в
суспільному організмі відбуваються докорінні зміни, зумовлені як різким
зростанням, так і неочікуваним катаклізмом, людина стає вразливішою
до самогубного потягу. А позаяк вона не може бути щасливою чи навіть
просто втішатися життям, якщо її потреби не відповідають її
можливостям, то постійно почуватиметься скривдженою й усе її
існування наповниться зболеністю, яка може послаблювати волю до
життя. Аби цього не сталося, потрібно, щоб людські пристрасті мали
певні межі. Створити їх, на думку Е. Дюркгайма, здатне тільки
суспільство, "чи то шляхом безпосереднього впливу, чи з допомогою
якогось зі своїх органів; адже тільки воно відзначається моральною
зверхністю, котру беззастережно визнає індивід" [4, с. 302].
Отже, аномія, або відчуття відсутності норм упорядкованості, що
виникає в суспільстві, – чи не основна підвалина самогубства, яке дуже
часто є наслідком самотності, відчуженості та відкинутості. Саме страх
бути відкиненим змушує людину триматися за узвичаєні ролі, вбирати
на себе захисну маску і, зрештою, відчувати спустошеність і
невпевненість. У суспільстві людину поставлено перед вибором:
сприймати або відкидати цілі цієї культури, традиційні засоби їхнього
досягнення або і те, й друге. Отже, людина змушена вибирати якийсь
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один спосіб життя, що їх описав Мертон: конформізм (прийняття і цілей,
і засобів), інновація (прийняття цілей, але не засобів), обрядовість
(прийняття засобів, але зниження цілей), бунт (неприйняття способу
життя й не відмова від нього, а зміна устрою загалом) чи відступ
(відмова від того й іншого). Людині, що вибирає у зв’язку з необхідністю,
соціальна структура здаватиметься аномічною або такою, що не має
норм. Як наслідок, у неї може з’явитися схильність до ізольованості, але
звинувачуватиме вона суспільство, яке, на її думку, неможливо
контролювати, воно – невпорядкований безлад, а отже – абсурдне.
Тобто безнадійність аномії може зумовити в людей, схильних до
відступу, щось схоже на відчуття штучної ізольованості-самотності.
Цілком по-іншому розуміє аномію Роберт Маківер. Він розрізняє
три типи аномії: 1) та, що виникає, коли життя позбавлене мети через
відсутність цінностей; 2) та, яка виникає, коли люди прагнуть отримати
засоби саме заради самих засобів; 3) та, що виникає, коли людина
ізольована від осмислених людських взаємин [7, с. 140-141]. Аномія в
розумінні Мертона та її перші два типи в Маківера за своїм
походженням видаються пов’язаними суто з людиною, позаяк їх
виведено з норм, характерних тільки для розвинених суспільств, хоча,
напевне, і нижчі примати можуть прагнути до влади. Якщо аномію
вважати типом самотності, тоді ми, напевно, можемо визнати, що в
цього типу самотності нема біологічної основи, а тільки соціальна. У
решті ситуаціях самотності, таких, як третій тип у Маківера, ситуація
складається по-іншому, і деякі її джерела все ж варто шукати в
поведінці тварин.
Самотність справді має біологічні корені, а в людини вона
особливо сильна та складна. Це можна пояснити тим, що розвиток
людського розуму початково дав змогу людині виділити себе як щось
цілком окреме, яке дистанціюється не лише від околу, а й від себе. Це
дало їй змогу назвати окіл "навколишнім середовищем" і відчути
здатність упорядковувати й підпорядковувати його собі. А пізніше –
нагромадити сили для його знищення і ще більше віддалитися від тієї
системи, у якій людина є лише одним з її компонентів. Людина
протиставила у самій собі дві природи – фізично-біологічну і соціальну.
Внутрішню суперечність особи Е. Фромм вважає її сутністю, яка не є
суто соціальною – людина водночас є і частиною природи, і соціальним
витвором. Вона "перебуває всередині природи і підкорена її диктату та
змінам, і, попри це, вона трансцендує природу... Людина усвідомлює
свою вплетеність у жахливий конфлікт – вона є заручником природи,
але, попри це, вільна у своєму мисленні, вона частина природи і все ж,
так би мовити, її принада, вона не перебуває ні тут, ні там. Це
усвідомлення самої себе зробило людину відчуженою у світі,
відокремленою від усіх, самотньою та переповненою страхом....Людина
є воднораз тілом і душею, ангелом і звіром" [14, с. 84]. Е. Фромм дещо
повторює "Думки" Б. Паскаля, але цікавим є його підхід до намагань
людини позбутися самотності ціною втрати власної самості. Такий
шлях, на його думку, є "регресією до тваринного існування, до стану
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пре-індивідуації" [14, с. 85]. "Індивід, який бере участь у масовому
безумстві, втрачає відчуття своєї повної ізоляції, виокремленості й
оминає, таким чином, інтенсивний страх, від якого він страждав би в
прогресивнішому суспільстві" [14, с. 85]. Цим Е. Фромм пояснює і
поведінку росіян за часів Сталіна, і ватаг зі своїм судом лінча в Америці,
і німців за часів Гітлера. Зі сказаного робимо важливий висновок, що, за
Фроммом, самотність є невід’ємною рисою існування людини у світі,
якої вона не може позбутися. Цієї позиції дотримуються і Ф. Ніцше, і
Г. Сковорода, і М. Гоголь.
Повертаючись до соціальної самотності, можна навести чимало
прикладів зі сучасного життя представників української інтелігенції, які
внаслідок якихось соціальних змін виявилися відкинутими суспільством
чи його певною групою і за таких умов досить часто закінчували життя
самогубством. Наскільки важливим для особистості є життєва позиція
щодо вирішення питання "жити чи не жити", засвідчує трагічна доля
представників української інтелігенції, особливо 30-х років ХХ ст.
Трагізм і відхід із життя М. Хвильового бере початок у його романі
"Вальдшнепи", що в художній формі виражав ідею самостійного
розвитку України. У 1925-1926 рр. він написав низку полемічних
памфлетів, у яких обстоює думку, що якщо Росія є самостійною
державою, то самостійною має бути й Україна, що шлях розвитку
України має бути пов’язаний з Європою, а не з Москвою. Долю
М. Хвильового, зрештою, вирішив лист Сталіна до Л. Кагановича, у
якому йшлося про те, що Хвильовий закликає українських діячів тікати
якомога швидше геть від Москви. Від січня 1933 р. напади і цькування
стали нестерпними для життя і творчості Хвильового, і він змушений був
закінчити життя самогубством. Письменник зробив такий вибір, позаяк
життя для нього втратило смисл, а відтак і свою цінність.
Аналогічний приклад соціальної самотності – доля Миколи
Скрипника, який постійно підкреслював самостійність української
культури і незалежність її від російської. Така діяльність М. Скрипника,
звісно, суперечила імперіальним планам Москви, і тому його нещадно
критикували й звільнили від керівництва народного комісаріату освіти.
На ділі це означало не просто усунення від політики й активного
соціального життя, а й те, що він має чекати на фізичне знищення. Не
бачачи іншого виходу, Скрипник уникнув неминучої ліквідації, наклавши
на себе руки.
На таких незручних людей, відкинених суспільством чи певною
групою, штучно навішують принизливе тавро злочинців, невдах,
гомосексуалістів, зрадників, які просто не уявляють собі подальшого
життя. Однак гостру соціальну самотність переживають також люди, що
живуть не обабіч, а на межі суспільства. Вони потребують соціальної
інтеграції й значущості. Це здебільшого старі люди, бідняки,
ексцентричні за своєю природою особи, ті, чиї заняття мають сумнівну
цінність, як заведено вважати, а іноді підлітки й жінки. Така самотність є
руйнівною і, врешті-решт, спричинює розвиток психопатичних станів;
вона перетворює життєздатних людей на емоційно паралізованих і
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безпомічних, калічить не тільки внутрішній світ людини, а й ламає
зовнішній. Самогубство за такої умови для цих внутрішньо
деформованих осіб стає чи не найкращим виходом.
Суть відомого аргументу Д. Рісмена про несподіваний вияв
соціального характеру, сформованого під впливом страху самотності, у
тому,
що
"терор
самотності"
пом’якшується
інтеграцією
у
натовп [9, с. 43]. Досить часто Рісмен визнавав, що він у боргу перед
дослідженнями Е. Фромма з проблем самотності та соціального
характеру. Однак цілковито зрозуміло, що Е. Фромм і Д. Рісмен
говорили не про один і той самий тип самотності. "Той, що керує
іншими", тобто індивід у Рісмена, на відміну від свого "орієнтованого
зсередини" попередника, боїться не того виміру самотності, який
заганяє фроммівську сучасну людину в потік натовпу. Новий індивід,
якого Рісмен та інші дослідники описали, стурбований головно
ставленням до нього групи. Як наслідок, він більше переймається своєю
ідентичністю і статусом, ніж особистість у Фромма, що відчайдушно
шукає сенс і цінність життя. Вирішення самотності того типу, про який
говорив Рісмен, полягає в улещуванні групи, узгодженості з її нутром.
Але, на нашу думку, це проблема не так самотності, як бажання людини
мати так звану "гарну обгортку", фасад, престиж. За такої умови будьяке суспільство стає найяскравішим прикладом активізації самотності.
Люди хочуть не просто бути інтегрованими в суспільство, а прагнуть
такої діяльної участі в ньому, коли унікальність особистості, її
багатогранність не ігнорують, а навпаки, визнають і схвалюють.
У "Самотньому натовпі" Девід Рісмен трактує самотність майже як
хворобу чи, у крайньому разі, примху особистості в певних соціальних
структурах. Думки Е. Фромма є більш обґрунтовані, ніж позиція Рісмена.
Так, Е. Фромм зазначає, що потреба індивіда співвідноситися із
зовнішнім світом настільки ж буденна, як і біологічні стимули, що їх
визнають частіше; "відчуття повної самотності призводить до
психологічних розладів... як і фізичне голодування може призвести до
смерті людини" [13, с. 35]. Фромм додає до цього й дещо нове.
Моральну самотність визначає як нездатність індивіда співвідноситися
не тільки з іншими людьми, а й з цінностями та ідеалами суспільства.
"Можна також стверджувати, що моральна самотність так само
нестерпна, як і самотність фізична; навіть більше, фізична самотність
стає нестерпною лише тоді, коли вона підсилена самотністю
моральною" [13, с. 36]. Отже, згідно з Фроммом, самотність виявляється
внаслідок браку в індивіда соціальної взаємодії, яка задовольняла б
його базові соціальні запити.
Торкаючись суб’єктивного переживання самотності, зазначимо, що
з позиції Роберта С. Вейса існують, фактично, два емоційні стани, які
люди, що пережили їх, схильні трактувати як "самотність". Автор
називає ці стани відповідно емоційною ізоляцією й соціальною
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ізоляцією1 [2, с. 119]. Перша зумовлена відсутністю прихильності до
конкретної людини, а друга – відсутністю належного середовища
соціального спілкування. Особливою ознакою самотності, яка
зумовлена емоційною ізоляцією, є бентежність, а особливою ознакою
самотності, породженої соціальною ізоляцією, – відчуття відкинутості, а
отже – нікчемності, покинутості. Соціальна ізоляція зумовлює в людини
відчуття беззмістовності, марнотності власного існування, власної
незначущості, а також напруженості й розпачу. Вейс встановив два типи
самотності, які, на його думку, мають різні передумови й різні афективні
реакції. Емоційна самотність стає результатом відсутності тісної
інтимної прихильності, такої, як любовна чи подружня.
Якщо ж розглядати самотність як фундаментальний феномен
існування, то його причину потрібно шукати в глибинах внутрішнього
світу індивіда, у феноменологічних невідповідностях його уявлень про
цінність власного "Я". Людина, для якої закритий власний внутрішній
світ, не зможе жити повно у світі зовнішньому. Тому слушною є позиція
екзистенціалістів, які беруть як точку відліку той факт, що люди
первинно самотні. Будь-хто інший не може розділити з нами наші
почуття і думки, бо роз’єднаність є сутнісним станом наших переживань.
На цих аспектах особливо наголошує Моустакас, який підкреслює
значення розмежування між "тривогою самотності" ("loneliness anxiety") і
справжньою самотністю. Він визначає тривогу самотності як систему
захисних механізмів, яка віддаляє людину від вирішення важливих
життєвих питань і яка постійно сприяє прагненню особи до активності
задля активності разом з іншими людьми. Справжню самотність він
виводить із конкретної реальності самотнього існування та із зіткнення
особистості з життєвими ситуаціями (народження, смерть, життєві зміни,
трагедія), які переживають наодинці. На думку Моустакаса, справжня
самотність може бути й творчою силою: "Кожне справжнє переживання
самотності припускає суперечність чи сутичку зі самим собою... Ця
зустріч зі самим собою... – сама по собі радісне переживання. І зустріч, і
конфронтація (зі самим собою) є способом підтримати життя і
пожвавити порівняно застійний світ; це спосіб вирватися зі стандартних
циклів поведінки" [17, с. 20-21].
Екзистенціалістська позиція, отже, закликає людей подолати свій
страх самотності й навчитися позитивно її використовувати. З цього
погляду самотність є універсальною характеристикою людського буття.
Підсумовуючи аналіз зумовленості самогубства самотністю,
зазначимо, що в основі суїцидальної поведінки, з аксіологічного
погляду, – недосконала чи хибна система цінностей. І, вплинувши на
неї, можна запобігти виникненню в індивіда суїцидальних нахилів.
Основним засобом для цього може бути самореалізація людини через
1

Поділ, який запропонував Вейс, є дуже вузьким і, на нашу думку, стосується тільки соціального
вияву самотності. Вейс не говорить про самотність як феномен у розмаїтті свого змісту, а про
сприймання тією чи іншою особою певних емоційних станів, які вона схильна кваліфікувати як
самотність.
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вивільнення власної самості, чого вона здатна досягти завдяки
можливості усамітнення та самозаглиблення.
Щодо соціальної самотності, то є низка інших чинників, причин,
обставин, умов, які її зумовлюють. Розглянемо такий чинник, як
відсутність друзів. Можна стверджувати, що дружні стосунки є основою
самодостатнього буття кожної людини. За Арістотелем, вони є основою
й метою суспільства як такого. Із усієї множини соціальних мереж, що
становлять буття людини, центральною буде мережа дружних взаємин.
Саме дружба є джерелом, з якого людина черпає наснагу для
подолання і соціальної самотності, і емоційної ізоляції. Дружба стає
джерелом позитивної енергії тільки тоді, коли містить справжню
інтимність і коли особа здатна її відрізнити від псевдоінтимності.
У добу Постмодерну, як добу інструментальних взаємин, справжня
дружба, на думку дослідників постмодерну, є явищем рідкісним і таким,
що зникає. Д. Боускіл вважає, що "в неспокійному вимірі дружба між
дорослими людьми не є нічим іншим, як взаємною втечею від нудьги",
як і "пактом проти ізоляції, з поправкою проти інтимності" [15, с. 2].
Д. Боускіл має на увазі те, що сьогодні люди, які шукають дружби, не
прагнуть і не бачать задоволення, яке дають такі інтимно-особистісні
стосунки. Вони, започатковуючи дружні стосунки, радше ставлять мету
уникнути
страждання,
яке
виникає
внаслідок
негативного
відокремлення, самотності й нудьги. Якщо відштовхуватися від того, що
Д. Боускіл має в цьому рацію, а ми погоджуємося з цією його думкою, то
виходить, що сучасна дружба не ґрунтується на безкорисливості та
добрій волі, а радше на взаємній корисливості. Тобто людину
сприймають не як мету, що постулював ще І. Кант, а лише як засіб. Як
з’ясувалося, у добу Постмодерну насправді люди уникають не
справжньої дружби, а дружби загалом. Тобто для періоду, який ми зараз
переживаємо, характерне зникнення дружби у стосунках людей. Цей
висновок підтверджують результати наукових досліджень, проведених в
університеті Мак Гіл. Ці дослідження засвідчують, що 75 % дорослих
чоловіків, які проживають у Канаді, не мають жодного друга, 20 % мають
одного друга, і тільки 5 % мають більш ніж одного друга (можна
припустити, що друг – це така людина, яких більше немає, тобто це
потрібно сприймати як поняття "Один і Єдиний"). Аналогічні висновки
дають дослідження, здійсненні в результаті опитування американських
чоловіків. Близько 90 % вважають дружин своїми найкращими друзями,
що саме по собі не викликає подиву. Однак зумовлює тривогу те, з
погляду норм індивідуального й суспільного здоров’я, що дружини були
зазвичай єдиними близькими друзями цих чоловіків. Натомість майже
всі анкетовані жінки мали не тільки кілька дуже добрих подруг, а також
коло приятельок [17, с. 80].
Дружба, як і інтимні стосунки, є невід’ємною складовою щастя й
здоров’я, а тому її вважають однією з базових цінностей. Ще Ф. Бекон
стверджував, що найгіршою самотністю є така самотність, коли людина
позбавлена щирої дружби. Пов’язуючи між собою особистості, дружба
стає джерелом соціального й морального здоров’я цілого суспільства.
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Дослідники зазначають, що ті особи, для яких характерна незначна
кількість і нетривалість суспільних зв’язків, більш схильні до
захворювань. Такі особи "удвічі частіше помирають передчасно, ніж
особи, які мають міцні зв’язки з оточенням" [18, с. 92]. Як підкреслює
Д. Орніш, нині ми начебто починаємо розуміти значення і необхідність
суспільних стосунків для здоров’я особи, але насправді спостерігаємо
суттєве їхнє послаблення, або, як ми вже зазначали вище, люди замість
автентичних стосунків обирають функціональне існування, що, без
сумніву, продукує соціальну відчуженість і самотність.
У дослідженнях, здійснених 1999 р. у Чиказькому університеті,
зазначено, що американські підлітки дедалі рідше формують "сильні,
тривалі зв’язки з групою друзів". У їхньому товаристві помітна тенденція
до частої зміни товаришів і до нетривалих стосунків. Підлітки проводять
близько 20 % часу самотньо, заповнюючи значну кількість часу
сповненими насильства комп’ютерними іграми чи започатковуючи
анонімні контакти в Інтернеті. Можна стверджувати, що вони живуть у
"віртуальній реальності", створеній за допомогою персональних
комп’ютерів, але вся річ у тім, що вони також віртуально ізольовані, і на
рівні фізичному, суспільному, і емоційному. Таке поєднання поверхових
знайомств, ізоляції та насильства створює небезпечну соціальну суміш,
що зумовлює моральну черствість, втрату гуманності. "Дослідження, які
здійснили Доусон і Адельсон, засвідчили, що американці в основному
віддають перевагу неформальним відкритим стосункам, які спираються
на зовнішню ввічливість, а не на глибокі та тривалі почуття. Автентична
дружба, підкреслюють ці автори, спирається на взаємну довіру,
самовідкриття, "вільне вираження емоцій", відкрите обговорення
"особисто важливих питань". На думку Доусона і Адельсона, американці
приділяють менше уваги таким аспектам дружби-інтимності, а більшого
значення надають особистому успіху. Вони налаштовані більше на
власний успіх у справах, і цим зумовлено започаткування дружніх
стосунків. Доусон та Адельсон стверджують, що американцям не
вистачає автентичних дружніх взаємин, таких, які дають змогу збагатити
власне "я" завдяки зустрічі з кимсь іншим" [16, c. 81 – 82].
Наведені результати досліджень є пересторогою для сучасного
українського суспільства, яке активно вестерналізується і підпадає під
вплив загальноєвропейського процесу глобалізації. Для українського
суспільства завдання запобігти соціальній самотності є, на наш погляд,
невідкладним, і не тільки у зв’язку з бідністю й хворобами, які спричинює
та сама бідність, а й з еміграцією мільйонів дорослого населення.
Наслідком еміграції є часткова, а то й повна недоглянутість дітей, що
позбавлені родинних особистісно-інтимних стосунків. Це зумовлює
вироблення
споглядальної
позиції,
невміння
співчувати
й
співпереживати. Коли людина не знає приватної інтимності, вона,
звісно, не здатна й на публічну інтимність. Інакше кажучи, не маючи
внутрішньо-глибинних стосунків у колі рідних, особа не може мати тих
внутрішніх, глибинних й особистісних стосунків у соціальному житті.

Соціогуманітарні проблеми людини

44

№ 2, 2006

Філософсько-світоглядні засади буття людини
Справжня дружба, як, зрештою, і суспільна інтеграція, мають
тенденцію зникати там, де домінує гіперіндивідуалізм, корисливість,
інструменталізм стосунків, коли людина стає не метою, а засобом для
досягнення чийогось успіху, влади, посади, надбання грошей тощо.
Карою за це стає соціальна самотність, яка не сприяє ані психічному та
фізичному здоров’ю, ані внутрішній гармонії, яку ще Г. Сковорода
назвав щастям, що його людина має в самій собі.
Отже, на сучасному історичному етапі соціальна самотність
прогресує в геометричній прогресії у цілому світі і в Україні зокрема.
Доба Постмодерну разом із активізацією цивілізаційних процесів та
вестерналізацією культури вносить у життя індивіда гостре відчуття
відчуженості та власної марнотності, позбавляє духовності, що
зумовлює внутрішню спустошеність і спричинює негативне переживання
соціальної самотності, що може стати для людини навіть поштовхом до
самогубства. Загострені специфікою сучасної доби відчуття покинутості,
непотрібності, відчуженості актуалізують проблему самотності.
Завдання кожної людини – не просто навчитися жити в суспільстві, а й
гармонізувати стосунки з іншими людьми і, головне, – досягти гармонії
свого внутрішнього світу.
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MODERN HUMAN SOCIAL ESTRANGEMENT AS A
PHILOSOPHICAL PROBLEM
Liliya Fliorko
L’viv Ivan Franko National University, Universytets’ka Str., 1,
L’viv, 79000 Ukraine, filos@franko.lviv.ua
A philosophical analysis was made of reasons, factors and
conditions of rise of the feeling of estrangement, unnecessity,
miserability, the fear for future in a modern human being, they
are the source of the feeling of estrangement. The statistic data
are given on the reasons and aspects of progressing of social
estrangement in Ukraine. Nowadays it is vitally important to
minimize them.
Key words: solitude, suicide, estrangement, person-society.
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СИЧИВИЦЯ ОЛЕГ.
АВТОРСТВО І ПСЕВДОАВТОРСТВО В НАУЦІ.
СТАТТЯ ПЕРША.
КРИТЕРІЇ АВТОРСТВА І ПРОБЛЕМИ СПІВАВТОРСТВА
Олег Сичивиця
Львівський національний університет імені Івана Франка,
вул. Університетська, 1, Львів, 79000, Україна,
kafilos@franko.lviv.ua
Розглянуто авторство і його критерії, переваги й
відповідальність, пов’язані з авторством, а також
проблеми співавторства і псевдоавторства. Висловлено
негативну оцінку явищам наукового паразитизму,
незаслуженого
співавторства,
феномену
почесного
авторства, шахрайству і фальсифікації в науці.
Ключові слова: авторство, псевдоавторство, критерії
авторства, почесне авторство, паразитизм, шахрайство,
фальсифікація.
Проблема авторства і псевдоавторства актуальна у всіх сферах
творчої діяльності людей, зокрема й у науці. Докладне вивчення цієї
проблеми дає змогу, по-перше, виявити не помітні на перший погляд
аспекти духовного світу вченого або митця, відшукати чинники, стимули,
причини, які зумовлюють несумлінність, шахрайство та аморальність у
сфері
авторського
права.
Проаналізувавши
авторство
і
псевдоавторство, розглядаємо їх як порівняно загальнозначущі
індикатори
морально-психологічного
здоров’я
творчої
особистості, які можна вважати істотними характеристиками стану і
якості її внутрішнього, духовного світу.
По-друге, інститут авторства і взаємини, що складаються навколо
нього, відіграють дуже важливу регулятивну роль у всіх сферах
творчої діяльності. Від факту авторства значною мірою залежать
численні матеріальні, юридично-правові та морально-психологічні
зв’язки між окремими людьми чи цілими колективами, їхні обов’язки,
прерогативи, відповідальність тощо. З проблемою авторства пов’язані
також різноманітні колізії, які час до часу виникають у науці, літературі й
мистецтві.
Бути автором важливого (а тим більше – видатного) твору – це
насамперед висока честь, публічне визнання успіху, таланту та інших
достоїнств людини, що є опосередкованою оцінкою вагомості її творчих
здобутків. Якщо сама творчість ученого чи митця є процесом і сферою
його самореалізації та самоствердження, то авторство увінчує цей

№ 2, 2006

47

Соціогуманітарні проблеми людини

Філософсько-світоглядні засади буття людини
процес, більш чи менш офіційно засвідчує його ефективність і
завершеність.
Водночас потрібно підкреслити, що авторство – це також висока
відповідальність і важливі обов’язки. Адже відомо, який тягар брали на
свої плечі і чим ризикували (особливо – за умов тоталітарного режиму)
автори генеральних ідей, що стали основою масштабних проектів
створення нової авіаційної чи ракетно-космічної техніки або ядерної
зброї. Крім того, буває, що автор невдалого твору зазнає провалу на
театральній сцені чи на кіноекрані, стає об’єктом дошкульних епіграм і
анекдотів, а часом його навіть своєрідно увічнюють як нездару сатирики
та гумористи. Наприклад, маловідомий російський літератор, нащадок
старовинного дворянського роду Д. Хвостов (1757-1835) упродовж
шести десятиліть самовіддано писав віршовані тексти, але йому
бракувало таланту. От він і став героєм численних пародій і епіграм, які
писали
О. Пушкін,
В. Жуковський,
П. В’яземський,
А. Дельвіг,
К. Батюшков, М. Язиков та ін., а до історії російської літератури увійшов
"насамперед як герой численних пародій" або, за словами відомого
літературного
критика
Ю. Тинянова,
як
"пародійна
особистість" [3, с. 349].
Отже, з авторством можуть бути пов’язані і позитиви, і значні
неприємності чи небезпеки. Адже чимало видатних радянських
науковців і конструкторів опинилися свого часу в так званих "шаражках"
ГУЛАГу і навіть поплатилися життям за свої ідеї. Однак загалом права й
можливості, пов’язані з авторством (особливо в науці), переважають.
Вони відкривають перед особою перспективи творчого і службового
зростання, позитивно впливають на її формальний і неформальний
статуси, матеріальне становище, авторитет серед колег тощо.
Зрозуміло, що це стосується тільки творів, які заслуговують високої
оцінки керівництва, колективу та певної професійної спільноти і є
безсумнівним творчим успіхом.
До найважливіших прерогатив автора належать: право на
авторське ім’я (справжнє чи псевдонім); право на публікацію,
розповсюдження, переклад іноземними мовами й обробку твору,
зокрема зміну його форми (наприклад, створення кіносценарію на
основі роману); право на гонорар, яке впродовж передбаченого законом
терміну належить після смерті автора його нащадкам. Численні деталі
щодо прав авторів і механізму їхньої реалізації регулює авторське
право, яке є частиною цивільного права.
Важливість прав, можливостей і переваг, пов’язаних з авторством,
робить його вельми привабливим, що інколи призводить до
безпідставних претензій на авторство, або й до спроб його узурпувати
чи привласнити. Найпоширеніші ці явища в царині науки, де, з одного
боку, авторство може гарантувати досить значні "дивіденди", а з
другого – існують сприятливі умови (у тому числі й формальнобюрократичні) для успішної реалізації псевдоавторства, тобто для
появи псевдоавторів.

Соціогуманітарні проблеми людини

48

№ 2, 2006

Філософсько-світоглядні засади буття людини
У зв’язку з цим постає проблема формування системи критеріїв
авторства, кодифікації відповідних норм у моральному кодексі
вченого і суворого дотримання їх у повсякденній практиці науководослідницької та публікаційної діяльності. В українській науці ці
завдання наразі залишаються на маргінесі науково-технічного поступу,
їх легковажно ігнорує наукова спільнота, а відповідні питання вирішують
шляхом так званого "повзучого емпіризму", без належного
систематичного осмислення й вимогливості й аж ніяк не завжди
справедливо, що, мабуть, влаштовує не тільки бюрократів від науки, а й
різноманітних спритників, кар’єристів і нездар. Доцільно, отже,
запозичити досвід в американських науковців, які роблять досить
ефективні спроби порушити й вирішити зазначені питання та всіляко
намагаються боротися зі злом псевдоавторства.
У Медичній школі Мічиганського університету [5, с. 147-150]
докладно розроблено керівні вказівки щодо авторства. У них чітко
визначено критерії, згідно з якими певна особа одержує право бути
співавтором колективної наукової праці. Для цього необхідно виконати
хоча б один із таких видів роботи:
– вагомий внесок у дослідження загалом, який визначає його напрям,
сферу, межі і глибину;
– тривале керування науковим дослідженням, удосконаленням і
розвитком його програми;
– творчий внесок у дослідницький проект з чітким усвідомленням його
цілей;
– розроблення методології, яка є необхідною для своєчасного
завершення наукового дослідження;
– аналіз та інтерпретація фактичного матеріалу, які суттєво впливають
на висновки реалізованого дослідницького проекту.
Щоб не залишалося жодних непорозумінь і неточностей щодо
права на авторство, далі в зазначених вказівках перераховано види
"навколодослідницької" роботи, які не дають підстав включати особу до
переліку авторів:
– надання лабораторних площ та обладнання;
– фінансування наукового дослідження;
– консультація або підготовка матеріалів щодо оплати наукової праці і
компенсації витрат;
– участь у догляді за пацієнтами та забезпечення необхідних проб;
– статус контролера, керівника підрозділу чи голови департаменту;
– коректура рукопису та видання наукової праці;
– поради щодо вирішення проблем, безпосередньо не пов’язаних з
цілями науково-дослідницького проекту.
Очевидно, що всі ці заборони спрямовано проти так званих
"причеп", тобто людей, які прагнуть у той чи інший спосіб паразитувати
на науці. Також це допомагає боротися проти практики надання так
званого "почесного авторства", яке справжньому науковцеві аж ніяк
не личить. Цю сумнівного ґатунку практику рішуче засуджують науковопедагогічні працівники Університету Джона Гопкінса як цілком
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неприйнятну, а в чинних там правилах і керівних ідеях, які стосуються
наукової роботи, усіх керівників департаментів і науково-дослідницьких
проектів зобов’язують активно боротися з цим негативним
явищем [5, с. 135].
Це правильна, чесна і достойна справжньої науки позиція,
особливо з урахуванням тієї обставини, що за фактом надання
почесного авторства інколи може бути приховано не просто почесті без
належних заслуг, а й значно неприємніші речі. Наприклад, співробітник
двох американських кардіологічних центрів Джон Дарсі, якого навіть
вважали одним із найвидатніших і найперспективніших молодих учених,
упродовж 13 років опублікував чимало наукових статей на основі
безсоромно фальсифікованих емпіричних матеріалів. Цього "із
молодих, та раннього" викрили як шахрая після того, коли колегам
здалася вельми підозрілою його надто висока дослідницька
продуктивність. Таємно спостерігаючи за Дж. Дарсі, вони виявили, що
той за кілька годин сфабрикував результати, які потім оголосив
одержаними за декілька днів (суть фальсифікації – підробка дат на
стрічці самописця) [2, с. 109]. Цікаво, що серед співавторів цього
шахрая від науки опинилися два найвидатніші американські кардіологи.
Надаючи їм таку сумнівну честь, Дж. Дарсі, очевидно, намагався
забезпечити максимум довіри до своїх досліджень, а науковий
авторитет видатних учених використати як "громовідвід" у разі
можливих у майбутньому неприємних колізій.
Досвід сучасної науки переконливо засвідчує, що особливо
гострою й важливою нині є проблема не стільки авторства, скільки
співавторства і механізмів його реалізації. Це зумовлено деякими
тенденціями розвитку сучасної науки та дією низки об’єктивних і
суб’єктивних чинників.
По-перше, значно швидше (порівняно з моноавторськими
роботами) збільшується кількість наукових досліджень та публікацій,
якщо їх виконано у співавторстві. Наукові проблеми ускладнюються,
стають багатограннішими, а це, закономірно, зумовлює колективізацію
науково-дослідницької діяльності. Крім того, наука стає безпосередньою
продуктивною силою, завдяки чому нагальною стає тісніша взаємодія
"чистої" (фундаментальної) і прикладної науки, у тому числі й так
званого її заводського сектору. Це теж дуже важлива об’єктивна спонука
до співавторства й широкої наукової кооперації, що є запорукою плідної
концентрації інтелектуальних ресурсів на магістральних напрямах
сучасного науково-технічного поступу.
Наочне й водночас переконливе уявлення про масштаби та
динаміку поширення практики співавторства дають деякі цікаві
результати зарубіжних наукознавчих досліджень. У них наголошено на
тому, що в царині науки останнім часом наявне "драматичне зростання"
питомої ваги співавторських праць. Насамперед це стосується фізики та
біомедичних наук, де зазначена тенденція набула особливо рельєфних
обрисів. Найпоказовішими є результати аналізу авторства публікацій у
біомедичних журналах. 1930 р. в "Новому англійському медичному
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журналі" на одну опубліковану статтю в середньому припадало 1,2
автора, а в журналі "Ланцет" – 1,3 автора. У 1975 р. ці показники
збільшилися відповідно до 4,2 і 4,3 автора на статтю, а 1981 р. у
першому із зазначених журналів кожна наукова стаття виявилася
підготованою, в середньому, уже п’ятьма авторами. Щодо загального
для всіх галузей науки індексу кількості авторів на статтю, то він, згідно
з відомостями Інституту наукової інформації США, змінився з 1,67 у
1960 р. до 2,58 у 1980 р. Вражає і той факт, що в одному з медичних
журналів 1981 р. опубліковано 98 % статей, підготованих у
співавторстві [4, с. 95].
По-друге,
у
співавторських
робіт
якось
мимоволі,
напівавтоматично з’являється вельми істотна вада, яку американські
науковці визначають як "дифузія відповідальності". На нашу думку,
це не зовсім вдалий термін, і точніше було б говорити не про дифузію, а
про дефіцит відповідальності, оскільки суть цього феномену в тому,
що жоден зі співавторів не спроможний узяти на себе повну
відповідальність за зміст загалом. Тому в Медичній школі Дж. Гопкінса,
наприклад, вважають за необхідне, щоб кожен з авторів колективної
праці брав активну участь у перевірянні всіх розділів, які виходять за
межі його власної спеціалізації і професійної відповідальності. При
цьому одного з них призначають відповідальним за таку перехресну
взаємоперевірку своїх колег, яка має підвищити рівень особистої
відповідальності кожного співавтора за складну колективну роботу.
По-третє, не стільки індивідуальне авторство чи, інакше кажучи,
єдиноавторство, скільки колективізація авторства відкриває різноманітні
можливості для наукового паразитизму, сутність якого – в експлуатації
чужої
праці,
у
несправедливому,
безчесному
використанні
інтелектуальних зусиль та наукових досягнень інших. Спадає на думку
аналогія з колективізацією сільського господарства, бо в "науковому
колгоспі" теж не завжди все так, як того хотілося б і як воно насправді
могло б бути. На жаль, співавторство в науці здатне, з одного боку,
давати щедрі плоди, а з другого – зумовлювати аморальність і навіть
посадові злочини, про що йтиметься далі.
Усі ці чинники, обставини й тенденції призвели до того, що в
американській науці тепер є підвищена увага до механізмів реалізації
співавторства, а особливого значення надають головному або
провідному автору. Відповідно до ухвалених у Медичній школі
Мічиганського університету положень, кожен автор колективної роботи
має бути згідний з головними її твердженнями й висновками, а також
захищати методологію й факти, які зумовлюють його персональний
внесок у спільне дослідження. Щодо головного автора, то його
обов’язки й відповідальність значно важливіші та ширші. Він не просто є
авторитетним співавтором, а виконує обов’язки якщо не організатора,
то, принаймні, співорганізатора науково-дослідницького проекту.
Першочергове його завдання – докладно інформувати всіх авторів і
співробітників про те, у який спосіб визнаватимуть і оцінюватимуть їхній
персональний внесок у спільну роботу, що, безумовно, передбачає
№ 2, 2006

51

Соціогуманітарні проблеми людини

Філософсько-світоглядні засади буття людини
уважну попередню структуризацію дослідження, чіткий розподіл
обов’язків і завдань. Провідний автор має добре розуміти загальні
принципи та ідеї, покладені в основу науково-дослідницької програми, а
також бути здатним ідентифікувати особистий внесок кожного
співавтора у спільну роботу. До цього додано ще одну дуже важливу з
погляду моральності вимогу, спрямовану на консолідацію авторського
колективу та створення в ньому атмосфери якнайбільшого сприяння
творчим успіхам колег, а саме – готовність і прагнення головного автора
ділитися з ними не лише методологією, а й інформацією, які
використовують у процесі дослідження.
Неупереджений аналіз феномену співавторства в науці
переконливо засвідчує, що це явище, з одного боку, зумовлене
вагомими об’єктивними чинниками, а з другого – непорядними,
ганебними, суб’єктивно-егоїстичними інтенціями. До останніх належить
приваблива для нездар і кар’єристів можливість створити ілюзію
(насамперед – в очах наукової бюрократії) високої наукової
продуктивності та паразитувати на реальних здобутках своїх колегспівавторів.
Відомий
американський
наукознавець
Д. Прайс,
розмірковуючи
про
порівняно
швидке
збільшення
кількості
багатоавторських наукових праць, висловив аж ніяк не безпідставне
припущення, що це, крім іншого, ще й дешевий спосіб
продемонструвати видимі творчі успіхи.
Цей висновок підтверджує той загальновідомий факт, що під час
вирішення питань про здобуття наукових ступенів і звань та в процесі
просування в ієрархії службових посад враховують і оприлюднюють
насамперед відомості про кількість наукових праць претендентів. Це
можна зрозуміти і навіть певною мірою виправити, бо говорити про
якість результатів наукової діяльності в таких ситуаціях, як правило,
досить складно. Потрібно, однак, уважніше й прискіпливіше ставитися
до кількісної характеристики творчих здобутків науковця, належну увагу
звертати на загальний обсяг (у друкованих аркушах) наукових
публікацій, а не тільки на кількість позицій у списку, оскільки ні для кого
не таємниця, що за одним рядком у цьому переліку можна "приховати" і
тези доповідей, які помістилися на одній сторінці, і монографію чи
підручник обсягом 300-400, або навіть більше, сторінок. Доречно також
у списку публікацій вказувати не тільки загальний обсяг колективної
роботи, а й частку, яка є внеском конкретного автора.
Щоб хоч якось протидіяти появі надмірної продуктивності
науковців, було зроблено навіть екстравагантну пропозицію ввести
щорічні премії за статті з найдовшим списком співавторів. Реальні
підстави для таких напівжартів були, і неабиякі. Наприклад, кількість
авторів однієї з журнальних статей у галузі фізики високих енергій, яку
підготувала група вчених зі Стенфорда, – 130 осіб. А в статті групи
науковців-конкурентів з Європейського центру ядерних досліджень у
складі авторів перераховано членів чотирьох окремих дослідницьких
команд, кожна з яких налічувала понад 200 учених [4, с. 95-96].
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Колективне авторство зумовлює деякі інші морально-психологічні
проблеми, які стали предметом пильної уваги й дискусій серед
зарубіжних
(насамперед –
американських)
науковців.
Мабуть,
найгострішою є проблема "безвнескового" співавторства, одним із
різновидів якого слушно вважають уже згадане вище почесне
авторство. Ідеться про тих, кого інколи називають "вільними
вершниками", хто на чужих спинах намагається їхати по "кам’янистих
стежках" науки ледве не до її вершин. Серед них трапляються занадто
амбітні керівники дисертацій, що прагнуть стати співавторами якомога
більшої кількості публікацій своїх підопічних, а також деякі завідувачі
лабораторій, які переконані, що мають повне право бути співавторами
кожної виконаної там роботи. Водночас, як це не дивно на перший
погляд, серед безвнескових співавторів є й прості науковці та
дослідники-початківці, яким "великодушно" презентують авторство або
пропонують емпіричний матеріал для порівняно легкої підготовки
наукових праць. Буквально притчею во язиціх не так давно стали
співробітник Каліфорнійського університету (Сан-Дієго) Роберт
Слуцький, індійський геолог Вішва Гупта і вже згадуваний кардіолог
Дж. Дарсі [4, с. 97-107].
Дари, що їх вони робили, були, як потім з’ясувалося,
"данайськими". Головна їхня мета була глибоко аморальною – якомога
ретельніше замаскувати фальсифікації. У разі можливого викриття
шахрайської діяльності і скандального провалу це могло б певною
мірою зумовити перерозподіл вини й відповідальності, спонукуючи
декого з необачних псевдоавторів захищати свої позиції та ім’я. У такий
спосіб створювалася ситуація на зразок "кругової поруки", чого, власне
кажучи, і прагнули призвідники шахрайської псевдокооперації науковців.
Роберт Слуцький і Джон Дарсі за допомогою великої кількості
співавторів намагалися насамперед приховати широкий розмах своїх
фальсифікацій. Під час піку своєї шахрайської активності Р. Слуцький
фабрикував одну публікацію в середньому за десять днів, а впродовж
шести з половиною років примудрився підготувати 161 рукопис наукових
праць. Сім старших співробітників університету і десятки молодих
учених, які не змогли протистояти спокусі безвнескового співавторства і
стали "вільними вершниками", було в такий спосіб дискредитовано, бо
вони виявилися спільниками афериста в його брудних справах. Зовсім
невипадково редактори наукових журналів стверджують, що постійно
збільшується кількість прохань від таких співавторів усунути їхнє ім’я зі
списку авторського колективу. Водночас не всі "вільні вершники" на
цьому наполягають, чимало науковців і далі захищає недостойну
практику почесного співавторства, розглядаючи її як "стандартну
поживу" для старших, більш заслужених діячів науки.
Безвідповідальне, легковажне співавторство стало у 80-х роках
минулого століття причиною міжнародного скандалу, в який виявилися
втягненими видатні палеонтологи США, Європи, Індії і Австралії. У
центрі всіх скандальних колізій та викриттів опинився індійський геолог
Вішва Гупта, якому були притаманні радше здібності афериста, ніж
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талант науковця. Ще від 1960-х років він регулярно постачав своїм
майбутнім співавторам для наукових досліджень амоніти та інші
скам’янілості, начебто з Гімалаїв. У зв’язку з політичними проблемами в
цьому регіоні, незалежну перевірку матеріалів здійснити було складно, а
самі науковці, окрім того, не мали жодних підстав не довіряти досить
добре відомому В. Гупті. Але, як стверджує народна мудрість, скільки
мотузці не витися, а кінець буде. У 1987 р. австралійський палеонтолог
Джон Талент звинуватив В. Гупту в брехні щодо джерела походження
цих копалин, припускаючи, що їх знайдено в Марокко або просто
придбано в перекупників. 1989 р. у журналі "Природа" Дж. Талент
опублікував велику за обсягом статтю, у якій навів додаткові
переконливі докази на підтримку вже зроблених раніше закидів.
Учений обґрунтовано назвав значною помилкою співавторів понад
300 статей, підготованих на матеріалах В. Гупти, те, що вони не
переконалися в достовірності скам’янілостей, не вимагали точних
відомостей про їхню локалізацію, відповідної стратиграфічної
інформації тощо, через що їх втягнено в "безтурботне співавторство" і
значною мірою дискредитовано. Як слушно вважає австралійський
палеонтолог, усі "соратники" індійського авантюриста від науки мають
розділити з ним відповідальність за свою дефектну продукцію та негідну
справжнього вченого діяльність. Деякі з них виправдовувалися тим, що
наукова робота передбачає довіру до колег, своєрідну "презумпцію
порядності вченого", а тому вони не готові дивитися на неї крізь призму
безчестя. Інші прямо визнавали, що справді були недостатньо
настороженими і завбачливими, а сам В. Гупта, головний архітектор цієї
ганебної й масштабної афери, навіть наважився зухвало відхилити всі
звинувачення.
Чимало морально-етичних непорозумінь виникає також у зв’язку з
порядком прізвищ учених у списку співавторів наукової праці, що може
створювати не зовсім адекватну картину розподілу наукових заслуг та,
відповідно, авторитету. Існує досить поширена практика надавати
перевагу науковому статусу, коли першими ставлять прізвища
академіків, професорів, заслужених діячів науки і т. п. Дотримуватися
цього правила просто і зручно, але неважко побачити, що в такому разі
ми стаємо ледь не на один щабель з ідеєю почесного авторства й
пов’язаної з ним несправедливості. Мабуть, саме цим зумовлені
пропозиції брати до уваги насамперед реальні здобутки автора, його
особистий внесок у колективну наукову працю. Тому дехто з редакторів
американських наукових журналів наполягає, щоб першим вказувати
прізвище особи, яка справді зробила найбільший внесок у колективну
працю, а останнім – того, що здійснював загальний контроль за
перебігом дослідження, тобто був своєрідним активним спостерігачем.
Але й за умов такого підходу виникає запитання про правильне
ранжування особистих здобутків авторів. Якщо критерієм першого
автора може бути підготовка рукопису загалом, що передбачає всебічну
заангажованість у певну науково-дослідну програму, то критерії
наступних співавторів залишаються розпливчастими.
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Мабуть, усе це спонукало багатьох науковців чинити формальнодемократично, розташовуючи прізвища співавторів в алфавітному чи
зворотно-алфавітному порядку. Цим принципом керувалися,
наприклад, науковці Вроцлавської школи математиків [1, с. 34], має він
певну популярність і в американських наукових колах. Однак тут є свої
"підводні камені" та огріхи. Цитуючи колективні праці, обов’язково
вказують прізвище першого автора, а решта, як правило, потрапляють
до складу "інших". Зрозуміло, що коли "на слуху" постійно буде
прізвище формально першого, а фактично другорядного вченого, така
практика може зумовити формування фальшивих авторитетів, а справді
талановиті й продуктивні науковці можуть опинитися при цьому "в тіні" і
бути певною мірою приниженими, що з морально-етичних міркувань
неприйнятно.
Хитромудрий спосіб протидії такій несправедливості застосував
герой новели Карла Джерасі "Дилема Кантора" (1989), у якій ідеться про
шахрайство в науці. На початку своєї кар’єри вченого він вдавався до
лінгвістичних хитрощів, змінивши прізвище з "Ярдлі" на "Ардлі", щоб
мати перевагу в колективних працях [4, с. 95].
Отже,
універсальних
правил
для
вирішення
проблеми
псевдоавторства в науці нема. Доцільніше розглядати ці питання
щоразу, враховуючи конкретні обставини, але завжди так, щоб
вирішували їх справедливо, на основі принципу вшанування кожного
відповідно до його заслуг.
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This article investigates authorship, its criteria and assoсiated
advantages and responsibilities. Paying particular attention to the
problem of co-authorship and pseudoauthorship this article
criticizes such phenomena as scientific parasitism, undeserved
co-authorship, honoured authorship, swindling and falsifications
in science.
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МОВЧАН ВІРА.
ДУХОВНІСТЬ: МОРАЛЬНІСНІ ВИМІРИ
Віра Мовчан
Дрогобицький державний педагогічний університет
імені Івана Франка,
вул. Івана Франка, 24, Дрогобич, 82100, Україна
У статті розглянуто проблему моральнісних вимірів
духовності. Розкрито, що вони постають як діяльність
самопізнання суб’єктом себе як носія сутнісних начал
людяності та розвитку духовності як реальної в діяльності
творення досконалих моральних стосунків. Морально
визначена діяльність – реальна основа розширення
простору свободи в її самоцінності. Показано, що
адекватним сутності духовності є її вияв у творенні
досконалих духовних феноменів.
Ключові слова: духовність, моральність, самопізнання,
моральне вдосконалення.
Сучасна культура є провокаційною. Вона ставить особистість
перед необхідністю вибирати себе, тобто свідомо ставитися до себе як
суб’єкта життєвості. Вибір передбачає самовизначення щодо життєвих
цінностей, а отже – і відповідальність за наслідки самоздійснення.
Складність вибору зумовлена тим, що особу зваблюють пропоновані
цінності життя в чуттєвих задоволеннях поза самопізнанням та
осмисленням свого життєвого призначення. Людина, зосереджена на
емпіричних цінностях, не підноситься до потреби опанувати загальне,
сутнісне в духовному досвіді суспільства та людства. Дух,
розпорошений по горизонталі стосунків, не в змозі свідомо вибирати
моральне добро – добро не суб’єктивне (проблематичне), а сутнісне.
Класична філософія від часів Сократа та Арістотеля розглядає
моральність як основу духовності, пов’язуючи основи творчого
самоздійснення особистості зі самопізнанням, один з найважливіших
наслідків якого – моральнісне ставлення до світу та до себе як суб’єкта
пізнання власного "Я". У філософії стоїків, в евдемоністичній філософії,
у неоплатонізмі, у філософів Нового часу (Декарта, Спінози, Лейбніца),
представників Просвітництва, у тому числі Сковороди, у мислителів
німецької класичної філософії (Канта, Шеллінга, Гегеля), у філософії
ірраціоналізму К’єркегора, Ніцще, Шопенгауера, а також у працях
російського філософського ідеалізму (Володимир Соловйов, Булгаков,
Бердяєв) проблему самопізнання розглядають як основну передумову
моральності.
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Мета статті – розкрити взаємозв’язок моральності та
духовності, визначивши сутність моральнісного ставлення до себе як
внутрішню спонуку на добро і здатність реалізовувати ідею добра як
реальність взаємин людини зі світом: природним, соціальним, світом
іншої людини і власним духовним "Я".
Актуальність саме такого підходу до порушеної проблеми в тому,
що знання морального добра апріорі не закладене в суб’єкті й не
відкривається на рівні досвіду. Добро як істинна людяність виявляється
тільки під час руху суб’єкта по щаблях самопізнання з метою пізнати
себе як суб’єкта життєвості та визначитися щодо власних можливостей
здійснити в собі Людину, тобто реалізувати творчий потенціал,
закладений природою. Саме такий підхід до себе є морально
відповідальним.
Актуальність
визначення
моральнісних
засад
самоздійснення зумовлена наявністю позаморальної активності:
наскільки вона масштабна, настільки трагічні наслідки.
Найточніше сутність морального добра, що водночас є критерієм
духовності суб’єкта добра, визначив у своїй етиці Спіноза: "Під добром я
розумітиму... те, що становить для нас, як ми напевно знаємо, засіб,
щоб дедалі більше й більше наближатися до взірця людської природи,
який ми визначили; під злом – те, що, як ми напевно знаємо,
перешкоджає нам досягнути такого взірця" [5, с. 495]. Тобто моральні
підстави духовності – це, по-перше, стосунки зі світом, що містять ідею
добра як потенцію його реального буття завдяки діяльності особистості.
Особистість бачить себе суб’єктом, що його активно задіяно у творення
світу. Друга, не менш важлива складова, – діяльнісне ставлення до
життя в сенсі здатності утверджувати добро як сутнісну ознаку людини,
а значить – трактувати його як узгоджене з розумним вибором і
активізувати волю на його реалізацію в стосунках. Отже, умовою
реальності добра є знання себе як суб’єкта воління добра та
практичного утвердження його як мети, як свідомо вибраної моральної
максими.
Відомо, що вже антична філософія пов’язувала можливість
свідомого здійснення себе в добрі з потребою самопізнання, що не
лише виводило особистість за межі усталених, часто хибних уявлень
про справжні цінності, а й підносило дух до осягнення суб’єктом себе в
єдності з космічним цілим, а отже – відкривало життя не як одиничність
існування тут і тепер, а як закономірне в логіці цілісного космічного
буття. У такий спосіб особі відкривалася значущість цілого як розумного
життя, визначеного Логосом – безособовим творчим началом, що
покладає перед кожним потребу примножувати життя в його творчих
потенціях.
Не менш важливе значення в налаштуванні особи на
самопізнання мали ідеї середньовічної філософії, яка бачить світ як
особистісний абсолют та особистісну волю, що творить світ з "нічого".
Ідея моральної досконалості християнського Бога – боголюдини Христа,
що явив моральний подвиг спасіння людства від первородного гріха,
прийнявши за нього хресну муку, налаштовувала на моральне
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самопізнання. Ідеал моральної досконалості ставав своєрідним взірцем,
наближення до якого було шляхом зменшення в собі гріховної
тілесності та підняття щаблями духовного служіння моральній ідеї. Без
сумніву, моральний взірець, до того ж явлений чуттєво в Євангеліях та
художньо-образно через засоби мистецтва (скульптура, іконопис),
давав змогу втримувати ідеал та звіряти з ним власне життя, а також
довіряти йому труднощі сходження на вершини моральної
доброчесності.
Важливою для самопізнання була поширена практика сповіді
перед боголюдиною, що, часто навіть неусвідомлено (якщо брати до
уваги людину пересічну, ту, що в силу обставин не мала змоги виробити
навички філософської рефлексії над собою як суб’єктом відносин),
формувала потребу аналізувати власні вчинки та осуджувати себе за
негативне в них. Водночас середньовічне розуміння сутності духовності
пов’язують не так з активним спротивом негараздам зовнішнього світу,
тобто зі спробами його поліпшити, як зі спрямуванням на
самовдосконалення, що виявлялося у віддаленні від плинних питань
земного життя, адже істина його – у потойбіччі. Релігійна філософія
наступних епох ґрунтовно осмислила цінність самопізнання як шлях до
віднайдення себе – духовної особистості на ґрунті переживання
моральної досконалості образу страждаючого Бога та відчуття людиною
відповідальності за причетність до божественної сутності, адже
християнський Бог – це боголюдина Христос.
Отже, в людині є божественне начало, і вона покликана своїм
життям відповідати власній сутності. М. Бердяєв, представник Київської
філософської школи, висловлюючи погляд на духовність як
самоцінність, як реальність, що є її істиною в суб’єкті, пише: "У
духовному житті явлені самі духовні реальності, і тому не може бути
питання про відповідність реальностей тому, що в духовному житті
розкривається. У духовному світі досвідові не відповідають предметні
реальності, але сам духовний досвід і є реальністю вищого ґатунку.
Духовне життя не є відображення будь-якої реальності, воно є сама
реальність" [1, с. 34]. Досвід духовності філософ розглядає як
особистий здобуток святих, містиків, людей вищого духовного життя, і
сам його вияв постає як духовна реальність. У цьому підході
принциповою позицією є незіставність реальності з її "істинами" та
реальності духовного життя, якого досягають усупереч минущому
світові з його реальностями. Це два різні світи, що не мають підстав для
зіставлення. За словами Бердяєва, "у духовному світі реальність не
визначається
зовнішньою
даністю,
реальність
залежить
від
спрямування і напруження самого духовного життя" [1, с. 35]. Для
філософа, цілком слушно, відкриття світу залежить від активності духу.
Реальності духовності досягають через стан одкровення, а не внаслідок
причинного ряду в фізичному і психічному світі. Тому буття в його
природності постає цілком чужим для духу і суто зовнішнім, а отже, світ
духовний і світ "природний" набувають ознак несумісності.
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Інший підхід до трактування проблеми духовності обґрунтував у
своїй філософії Гегель, який вважає суб’єкт активним творцем власного
"Я" через самопізнання та реальним чинником "організації" реальності
через об’єктивацію духу в моральній діяльності в контексті історичного
буття, а також через об’єктивацію його в феноменах культури
(мистецтво, релігія, філософія), де він виявляється своєю самоцінністю.
Наслідки його об’єктивації (феномени культури) стають духовною
реальністю, що засвідчує призначення духу: осягати собою буття й
визначати його сутність саме як духовну. Сходження духу щаблями
досконалості філософ не трактує як іманентність людського буття.
Процес набуття досвіду самопізнання та його об’єктивації розглядає як
діалектичний за своєю сутністю. Це процес творчий, а предметом
творення є самотворення суб’єктом себе в сенсі піднесення над собою,
одиничним і випадковим, до осягнення власної сутності як творчого
начала світу. Перша його сходинка, на важливості якої наголошує
філософ, – це самопізнання духом себе, або інакше – вияв духу як
реальності, сутністю якої є існування. На вищому рівні самопізнання,
який Гегель характеризує з допомогою поняття "інтелігенція", діяльність
самопізнання є об’єктивацією духу в моральній діяльності, що
виявляється як осягнення добра в собі та добра в його істині. Осягнення
загального в духовному досвіді та утвердження його як власної сутності
(пройти щаблями самопізнання та самовдосконалення), щоб
здійснитися як єдність істини, добра і краси. Наголосимо, що це
насамперед інтелектуальна, творча діяльність, у якій особа розкриває
загальність досвіду адекватним духу способом – в ідеальних цілісних
духовно визначених формах. Це діяльність, у якій дух утверджується в
його самоцінності. Мистецтво, релігія, філософія – це "дім буття" духу,
де він реалізує себе найповніше.
Творчість, однак, як наголошує філософ, – це завжди насамперед
самотворення. Людина має піднестися над собою, одиничною і
випадковою, пізнати себе як творче начало світу. Самопізнання як
умова творчості всебічно обґрунтовано в німецькій класичній філософії
в контексті проблеми свободи творчості. Так, Кант говорить про
реальність свободи щодо тих істот, які пізнають моральний закон як
обов’язковий для себе [4, с. 368]. Свободу пов’язують з можливістю
духу піднестися над чуттєвістю власної природи до творення суб’єктом
себе як моральної особистості. Гегель обґрунтовує ідею духовності як
діалектичний процес. Реальністю його є вільне творче самовиявлення,
тобто адекватність ідеї духовності способові її самостановлення та
саморозвитку. Сходинки самопізнання він пов’язує з активністю духу,
або інакше: сутність духу розуміє як його становлення та розвиток у
творчість.
Розглянемо цей процес докладніше, адже через свою актуальність
він постає не лише як теоретична проблема, а й як важливе джерело
оптимізму щодо можливостей і перспектив людини як суб’єкта
духовності. Першим етапом на цьому шляху є ставлення до себе
самого, особливістю якого є відповідність поняття "дух" його ідеї та
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самовизначення згідно з ідеєю. Він тим самим стає дійсним для себе як
вільний дух. Друга сходинка – це здійснення духом себе у реальності,
тобто творення, "породження" духом світу – об’єктивація духу у
творчості. У цьому процесі свобода є необхідністю і в сенсі
внутрішнього воління, і в сенсі його наслідків. Об’єктивний дух реалізує
необхідність як те, що суб’єктивно бажане, визначається як об’єктивно
необхідне. Тобто він об’єктивує ідею добра як життєву необхідність.
Третя сходинка щаблями самовдосконалення – це в собі і для себе
суща і яка породжує себе єдність об’єктивності духу та його
ідеальності, або його поняття. Дух, що являє себе в ідеальних формах,
найадекватніших для буття його як абсолютної істини, – абсолютний
дух [див. 2, с. 32]. Зв’язок абсолютного духу та конечного суб’єктивного
духу Гегель бачить на ґрунті пізнання його як складової здійснення ідеї.
Складність пізнання пов’язана з конкретністю виявів духу, розмаїттям
його можливостей, адже він може розвиватися і як добро, і як зло.
Методологічно цінною для усвідомлення процесу самопізнання є думка
філософа про предмет самопізнання. "Пізнай себе самого – ця
абсолютна заповідь, ні сама по собі, ні там, де її було висловлено
історично, не має значення лише самопізнання, спрямоване на окремі
здібності, характер, схильності та слабкості індивідуума, але значення
пізнання того, що справжнє в людини, справжнє в собі і для себе, –
пізнання самої сутності як духу" [2, с. 6]. Сказане засвідчує, що
поняття "самопізнання" – духовний феномен, цінність якого пов’язана не
з суб’єктивністю в її окремішності, слабкості та випадковості (вони цікаві
хіба що індивідові з огляду на те, що саме потрібно усувати в собі як
недоречне). Самопізнання як духовний феномен означає пізнання
загальної інтелектуальної та моральної сутності людини та її обов’язків,
що і є змістом моральної волі. Лише за цієї умови особистість
підноситься
до
творчого
здійснення
об’єктивно
необхідного
("субстанційних цілей"). Духовність є виявом духу, що перебуває в
становленні до самовизначення себе згідно з ідеєю людяності та
здійснює себе у творчості життя згідно з сутністю людського – з істиною
людяності, тобто як добро. Творчість розвивається як явище свобідної
волі, що є єдністю теоретичного та практичного духу, або інакше, – вона
є дійсністю, яка відповідає ідеї [3, с. 323].
Мислячий дух, як його розуміє Гегель, не є аскетичним, він не
заперечує чуттєвості. Можливість зв’язку духовного та душевного
пов’язана з діяльністю мислення, що осягає собою також сферу
почуттєвої волі. Однак почуття не мають бути випадковими і
примхливими. Тільки почуття, сформовані на основі духовно цінного
змісту, збагачені моральними, правовими, релігійними ідеями, тобто
оформлені загальним у досвіді, є духовними. Таку саму властивість
мають почуття сорому, каяття, що виникають як наслідок реагування на
невідповідність скоєного поняттю людського обов’язку. Правда,
філософ вважає необов’язковим реагування почуттів і на негаразди
життя, і на правильні вчинки, які він здійснює через внутрішню
необхідність. Його воля, що знає себе як творча, бачить морально
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необхідне як внутрішньо бажане, а тому виконує його безумовно, не
вважаючи свій вчинок як щось виняткове. "Розсудлива людина –
великий характер – може вважати щось згідним зі своєю волею, не
впадаючи від цього в бурхливе почуття радості, і, навпаки, зазнавши
нещастя, не піддаватися почуттю скорботи" [3, с. 318]. Чуттєвість,
оформлена розумом, є духовним явищем.
Духовність як дійсність духу в суб’єкті – наслідок морального
спрямування волі на здійснення себе як мислячої, творчої особистості.
Розвиток буттєвої повноти духу на засадах моральності Гегель вважає
"розумом волі". Щодо цього Гегель дотримується позиції, що зближує
його з Кантом, який трактує моральність волі як наслідок організації її
ідеєю морально доброго, що його розум апріорі покладає волі як
імператив і тим визначає духовний характер самоздійснення суб’єкта
воління. "...Розуму... моральний закон вперше здатний дати об’єктивну,
хоча лише практичну реальність і перетворює його трансцендентне
застосування в іманентне" [4, с. 369]. За цієї умови особистість, що діє,
відповідно до апріорного морального закону, який підводить її до
загального, або ідеї добра, є суб’єктом свободи. Інакше кажучи, вона є
творчим духом, що адекватно реалізується в морально визначеній
діяльності. Свобода для суб’єктивної волі постає як певна
невизначеність і лише у вчинку вона стає реальністю. Акцент на
діяльному вияві волі, що його робить філософія Нового часу, є не лише
певною опозицією споглядальному ставленню до світу, що особливо
характерний для середньовічної моральної філософії. Активність
суб’єктивного духу, що визначився як дійсний для себе "згідно з ідеєю",
щоб статися духовною реальністю, потребує апробації в діяльному
саморозвитку.
Знання добра і зла, свідома спрямованість на добро,
усвідомлення його своїм покликанням, а отже – сенсом своїх думок і
моральних почуттів – усе це ще не реальність, а лише певна
умоглядність. Це ідея вільного самоздійснення, а не його реальність.
Гегель слушно вважає, що дух, здатний протистояти спокусам свободи,
дух, що уникає випробувань, – аскетичний дух – є певне "ніщо", адже
по-справжньому не знає себе. У "Філософії історії" мислитель зазначає,
що рефлексія в себе – це свобода у вигляді абстрактно-формального
вияву діяльності абсолютної ідеї. Діяльність є кроком на шляху від
загального і внутрішнього до об’єктивності [3, с. 26]. У діяльності й
завдяки їй людство, задовольняючи свої пристрасті, здійснює свої цілі,
утворюючи людське суспільство. У ньому людство дає праву і порядку
владу над собою, тобто над власними пристрастями. Духовність є
реальним добром, а не абстрактною ідеєю добра. Гегель категоричний
у твердженні, спрямованому на заперечення абстрактного добра:
"...Такій пустоті, як добро заради добра, загалом немає місця в живій
дійсності. Якщо бажають діяти, варто не лише хотіти добра, а й знати,
чи є те або інше добром" [3, с. 28]. Масштабність самоздійснення
особистості, що визначається як реальний рівень духовності, зумовлена
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змістом цілей, які є рушіями активності. Гегель визначає їх як
субстанційні цілі, як цілі народу, що є "субстанційним началом духу".
У колізії між реальним і можливим особистість визначають як
реального носія творчої ідеї, що містить дещо інше загальне, ніж те, що
є і становить основу життя народу чи держави. Це момент істини, що,
існуючи як ідея, прагне набути реальності. Носіїв субстанційної ідеї
філософ називає всесвітньо-історичними особистостями, оскільки в
їхніх цілях наявний і реалізовується загальний морально цінний досвід
стосунків. "Вони є великими людьми, – пише філософ, – саме тому, що
хотіли і здійснили велике і при цьому не уявне і вдаване, а справедливе
й необхідне" [3, с. 30]. Можна говорити, що ідея "шукає" і "знаходить"
своїх носіїв та виразників, а масштабність ідеї визначає зміст і
спрямованість їхньої діяльності. Однак виникає запитання: чи можна
говорити про моральність самореалізації суб’єктом себе в діяльності,
спрямованій на цілі загального, якщо її супроводжують суперечності,
прорахунки, помилки і навіть мимовільні злочини. Ці помилки і трагічні
суперечності зумовлені не змістом ідеї, а пристрастями індивідів, як
наголошує Гегель. А отже, критерії оцінки тут інші, ніж у пересічних
ситуаціях стосунків. Адже те негативне, що супроводжує діяльність,
спрямовану на здійснення об’єктивно необхідного, незначне порівняно
із загальним у ній. Інакше кажучи, діяльність особистості, що спрямовує
пристрасті на здійснення загального як особисто бажаного, має на меті
морально цінне і спрямовує волю на його утвердження. Зміст воління та
спрямованість волі є моральними, а реалізацію ідеї загально цінного
супроводжують суперечності, адже вона виявляється своїм змістом як
процес. Духовність цього процесу пов’язана зі спрямуванням волі на
творення нового за масштабом простору свободи. Творчість як ознака
духовності, що її відкрив Гегель, актуальна сьогодні, оскільки
духовність, що постає реальністю в опредметнених наслідках людської
волі, спрямованої на удосконалення життя, – це та моральна ідея, якою
живе суспільство, вважаючи її ідеалом стосунків.
Не менш актуальним є етап розвитку духу, на якому він об’єктивує
себе у своїй самоцінності як ідеальність, як об’єктивована в досконалих
формах істина, добро та краса. Вільне самоздійснення духу в художній
творчості – це утвердження духовності як чуттєвого буття, як чуттєвої
реальності ідеї в повноті її життєвості. Водночас мистецтво – це, як
випливає з характеристики Гегеля, зовнішній вияв духу як чуттєвості.
Вищою його формою філософ вважає релігію, формою свідомості якої є
уявлення, а предметом – індивідуальне переживання абсолютно
досконалої людяності. Дещо полемізуючи з релігійним розумінням
духовності, Гегель вищим її виявом вважає філософію, оскільки вона є
сферою "вільного мислення", уособленням справжньої суб’єктивності
та об’єктивної загальності.
Простежені закономірності об’єктивації духовності у взаєминах
творчої особистості зі світом та зі собою як суб’єктом самостановлення
засвідчують актуальність проблеми не лише з огляду її цінності для
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з’ясування ролі морального чинника у феномені духовності, а й для
практики формування свідомого суб’єкта самопізнання.
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SPIRITUALITY: MORAL MEASURING
Vira Movchan
Ivan Franko State Pedagogical University of Drohobych,
Ivan Franko Str.,24, Drohobych, 82100, Ukraine
A problem of moral measuring of spirituality is considered in this
article. We reveal that they appear as activities of self-cognition
by the subject itself in the sense of bearer of essential bases of
humanity and development of spirituality as a real one in activity
of creation of perfect moral relation. Spiritually determined
activity is the real basis of enlarging space of freedom in its selfvalue. We show that equivalent to the essence of spirituality is its
manifestation in creation of perfect spiritual phenomena.
Key words: spirituality, morality, self-cognition, moral
improvement.
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ІНТЕЛЕКТ З ПОЗИЦІЙ ҐЕНДЕРНОГО ПІДХОДУ:
ФІЛОСОФСЬКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ
Надія Гапон
Львівський національний університет імені Івана Франка,
вул. Університетська, 1, Львів, 79000, Україна,
haponnp@franko.lviv.ua
Визначено обмеження раціоналістського підходу щодо
розуміння сутності чоловічого та жіночого інтелекту.
Наведено переваги ірраціоналістської методологічної
площини
в
дослідженнях
відмінностей
ґендерного
інтелекту
наприкінці
ХХ сторіччя.
Проаналізовано
традиційні для психології кількісні методи досліджень
інтелекту
та
окреслено
необхідність
нового
методологічного пошуку.
Ключові слова: інтелект, ґендер, ірраціоналістська
методологічна площина, соціалізація, тести інтелекту.
Дослідження особливостей розуму статей набули значущості в
першій половині ХХ сторіччя, у час швидкого розвитку модерністських
знань, становлення теоретичних та експериментальних підходів до
інтелекту. Філософська тема особливостей чоловічої та жіночої
раціональності поступово окреслилася як психологічна тема доведення
відмінностей чоловічого та жіночого інтелекту. Наприкінці ХХ століття
проблема інтелекту залишалася актуальною темою наукових дискусій.
Серед учених утвердилася думка, що інтелект є психологічною основою
розуму та особистісної мудрості. Інтелект як система розумових
операцій, стиль і стратегія розв’язання проблем, ефективний
індивідуальний підхід до ситуації, що вимагає пізнавальної активності й
когнітивного стилю в сучасних дослідженнях і розробках, почав
віднаходити глибину свого ґендерного виміру, що не обмежується
констатацією відмінностей, закладених сутнісною природою.
Прикметно, що за останні кілька років проблеми інтелекту
зацікавили широке коло українських науковців. Так, філософи Марат
Вєрніков, Степан Возняк, Віктор Петрушенко вивчали розуміння
інтелекту в класичній та некласичній філософських парадигмах,
зокрема в українській філософії [3]. У працях Михайла Марчука [4],
Василя Лисого, Богдана Кульчицького, Едуарда Семенюка, Олега
Сичивиці та ін. [3] інтелект розглянуто в руслі проблематики соціальної
гносеології та екзистенційної онтології. Проблему інтелекту також
активно досліджували крізь призму пізнавально-інформаційних процесів
суспільства та соціокультурного розвитку особистості (Віра Мовчан,
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Олександр Халецький, Жанна Янко та ін.) [3]. Показово, що інтелект
також пов’язують з ґендерною проблематикою (Олена Луценко, Віра
Гайденко, Сергій Жерьобкін та ін.). Попри чималий дослідницький
інтерес до проблеми інтелекту, недостатньо розроблено окремі її
ґендерні аспекти. Тому мета цієї розвідки – з’ясувати філософськометодологічні
та
психологічні
особливості
досліджень
чоловічого/жіночого інтелекту. Передовсім поставимо такі питання: чи
розглядали як проблему інтелект статі в межах традиційної модерннауки? Які перспективи досліджень ґендерних відмінностей інтелекту
відкриває науковий ірраціоналізм? Чи можуть сучасні науковці в
дослідженнях
чоловічого/жіночого
інтелекту
покладатися
на
раціоналістські методи? Вирішення яких актуальних завдань очікує
сучасних дослідників ґендерного інтелекту?
Термін "інтелект" у перекладі з латинської мови означає
"розуміння", "пізнання", "глузд". Інтелект є дискурсивно-поняттєвою,
логічно-впорядкувальною
потенцією
мислення,
спеціалізованою
функцією цілісного розуму, суть якої – порівняння й оцінювання досвіду
за принципом "істина-облуда". За цим принципом інтелект оцінює також
інші потенційні сили мислення, які є для нього ірраціональними.
Зрозуміло, що філософська думка, яка не зауважує жодних інших
способів викристалізування змісту, крім логічно-інтелектуальних, у
підсумку "обмежує свої можливості" [4, с. 149]. Це насамперед
стосується тих матеріалістичних догматів, які тривалий час панували в
українській філософії. Уникали навіть самого терміна "інтелект",
вважаючи його ідеалістичним, на відміну від поняття "мислення", яке
тлумачили не як інтегральну потенцію людської душі, а суто як
природну функцію високоорганізованої матерії. Тим часом у новітній
західній філософії (феноменології, екзистенціалізмі, інтуїтивізмі,
філософії життя тощо) формувалося множинне бачення елементів
інтелекту. У класичному раціоналізмі такого розуміння не допускали,
лише "позитивістська революція" у філософії потіснила класичні
раціоналістичні установки. Цю перемогу ірраціоналізму прихильники
традиційного, класичного раціоналізму трактували як перемогу над
розумом. Інакше кажучи, розум, інтелект, здоровий глузд нібито
остаточно зазнали поразки від "темних" інстинктів і непізнаваних сил
душі. Потрібно зазначити, що ірраціоналізм у жодному разі не
применшував значення інтелектуальної діяльності, не відчужувався від
змістового ставлення до світу. Він став спадкоємцем класичного
раціоналізму, продовжувачем традиційної проблематики, зокрема
онтології, гносеології, філософії, антропології тощо. Поняття та
категорії, словник загалом, успадкований від Арістотеля й Платона,
також засвідчує симпатії ірраціоналізму не тільки до "темних" інстинктів
душі. Критика антиінтелектуалізму ірраціонального бачення, як пише
Річард Рорті, не може претендувати на слушність [6, с. 17]. Саме
філософський, або інтелектуальний ірраціоналізм у ХХ сторіччі
запропонував модерн-науці найцікавіші філософські концепції, у межах
яких почала формуватися ґендерна проблематика.
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Історія філософії містить чимало критичних закидів у бік
ірраціоналістів, які, буцімто, у своїх розмірковуваннях про світоглядне
значення і призначення філософії суперечили класичній, перевіреній
сторіччями, філософській традиції. Історик науки Джеральд Голтон у
праці "Що таке "антинаука?" (1991) стає на захист модерн-науки, яка
раціоналізує всі сфери життя суспільства. Захоплюючись модерністьким
типом особистості, Голтон розглядає транскультурний соціальнопсихологічний портрет "людини модерну", укладений на основі
досліджень населення країн, що розвиваються. Отож, для
модерністського типу особистості характерні такі риси свідомості й
поведінки: прагнення до повноти інформації; зосередженість на
теперішньому і майбутньому, а не минулому; престиж професіоналізму,
майстерності, освіченості; упевненість у можливості свідомого
управління соціальними і природними процесами; прихильність до
родинних і сімейних зв’язків, їхня значущість; усвідомлення й реалізація
з боку сучасної жінки своїх людських прав (наприклад, щодо
регулювання народжуваності) та ін. Щоправда, Голтон зазначає, що цей
портрет має головно "чоловічий характер", оскільки опитували
здебільшого чоловіків, і що майбутні дослідження серед жінок матимуть
подібні результати [7, с. 46]. Типаж, який відповідає критеріям "людини
модерну", перебуває у позастатевій, точніше, чоловічій "чистоті",
завдяки пізнавальним установкам модерн-науки.
Історико-філософське
бачення
традиційного
раціоналізму
характеризує його як наївний догматизм, який спонукав до схематизації
світу через онтологізацію категорій чистого розуму. У своїй
модерністській критиці розуму, раціональності науки філософи (Батай,
Фуко, Лакан, Ліотар, Гайдеґґер, Ортеґа-і-Ґассет, Дерідда, Бодріяр та ін.)
погоджувалися в тому, що науковий розум модерн-часу страждає на
ілюзію
самовпевненості.
Надмірна
раціоналізація
мислення,
спрямованого лише на зовнішні, суспільно значущі орієнтири, здатна
призвести до такого феномену інтелекту індивіда, як "соціальний
хамелеон". Суть цієї деформації внутрішнього світу особистості –
культивування соціальної мобільності в пошуках вигідного статусу, що
призводить до втрати власної світоглядної позиції, думки, совісті. Саме
тому питання про інтелектуальну цінність ірраціонального залишається
актуальним.
Наприкінці ХХ сторіччя діалогічний підхід до пізнання людської
специфіки, зокрема ґендерної, дав змогу віднайти новий "погляд" на
жіночу суб’єктивність, відкрити її "голос". Критикували методологію
історичного дослідження в гуманітарних науках, яка ігнорувала ґендер у
репрезентації історії. Новий ґендерний напрям у філософії, соціології,
психології почав докладно вивчати опис жіночої суб’єктивності й
досвіду, якого не визначали в жодному серйозному рейтингу в
традиційній, класичній науковій парадигмі. Це захитало ті моделі
раціональності, що історично базувалися в науці на чоловічому досвіді.
Відновлення історичного бачення досвіду жінки почалося з тієї наукової
стежки, яку започаткував науковий ірраціоналізм.
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Порівняно з раціоналістськими підходами, які обмежують інтелект
нейрофізіологічними показниками (Айзенк), або іншими операційними
ментальними діями ("Інтелект – це те, що вимірюється тестами
інтелекту"), теорія Роберта Стернберґа привернула увагу до
соціокультурних
детермінант
інтелекту,
вивела
останній
із
психофізіологічних, вузько раціоналістичних способів його аналізу.
Якщо ми визнаємо недостатність якоїсь методичної процедури в межах
окремого психодіагностичного напряму і відсутність єдиного
універсального прийому, постає завдання створити ситуацію, яка
породжує новий зміст, формування того когнітивного простору
множинності
підходів,
який
здатний
врахувати
складність
інтелектуальних структур. Власне принцип поліферизації теорій, тобто
неперервне відмоделювання концепцій і методик, допоможе
дослідникові глибинніше збагнути ту психічну реальність, якою є
інтелект з позицій ґендерного підходу.
Робота над трансформацією стійких заскорузлих ґендерних
стереотипів та упереджень виводить дослідника в гуманітарну площину
осмислення ґендерної специфіки інтелекту через відповідні сучасності
нові методи: дискурсивного аналізу, автобіографічної повісті, наративу
тощо. Традиційні психологічні дослідження перетворили інтелект на
певну часткову сутність. Типовий погляд на інтелект (як на здатність
вирішувати завдання) та правило його визначення ("Інтелект – це те, що
вимірюють тести інтелекту") зумовив малоозначуваність інтелекту.
Інтелект протиставляли природним виявам інтелектуальної активності
(повсякденному інтелектові), творчим інтелектуальним можливостям
(креативності), ефективності соціального пізнання та соціокультурних
особливостей поведінки (соціальній компетентності, соціальному
інтелекту) та ін.
В українській психології впродовж десятиліть дослідницький
інтерес до проблеми інтелекту був досить незначним, інтелект
ототожнювали з логічним, раціональним, аналітичним началами. Тільки
останнім часом зріс інтерес дослідників до ірраціональних, суб’єктивних
станів, трактування людського пізнання як творчої (надситуативної)
активності, перехід до аналізу мотиваційної та ціннісної сфери
особистості як джерел специфічного пізнавального ставлення людини
до світу та ін. Для фахового психологічного дослідження "людина
почуттєва" виявилася значно привабливішою, ніж "людина розумна", а
людина у своїй ґендерній специфіці стала прийнятнішою, ніж людина
"позастатева".
Поширеною особливо в західній психології стала думка про те, що
інтелект навряд чи можна сприймати як психічну реальність. Адже
раціональні методичні прийоми виміру інтелекту не повністю вловлюють
чимало психічних елементів, наприклад, креативність, соціальну
адаптивність і компетентність. Саме через домінування раціональних
методів виміру інтелекту, обмеженої його інтерпретації за формальнологічними показниками, інтелект став досить нецікавою для психології
темою. Інтерес до цієї теми частково посилювало хіба що бажання
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дослідників знайти відмінність чоловічого/жіночого інтелекту [1].
Спочатку її знайшли й дослідили за допомогою тестів. У своїх висновках
відомий американський психолог Анна Анастазі схиляється до думки,
що чоловіки переважають жінок за просторовою уявою, математичними
здібностями, а жінки – за вербальним інтелектом. Одначе результати,
отримані вже у 80-х роках (в окремих дослідженнях шістьох
американських дослідників), спростували попередньо з’ясовану
специфіку інтелекту чоловіків і жінок. За параметрами, зазначеними в
попередніх дослідженнях 70-х років, різниці між чоловічим та жіночим
інтелектом не було встановлено [1]. Відтак в історії досліджень
інтелекту ґендерна специфіка стала досить проблематичною.
Експериментатори інтелекту, здавалося б, увійшли в коло нав’язливих
проблем, бо під час нових досліджень щоразу з’являлися протилежні
результати.
Однак тиражування стереотипного уявлення про специфіку
жіночого інтелекту, а саме нижчої здатності жінок, ніж чоловіків, до
операційного мислення, мало своє соціокультурне поле. Ідеться про
феномен "функціональної нерозумності", який буцімто поширений у
людському світі, – зростання кількості осіб зі середнім і низьким рівнем
інтелектуальних можливостей. Воно має місце в суспільстві з низьким
життєвим рівнем, під впливом низки несприятливих для повновартісної
життєдіяльності чинників. До них можна зарахувати соціально-біологічні
(погіршення режиму харчування, екологічної ситуації, медичного
обслуговування, зростання алкоголізації населення та ін.), соціальноекономічні ("відплив інтелекту" через вимушену міграцію, зниження
якості освіти, занепад науки як соціального інституту тощо), психологічні
(стреси, внутрішньоособисті конфлікти, руйнування образу майбутнього
та ін.) чинники.
Стосовно такого чинника, як падіння престижу науки, то тут
очевидними є ґендерні акценти. Вони містять широкий спектр
проблеми: від незауважування (як норми наукового дослідження)
ґендерної детермінації соціальних процесів до ґендерної асиметрії в
політиці фінансування науки [2, с. 185]. Міжнародні експертні комітети,
зокрема організації за економічну співпрацю і розвиток, усвідомлюють,
що потрібно з’ясувати питання про зміну пріоритетів у науці. Сьогодні не
треба бути експертом, щоб збагнути, що технологія й озброєння
керують світом, а не світ керує технікою і зброєю. Сучасні війни та
військові конфлікти про це свідчать досить красномовно. Стійкий
маскулінний дискурс політики досліджень та їхнього фінансування
врешті-решт сходиться з військовою політикою, а її провідники
відповідальні за втрату довіри до міжнародних організацій, які надають
лише чоловічій частині суспільства право формувати образ нового
світу, виробляти нові знання й артефакти. Ці особливості зумовлюють
ґендерну специфіку освіти, знання, інтелекту. Вони вказують, що
соціокультура не тільки вловлює специфіку чоловічої та жіночої
інтелектуальної поведінки, а й зумовлює цю специфіку, скеровує в різні
площини чоловічі та жіночі інтереси.
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У традиційному розумінні інтелекту як самостійної реальності
визначальним є його адаптаційне значення. Інтелект, як вважав
Штерн, – це певна загальна здатність пристосовуватися до нових
життєвих умов. Згідно з Полані, інтелект є одним зі способів здобувати
знання [5, с. 45]. На думку Піаже, засвоєння знань (асиміляція) – це
лише обернений процес застосування знань у вирішенні життєвих
завдань. Розвинутий інтелект виявляється в певній універсальній
адаптивності, у досягненні "рівноваги" з довкіллям. Сучасні дослідники
(Акімова, Голубова) вважають, що основою інтелекту є розумова
активність, а саморегуляція тільки забезпечує потрібний рівень
активності для того, щоб вирішити завдання. Інтелект також аналізують
у контексті свідомих і несвідомих процесів у психіці людини. Роберт
Стернберґ [8] уперше спробував визначити "інтелект" на рівні опису
повсякденної поведінки й виокремив три форми інтелектуальної
поведінки: вербальний інтелект (запас слів, ерудиція, уміння
домислювати прочитане); здатність вирішувати проблеми; практичний
інтелект (уміння досягати мети тощо).
Отже, інтелект є складною і розмаїтою системою властивостей,
що має складне поле їх комбінаторики й дає змогу експериментально їх
досліджувати, однак, на жаль, без урахування ґендерної специфіки
інтелекту. Відтак на рівні дослідження "універсального" позаґендерного
інтелекту поза межами вивчення опиняються інтуїтивні, евристичні
способи мислення в найрізноманітніших соціальних ситуаціях, які
можуть бути визначальними в пошуку ґендерної специфіки інтелекту.
Диференційно-психологічні концепції інтелекту та їхні тестові
моделі, застосовані до ґендеру, визначають ті відмінності, які буцімто
існують за своєю природою. Проектування результатів, отриманих у
межах цієї моделі, на інтелект як соціальний конструкт статі, досить
дискусійне. Серед підходів до з’ясування специфіки інтелекту
ефективнішою в дослідженні ґендерної специфіки могла б бути модель
Роберта Стернберґа, яку розглядають у популярній наприкінці 80-х –
початку 90-х років концепції інтелекту. Метою "ієрархічної моделі
інтелекту", яку побудував Стернберґ, було пояснити зв’язки між:
інтелектом і ментальними процесами, які регулюють поведінку;
інтелектом і досвідом особистості; інтелектом і адекватною поведінкою.
Інакше кажучи, це передбачало з’ясування відмінностей в
інтелектуальній компетентності через відмінності когнітивних структур
індивідів. Стернберґ розглядає три типи компонентів інтелекту,
відповідальних за опрацювання інформації. Метакомпоненти – це
процеси управління, які регулюють конкретні процеси опрацювання
інформації. Виконавські компоненти – процеси нижчого рівня ієрархії.
Зокрема, до так званого процесу "індуктивного мислення" входять
кодування, відстеження стосунків, узгодження їх, порівняння,
обґрунтування тощо. Компоненти здобуття знань потрібні для того, щоб
суб’єкт навчився реалізовувати те, що здійснюють метакомпоненти та
виконавські компоненти. Найдокладніше в концепції Стернберґа
описано рівень метакомпонентів. Однак у його теорії ніде не зазначено,
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що так звані метакомпоненти стають "мета" для тих індивідів, за якими
соціокультура закріпила право "керування", "контролю", "регулювання".
Ідеться про чоловічий ґендер, який у метакомпонентах має значні
переваги, бо відмодельовує й переживає їх у соціокультурній дійсності,
тому може значно ліпше їх представляти щодо результативності
виконання тестових завдань.
Інтелект виявляється у двох сферах: практичній (предметній) та
соціальній. Остання слугує для того, щоб забезпечити взаємини з
оточенням. Оскільки тести інтелекту створюють у конкретних соціальних
умовах, у них завжди містяться соціальні норми і вартості, стандарти
поведінки та мислення, притаманні певній соціокультурі. Очевидно, що
функції адаптованості, внутрішній вибір сфери самореалізації, а тим
паче функція конструювання зовнішніх предметів і явищ, різні у
чоловіків і жінок. Тести інтелекту дають змогу ніби зробити зріз із
досягнутого рівня засвоєння основних вимог, яких від ґендеру
вимагають умови життєдіяльності в його культурно-історичній специфіці
щодо пізнавальних особливостей особистості. Звичайно, досягнутий
рівень конструйованих тестів ще не дає підстав для вірогідного діагнозу
ґендерного інтелекту. Одначе цей рівень – основа подальшого розвитку
тестових діагностичних методів.
Показово, що Стернберґ у своїй концепції інтелекту розглянув
відношення "прототипних" характеристик людини – інтелекту, розуму й
креативності. Він спробував встановити кореляції між ними і з’ясував,
що інтелект корелює з креативністю [8, с. 36]. Однак автор не зміг чітко
визначити перелік понять, які характеризують розум. Дослідження цієї
теми могло б надати чимало цікавої інформації про особливості
чоловічого та жіночого розуму. Відштовхуючись у своїх наукових
пошуках від ірраціонального плацдарму, автор усе ж таки відображає
чоловічі установки в дослідженнях інтелекту.
Черговим етапом у розвитку концепції Стернберґа стала теорія
"ментального керування" або "державного керування в структурі
інтелекту". Зрозуміло, що систему керування можна застосувати
здебільшого до сфер чоловічої діяльності, а отже, до їхнього
соціального інтелекту. Очевидно, що заангажованість чоловіків у
керуванні державою, здійснення функцій влади та контролю може
сформувати рівень "державного керування" в структурі інтелекту.
Цікаво, який аналогічний рівень формується в інтелекті жінок, зважаючи
на їхню низьку участь у керуванні державою та її інституціями? Для
ілюстрації коротко окреслимо схему, яка є опорою теорії "ментального
керування у структурі інтелекту" Стернберґа. Ця схема складається з:
функцій (законодавча, виконавча, судова); форм (монархічна,
олігархічна, анархічна, ієрархічна); рівнів (глобальний, локальний); сфер
(зовнішня, внутрішня); орієнтацій (консервативна, прогресивна).
Комбінація цих ознак, на думку автора, характеризує індивідуальний
інтелект. Виникає запитання: який саме інтелект? Позаґендерний,
"загальний інтелект" чи здебільшого чоловічий?

№ 2, 2006

71

Соціогуманітарні проблеми людини

Філософсько-світоглядні засади буття людини
Отже, наукові установки у конструюванні тестів інтелекту очевидні.
Прагнення дослідників з’ясувати визначальні відмінності інтелекту
чоловіків і жінок на підставі цих тестів можна охарактеризувати як
свідомо або несвідомо андроцентричні, тому недостатньо коректні, щоб
якісно з’ясувати особливості жіночого інтелекту. Однак як би не
оцінювали теорію інтелекту Стернберґа (критики називали її
"постмодерністським чудовиськом"), у ній особливо акцентовано на
проблемі соціокультурних детермінант інтелекту. Теорія, яку вчений
розробив на основі методологічної ірраціоналістської площини, дала
змогу докладніше проаналізувати соціокультурні чинники, що
зумовлюють особливості інтелекту. Це дало змогу переглянути
результати досліджень ґендерних відмінностей інтелекту, не тільки
зауважити андроцентричні установки творців тестів інтелекту, а й
розпочати роботу над з’ясуванням взаємозв’язку соціокультурних
обставин та жіночого/чоловічого інтелекту.
Установка на пошук нових тестів інтелекту притаманна всьому
періоду становлення психології в межах модерністської науки.
Результати цих тестувань, як засвідчують дослідники, суперечливі.
Тому в постмодерністській науковій ситуації фокусом дослідницьких
інтересів є пошук нових методів, які відрізняються від наявних тестових
батарей інтелекту. Ґендер є соціальною конструкцією статі, тому не
потрібно ігнорувати соціальний вимір інтелекту. Розробляючи методи
дослідження чоловічого та жіночого інтелекту, потрібно враховувати
нові методологічні підходи, зокрема брати до уваги особливості
соціалізації в культурі чоловіків та жінок, реальний вплив ґендерних
стереотипів на становлення особистості, дію упереджень та спирання
на культурні міфи. Адже інтелект – лише один з вимірів духовності, а не
окрема її форма чи тип. Взаємодіючи зі світом, особистість осягає його
своїм єством, актуалізує всі цінності нереалізованих можливостей, і не
тільки інтелектуальні. Інтелект, як будь-який інший феномен духовного
світу людини, є результатом синтетичної діяльності душі, однак
співвідношення інтелектуальних, чуттєвих та вольових інтенцій у кожній
ситуації і щодо кожної людини як ґендерної особистості буде, звичайно,
різним. Саме це засвідчує не тільки спеціалізацію духовної
соціокультурної діяльності особистості в її ґендерній специфіці, а й про
потребу її компенсаторної гармонізації в соціокультурі.
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The article considers limitations of the rationalist approach to
understanding of the essence of a male and female intellect. The
advantages of the post-modern science at the end of the 20-th
century are noted, which study the differences of the gender
intellect. The quantitative psychological methods are critically
analysed, and the necessity of the new methodological research
is defined.
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АКТИВІЗАЦІЯ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МОЛОДІ:
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Проаналізовано та систематизовано чинні нормативноправові акти, що регулюють наукову діяльність загалом і
молоді
зокрема.
Представлено
графічну
модель
нормативно-правового регулювання наукової діяльності
молоді. Розроблено рекомендації щодо вдосконалення
законодавчої бази розвитку науки.
Ключові слова: молодь, наукова діяльність, нормативноправове регулювання, ювенальне законодавство.
Необхідність інтелектуального забезпечення інноваційної моделі
України як наукового супроводу формування її нової інформаційної
економіки робить проблему активізації людських ресурсів в освітній та
науково-технічній сферах, у всіх життєвих циклах суспільних новацій
однією з першочергових. Зокрема, велике значення для розвитку науки
й успішного перебігу інноваційних процесів має залучення молоді до
наукової діяльності та створення сприятливих умов для безперервного
збагачення й реалізації її інтелектуального, творчого потенціалу.
На наш погляд, про особливу роль молоді в розвитку науки,
інноваційних процесах, ефективній роботі творчого наукового колективу
засвідчують такі її ознаки:
– молодь – основне джерело відтворення кадрів для наукової сфери,
до того ж, вона підтримує сприятливий емоційний тонус у науковому
колективі, здатна активізувати творчий процес;
– для періоду молодості характерний дух творчості, пошуку,
новаторських ідей, своєрідної авантюрності, тому саме молодий
спеціаліст здатний рішуче "увірватися" в невідомі сфери, він вишукує
нетрадиційні
підходи
до
розв’язання
наукових
проблем,
нестандартно застосовує апробовані методи досліджень та створює
нові.
Проблему молоді в науці, попри її актуальність, перманентне
зацікавлення нею, опрацьовано недостатньо, є тільки фрагментарні
поодинокі дослідження. Зокрема, найменше вивчено законодавче
забезпечення активізації наукової діяльності молоді. Тому мета статті –
Соціогуманітарні проблеми людини

74

№ 2, 2006

Гуманітарні аспекти соціально-економічних процесів
проаналізувати й систематизувати чинні нормативно-правові акти, що
регулюють наукову діяльність молоді, а також розробити рекомендації
щодо вдосконалення законодавчої бази розвитку науки.
Щоб комплексно дослідити проблему нормативно-правового
механізму стимулювання наукової діяльності молоді, вважаємо за
доцільне розглянути три основні блоки нормативних документів:
1) загальне ювенальне законодавство;
2) законодавство про освіту і науку;
3) систему певних нормативно-правових актів, які безпосередньо
спрямовані на активізацію наукової діяльності молоді.
До першої групи належить система законодавчих актів,
нормативів, які регулюють життєдіяльність молоді загалом. Формування
ювенального законодавства в незалежній Україні почалося з
прийняттям Верховною Радою України декларації "Про загальні засади
державної молодіжної політики в Україні" (від 15.12.1992 р.). У цьому
документі зазначено про пріоритет державної молодіжної політики в
діяльності держави, сформульовано головні її завдання, принципи
здійснення, механізми формування та реалізації. Також було названо
вік громадян України, на яких поширюється державна молодіжна
політика. Спочатку він обмежувався 15-28 роками, а 1999 р. Верховна
Рада зменшила нижню межу до 14 років.
Згідно з Декларацією, головні напрями державної молодіжної
політики в Україні такі [1, с. 166]:
– розвиток і захист інтелектуального потенціалу молоді, поліпшення
умов і створення гарантій для здобуття молоддю освіти, спеціальної
професійної підготовки та перепідготовки;
– забезпечення зайнятості молоді, її правового захисту з урахуванням
економічних інтересів, професійних і соціальних можливостей
суспільства;
– створення умов для оволодіння духовними і культурними цінностями
українського народу та для безпосередньої участі молодих людей у
їхньому відродженні і розвитку, в охороні та відтворенні
навколишнього природного середовища;
– формування в молоді національної гордості, патріотизму, готовності
захищати суверенітет України;
– охорона здоров’я молоді, формування в неї глибокої потреби в
духовному і фізичному розвитку, вживання інших заходів, які
забезпечували б здоровий генофонд народу України.
Декларація стала основою для подальшого розвитку державної
молодіжної політики. 5 лютого 1993 року Верховна Рада України
ухвалила Закон України "Про сприяння соціальному становленню та
розвитку молоді в Україні", яким визначено загальні засади створення
організаційних,
соціально-економічних,
політико-правових
умов
соціального становлення та розвитку молодих громадян в інтересах
особистості, суспільства та держави, основні напрями реалізації
державної молодіжної політики в Україні щодо соціального становлення
та розвитку молоді. У цьому документі вперше в українському
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законодавстві визначено такі терміни, як "молодь", "молоді громадяни",
"неповнолітні", "перше робоче місце", "молода сім’я", "соціальні служби
для молоді" [4].
Серед основних принципів соціального становлення та розвитку
молоді в законі названо "відповідальність держави за створення умов
щодо саморозвитку і самореалізації молоді". Саме реалізація цього
принципу є однією з важливих передумов, що формують сприятливе
середовище для наукової діяльності молоді.
Тривалий час у науковій літературі молодіжним вважали вік від
14-16 до 28-30 років. Тому в Законі "Про сприяння соціальному
становленню та розвитку молоді в Україні" молодими названо громадян
віком від 14 до 28 років. Однак сьогодні вікові межі молодості
розширено, що є наслідком об’єктивних процесів розвитку людства
(збільшення тривалості життя загалом, продовження термінів навчання
та соціально-політичної адаптації, стабілізації сімейно-побутового
статусу тощо). Пролонгація часу молодості знайшла своє відображення
і в українському законодавстві, де зазначено, що до молоді належать
громадяни України віком від 14 до 35 років.
Наступним важливим кроком у розвитку нормативно-правової бази
молодіжної політики стало ухвалення 1 грудня 1998 р. Закону України
"Про молодіжні та дитячі громадські організації". У ньому визначено
особливості
організаційних
і
правових
засад
створення
й
функціонування об’єднань молодих громадян та державні гарантії
забезпечення їхньої діяльності. У законі зазначено, що молодіжні
громадські організації об’єднують громадян віком від 14 до 28 років і
мають за мету діяльність, спрямовану на задоволення та захист їхніх
законних соціальних, економічних, творчих, духовних та інших інтересів.
Також визначено статус молодіжних та дитячих громадських
організацій, їхні права, участь у підготовці та ухваленні рішень з питань
державної політики щодо дітей та молоді, форми державної та
фінансової підтримки, відповідальність за порушення законодавства.
Організаційні й правові засади соціальної роботи з дітьми та
молоддю визначено в Законі України "Про соціальну роботу з дітьми та
молоддю" (від 21.06.2001 р.). Він регламентує діяльність уповноважених
органів, підприємств, організацій та установ незалежно від їхнього
підпорядкування і форми власності та діяльність окремих громадян,
спрямовану
на
створення
соціальних
умов
життєдіяльності,
гармонійного та різнобічного розвитку дітей та молоді, захист їхніх
конституційних прав, свобод і законних інтересів, задоволення
культурних і духовних потреб. Об’єктами соціальної діяльності є діти,
молодь та члени їхніх сімей, професійні та інші колективи, соціальні
групи. Сфери роботи – такі: громадська, економічна, освітня, виховна,
культурна, оздоровча. Закон окреслив форми та напрями соціальної
роботи з дітьми та молоддю, виокремивши соціальне обслуговування,
соціальний супровід, соціальну профілактику, соціальну реабілітацію,
соціальне інспектування.
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Однак положення законів, інших законодавчих актів, рішень та
розпоряджень уряду щодо вирішення соціальних проблем молоді
реалізовано не повною мірою. Не виконують вимоги статті 7 Закону
України "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в
Україні" щодо працевлаштування молоді та надання їй першого
робочого місця, унаслідок чого щороку збільшується частка безробітної
молоді. Тому вагомим для вдосконалення ювенального законодавства
нашої держави стало ухвалення 4 листопада 2004 року Верховною
Радою України Закону "Про забезпечення молоді, яка отримала вищу
або професійно-технічну освіту, першим робочим місцем з наданням
дотації роботодавцю" (набув чинності 01.01.2006 р.). Цей документ
визначає умови надання дотації роботодавцю, його обов’язки, обсяг
дотації, порядок та терміни надання, державний нагляд за дотриманням
відповідного законодавства тощо. Згідно із законом, першим робочим
місцем молодь забезпечує, з наданням дотації роботодавцю, Державна
служба зайнятості [2, с. 5].
Формуванню сприятливого нормативно-правового середовища
життєдіяльності молоді сприяють також укази та розпорядження
Президента України. Зокрема, важливу роль відіграють такі укази: "Про
додаткові заходи щодо реалізації державної молодіжної політики"
(від 29.03.2001 р.), "Про заходи щодо забезпечення працевлаштування
молоді" (від 4.08.2000 р.), "Про додаткові заходи щодо вдосконалення
соціальної роботи з дітьми, молоддю та сім’ями" (від 23.03.2001 р.),
"Про сприяння розвитку молодіжного житлового будівництва"
(від 6.10.1999 р.), "Про заходи щодо подальшого вдосконалення
системи патріотичного виховання молоді" (від 15.11.2001 р.) та багато
інших.
Значну увагу проблемам молоді приділяє Кабінет Міністрів
України. Найважливіші його постанови у цій сфері такі: "Про сприяння
розвиткові молодіжного житлового будівництва" (від 4.07.1992 р.), "Про
затвердження Типового положення про соціальні служби для молоді"
(від 16.08.1994 р.), "Про Комплексні заходи Кабінету Міністрів України
щодо реалізації державної молодіжної політики в Україні" ("Молодь
України") (від 29.03.1998 р.), "Про затвердження Типового положення
про молодіжний центр праці" (від 14.03.2001 р.), "Про затвердження
Державної програми забезпечення молоді житлом на 2002-2012 роки"
(від 29.07.2002 р.), "Про заходи щодо вдосконалення соціальної роботи
із сім’ями, дітьми та молоддю" (від 27.08.2004 р.).
Крім того, чимало актуальних проблем молоді вирішують через
реалізацію низки національних, галузевих, регіональних програм, які
спрямовані не тільки на молодь, а на населення загалом чи на якусь
проблему. Насамперед ідеться про Загальнодержавну програму
підтримки молоді на 2004-2008 роки, мета якої – створити сприятливі
політичні, соціальні, економічні, законодавчі, фінансові та організаційні
передумови для життєвого самовизначення й самореалізації молоді,
розв’язання її нагальних проблем.
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Позитивно те, що серед основних напрямів виконання програми
названо "створення умов для доступності якісної освіти, сприяння
творчому та інтелектуальному розвитку молоді", що передбачає:
створення умов для наукової та науково-технічної діяльності учнівської
та студентської молоді; формування системи підтримки молодих
учених; організацію та підтримку програм з міжнародного навчання та
міжнародного обміну студентів; запровадження системи цільового
працевлаштування талановитої студентської молоді в наукових
установах; підтримку друкованих видань студентської молоді; створення
умов для реалізації творчих ініціатив молоді.
Серед інших програм, які розробляють і реалізують у нашій
державі і які певним чином впливають на життєдіяльність молоді, її
трудове самовизначення та розвиток ювенальної науки, – Державна
програма зайнятості населення, Національна програма сприяння
розвитку малого підприємництва в Україні, Національна програма
патріотичного виховання населення, формування здорового способу
життя, розвитку духовності і зміцнення моральних засад суспільства та
інші.
До другої групи належать нормативно-правові акти, що регулюють
суспільні відносини у сфері навчання, професійної підготовки громадян,
а також наукову та науково-технічну діяльність. Фактично, ці закони
формують середовище розвитку науки, умови праці в ній і, відповідно,
слугують підґрунтям для залучення молоді в науку.
Завдання законодавства України про освіту – регулювати суспільні
відносини у сфері навчання, виховання, професійної, наукової,
загальнокультурної підготовки громадян. Закон України "Про освіту"
(від 23.05.1991 р.) визначає право громадян на освіту, державний
контроль за діяльністю навчальних закладів, основні принципи освіти,
управління нею, органи управління освітою та їхні повноваження,
державні стандарти освіти, умови створення навчальних закладів тощо.
У другому розділі цього закону розглянуто поняття системи освіти –
йдеться про структуру освіти, освітньо-кваліфікаційні рівні, наукові
ступені, вчені звання, наукову діяльність у системі вищої освіти та ін. У
цьому документі зафіксовано також права й обов’язки учасників
навчально-виховного процесу, кадрове забезпечення сфери освіти,
державні стандарти освіти; визначено фінансово-господарську
діяльність та матеріально-технічну базу навчальних закладів.
Правові, організаційні та фінансові засади функціонування й
розвитку системи загальної середньої освіти визначає Закон України
"Про загальну середню освіту" (від 13.05.2005 р.). Закон України "Про
вищу освіту" (від 17.01.2002 р.) спрямований на регулювання суспільних
відносин у сфері навчання, виховання, професійної підготовки громадян
України. Він встановлює правові, організаційні, фінансові та інші засади
функціонування системи вищої освіти, створює умови для
самореалізації особистості, забезпечення потреб суспільства і держави
у кваліфікованих фахівцях.
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Серед нормативних документів, які реалізують державні гарантії
на здобуття освіти, захищають права студентів, – постанови Кабінету
Міністрів України ("Про затвердження порядку надання молодим
громадян пільгових довгострокових кредитів для здобуття освіти у
вищих навчальних закладах за різними формами навчання незалежно
від форм власності" (від 27.05.2000 р.), "Про заходи щодо підтримки,
становлення та розвитку студентської сім’ї" (від 29.05.2001 р.)) та укази
Президента України, зокрема "Про заходи щодо реформування системи
підготовки спеціалістів та працевлаштування випускників вищих
навчальних закладів" (від 23.01.1996 р.), "Про державну підтримку
підготовки фахівців для сільської місцевості" (від 19.03.1999 р.), "Про
соціально-економічну підтримку студентської сім’ї" (від 4.08.2000 р.).
Закон України "Про наукову і науково-технічну діяльність"
(від 13.12.1991 р.) визначає правові, організаційні та фінансові засади
функціонування і розвитку науково-технічної сфери, створює умови для
наукової і науково-технічної діяльності, забезпечення потреб
суспільства і держави у технологічному розвитку. Тут наведено дефініції
таких термінів: наукова, науково-технічна, науково-педагогічна
діяльність, фундаментальні і прикладні наукові дослідження, молодий
учений, науковий працівник та ін.
У статті 34 цього закону зазначено, що держава забезпечує
бюджетне фінансування наукової та науково-технічної діяльності
обсягом
не
менше
1,7 відсотка
валового
внутрішнього
продукту [3, с. 23], однак у проектах бюджетів, які уряд виносив на
розгляд Верховної Ради, щоразу було передбачено не тільки не
збільшення частки ВВП, яку виділяють на підтримку науки, а навіть її
зменшення. Фактичні витрати з державного бюджету на наукові
дослідження й розробки зменшилися з 2,3 відсотка валового
внутрішнього продукту 1990 р. до 0,22 відсотка 1999 р. і підвищилися
тільки до 0,39 відсотка ВВП 2003 р. Загальні витрати на наукові
дослідження знизилися за цей період з 3,11 відсотка до 1,13 відсотка
ВВП [5, с. 7].
Серед правових актів, що детермінують принципи, завдання та
механізми реалізації державної політики в галузі науково-технічної та
інноваційної діяльності, потрібно виокремити Постанову Верховної Ради
України "Про дотримання законодавства щодо розвитку науковотехнічного потенціалу та інноваційної діяльності в Україні"
(від 16.06.2004 р.) та Закони України: "Про пріоритетні напрями розвитку
науки і техніки" (від 11.07.2001 р.), "Про інноваційну діяльність"
(від 04.07.2002 р.), "Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в
Україні" (від 16.01.2003 р.).
Однак законодавство у сфері науки ще не стало повноцінною
частиною в системі українського права, деякі загальноекономічні і
загальносуспільні правові акти розробляють і ухвалюють без
урахування специфіки науково-технічної діяльності. Це негативно
позначається на розвитку наукової сфери, що, зі свого боку, не
приваблює до неї молодих спеціалістів.
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До третьої групи належать нормативно-правові акти, ухвалені,
щоб вирішити актуальні проблеми молодих учених, стимулювати
наукову діяльність молоді, зберегти та розвивати творчий потенціал
нації загалом. Наприклад, в Указі Президента від 20 березня 1998 року
"Про відзначення 80-ліття Національної академії наук України"
передбачено низку заходів, що сприятимуть залученню талановитої
молоді у заклади НАН України. Зокрема – підвищення розміру стипендій
Президента України для молодих учених, цільове будівництво для них
службового житла, запрошення і поселення в Києві щороку до
30 молодих учених з інших міст, відтермінування призову на воєнну
службу молодих спеціалістів, випускників аспірантури, аспірантів, яких
скеровано на роботу або які навчаються в організаціях НАН України.
Від 2001 року Указом Президента України "Про додаткові заходи
щодо державної підтримки обдарованої молоді" (від 24.04.2000 р.)
запроваджено гранти Президента України для обдарованої молоді. В
Указі "Про гранти Президента України для обдарованої молоді"
(від 02.08.2000 р.) встановлено кількість грантів і максимальну суму
кожного, а також затверджено Положення про гранти Президента
України для обдарованої молоді, яке визначає порядок надання
обдарованій молоді щорічних грантів.
2001 року відповідним указом започатковано щорічну премію
Президента України для молодих учених (Указ Президента України "Про
положення про щорічну премію Президента України для молодих
вчених" від 12.06.2000 р.). Цю премію присуджують за видатні
досягнення в галузі природничих, технічних та гуманітарних наук, які
сприяють подальшому розвитку науки, суспільному прогресу і
утверджують високий авторитет української науки у світі.
2003 року Указом Президента України "Про додаткові заходи щодо
підтримки молодих учених" (від 24.03.2003 р.) запроваджено щорічні
гранти Президента України для підтримки наукових досліджень молодих
учених; встановлено щорічні премії Президента України для молодих
учених галузевих академій наук, державних наукових установ і вищих
навчальних закладів.
На підтримку творчої та обдарованої молоді спрямовано такі укази
та розпорядження Президента України: "Про державну підтримку
наукової діяльності Академії наук України" (від 22.03.1994 р.), "Про
стипендії для найбільш обдарованих студентів" (від 24.01.2001 р.), "Про
проведення Всеукраїнського форуму творчої молоді" (від 30.10.2001 р.),
"Про програму роботи з обдарованою молоддю на 2001-2005 р."
(від 08.02.2001 р.).
Кабінет Міністрів України на виконання указів Президента ухвалив
низку відповідних постанов (напр., Постанова "Про стипендії
Президента України для молодих учених" від 23.08.1994 р.). Крім того,
для підтримки молодих учених наукових установ, організацій і вищих
навчальних закладів, встановлено щорічні стипендії Кабінету Міністрів
України для молодих учених (Постанова "Про стипендії Кабінету
Міністрів України для молодих учених" від 16.08.1994 р.), премії Кабміну
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за внесок молоді в розбудову держави ("Про Премію Кабінету Міністрів
України за внесок молоді у розбудову держави" від 13.06.2000 р.).
Підсумовуючи, пропонуємо узагальнену схему, що відображає
нормативно-правове регулювання наукової діяльності молоді (рис. 1).
Загальнодержавне нормативно-правове поле

Блоки правових документів

Законодавство
про освіту і
науку

Цільові
нормативноправові акти

Об’єкти і сфери правового регулювання

Життєдіяльність
молоді та її
соціальна
захищеність

Забезпечення розвитку
освіти і науки;
профорієнтація і
стимулювання творчого
самовизначення молоді
формування її
інтелектуального капіталу

Наукова діяльність
молоді та
мотивування її
наукової творчості,
реалізація
інтелектуального
молоді капіталу

Вітчизняне законодавство

Міжнародне право

Загальне
ювенальне
законодавство

Активізація наукової діяльності молоді

Посилення внеску молоді
в інноваційний розвиток економіки
Рис. 1. Нормативно-правове регулювання наукової діяльності молоді в
Україні
Наведений рисунок та огляд основних нормативно-правових актів
засвідчує, що чинні сьогодні закони, укази, постанови та інші документи
можуть слугувати надійною основою для стимулювання наукової роботи
молоді. Однак деякі з них є декларативними, а чимало норм законів не
виконують. Отже, необхідно розробити механізми реалізації прав
молоді на освіту, житло, соціальний захист, створення справді
сприятливих умов для ефективної наукової діяльності.
Короткий і неповний аналіз нормативно-правової бази науковотехнічної сфери засвідчує складність наявних у цій сфері проблем.
Однією з найважливіших, на наш погляд, є суперечливість загального
законодавства і його незбалансованість зі спеціальним законодавством
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про науку. Чимало законодавчих актів потребують оновлення,
взаємоузгодження та узгодження з нормами міжнародного права у
сфері молодіжної, інноваційної та наукової політики. Розвинуті країни
світу мають чималий досвід регулювання науково-технічної діяльності
та залучення талановитої молоді до наукової сфери. Тому вивчення
зарубіжного досвіду та визначення шляхів його адаптації до українських
умов може слугувати предметом подальших наукових досліджень.
Вирішення цих та інших проблем забезпечить формування дієвого
правового механізму активізації наукової діяльності молоді, що
сприятиме успішному розвитку нашої держави на інноваційній основі.
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ACTIVATION OF SCIENTIFIC ACTIVITY OF YOUNG PEOPLE:
NORMATIVELY-LEGAL ASPECT
Ol’ha Ryndzak
The Institute of the Regional Research of the National Academy
of Sciences of Ukraine, Коzel’nyts’ka Str., 4, L’viv, 79026,
Ukraine, irr@mail.lviv.ua
The analysis and systematization of the existing normativelylegal acts which regulate scientific activity on the whole and the
youth in particular are carried out. The graphic model of the
normatively-legal adjusting of the scientific work of young people
is represented. The recommendations for improving of the
legislative basis of the scientific development are suggested.
Key words: youth, scientific activity, normatively-legal adjusting,
juvenile legislation
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ВОВКАНИЧ СТЕПАН, СЕМІВ ЛЮБОВ.
РОЛЬ НОВИХ ЗНАНЬ У ФОРМУВАННІ ІННОВАЦІЙНОЇ
КУЛЬТУРИ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
Степан Вовканич, Любов Семів
Інститут регіональних досліджень НАН України,
вул. Козельницька, 4, Львів, 79026, Україна, irr@mail.lviv.ua
Розкрито феномен української інноваційної культури;
окреслено підходи до її формування та розвитку; визначено
роль нових знань як фундаменту інноваційної культури у
сферах освіти, управління та зайнятості.
Ключові слова: знання, економіка знань, інноваційна
культура, освіта, управлінське середовище, зайнятість.
Стратегія якісного економічного зростання національної економіки,
що базується на інтенсивному техніко-технологічному оновленні
виробництва, відповідним чином формує нове якісне наповнення
трансформаційних процесів української економіки. Важливим аспектом
стає розвиток людини, нагромадження людського капіталу як
вирішального чинника розвитку економіки і суспільства загалом. Людина
поступово стає мірилом суспільного розвитку, формується як
визначальний чинник розвитку економіки й суспільства. Цей засадничий
принцип випливає з інноваційної моделі розвитку, основні ідеї якої
закладено
ще
в
інноваційній
теорії М. Туган-Барановського,
Й. Шумпетера, працях теоретиків постіндустріального суспільства, які
сформували теоретичну основу побудови концепції економіки знань
(Д. Белл, Т. Сакайя, П. Друкер, М. Портер, Е. Тоффлер, М. Кастельс,
В. Іноземцев та ін.).
Останнім часом в Україні представники провідних економічних
шкіл обґрунтували систему теоретико-методологічних підходів до
адаптації концептуальних парадигм економіки знань в умовах побудови
інноваційної
моделі
національної
економіки
(В. Александрова,
С. Вовканич,
А. Гальчинський,
В. Геєць,
Н. Голікова,
О. Лапко,
Є. Марчук, А. Чухно, В. Семиноженко та ін.). В Україні проблема якісних
параметрів розвитку людини була в центрі досліджень Львівської
наукової школи ще у 80-х роках ХХ ст., представники якої вперше
обґрунтували концепцію якості трудового потенціалу, ініціювали
створення Інституту людини, розробили комплексну цільову програму
"Підвищення якості трудового потенціалу". Нині цю ідею реалізовано в
діяльності Інституту соціогуманітарних проблем людини Західного
наукового центру НАН України. Отже, складовою культурної основи, яка
забезпечує трансформацію українського суспільства, його перехід до
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інноваційних засад розвитку, є інноваційна культура суспільства,
регіону, особистості.
Мета статті – розкрити феномен української інноваційної культури,
окреслити підходи її формування та розвитку, висвітлити роль нових
знань як фундаменту інноваційної культури в освіті, управлінні та
зайнятості.
Конкретизація стратегічного курсу України на інтеграцію до ЄС,
формування основних його напрямів в інноваційній моделі розвитку
економіки, що визначає нову, інноваційну за змістом якість
реструктуризації національної економіки на основі здобутків
фундаментальної науки, пріоритетного розвитку освіти, культури,
наголошує на головному ресурсі – творчих здібностях людей, їхній
інноваційній якості, інтелектуальному капіталі, інноваційній культурі.
Закон України "Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в
Україні" визначає поняття інноваційної культури як складової
інноваційного потенціалу, яка характеризує рівень освітньої,
загальнокультурної i соціально-психологічної підготовки особистості та
суспільства загалом до сприйняття i творчої реалізації ідеї розвитку
економіки країни на інноваційних засадах [1]. Наголошуючи, що
суб’єктом і об’єктом інноваційної культури є людина, яка своєю
цілеспрямованою діяльністю забезпечує еволюцію інноваційної
культури, відповідні прориви в економічному розвитку на основі нових
знань, уточнимо це поняття. Інноваційна культура – особлива форма
національної культури, яка відтворює еталони й норми поведінки
людей, розвиває систему їхніх ціннісних орієнтацій відповідно до
національних традицій і цінностей та постулатів інформаційного типу
суспільства. Як складова інноваційного потенціалу, інноваційна
культура визначає рівень освітньої, загальнокультурної i соціальнопсихологічної готовності особистості та суспільства до сприйняття i
творчої реалізації ідеї інноваційного розвитку – через соціальну
взаємодію, діяльність, самореалізацію та самоактуалізацію окремих
індивідів і суспільства на основі нового знання, доступу до інформації, її
виробництва і споживання. Таке розуміння інноваційної культури
відображає фундаментальність державотворення в економічній і
соціогуманітарній діяльності; реалізує принцип спадковості, наступності
у вимірах минулого, сучасного, майбутнього. У цій триєдності минуле –
це національні цінності, традиції; сучасне – рівень освітньої,
загальнокультурної i соціально-психологічної підготовки особистості та
суспільства; майбутнє – діяльність в умовах інформаційного типу
суспільства [2, с. 230]. Авторський підхід до формування засад
інноваційної культури в Україні [3, с. 49-50] показано в табл. 1.
Окреслимо роль нових знань як фундаменту інноваційної культури
у сферах освіти, управління та зайнятості – сферах людської діяльності,
у яких формують та використовують інноваційну культуру.
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Табл. 1
Засади формування й розвитку інноваційної культури в Україні
Сутнісна ознака інноваційної культури
Культура

Напрями розуміння культури
Місія культури
Інноваційна культура

Рівні інноваційної культури
Напрями реалізації на рівні суспільства
у сфері економічної діяльності – сприяє
пришвидшенню та підвищенню
ефективності впровадження нових
технологій і винаходів
у сфері управління – сприяє реальній
протидії бюрократичному стилю
управління, подоланню корупції,
реальному формуванню громадянського
суспільства, імплементації європейських
норм політичної поведінки до
національного політико-правового
простору
у сфері європейської інтеграції –
усвідомлення пріоритетності політики
євроінтеграції у повсякденній діяльності
уряду України, органів виконавчої влади
в освітній сфері – сприяє розкриттю
інноваційного потенціалу особистості та
його реалізації

Розкриття сутнісної ознаки
історичний рівень розвитку суспільства, творчих сил і
здібностей людини, що виражається в типах і формах
організації життя і діяльності людей, у їхніх взаєминах,
у матеріальних і духовних цінностях, які вони
створюють
1) як результат людської діяльності
2) як спосіб людської діяльності
відтворення людини як творчого суб’єкта, носія
розуму, прогресу, гуманізму
визначає рівень освітньої, загальнокультурної i
соціально-психологічної підготовки особистості та
суспільства до сприйняття i творчої реалізації ідеї
інноваційного розвитку – через соціальну взаємодію,
діяльність, самореалізацію та самоактуалізацію
окремих індивідів і суспільства на основі нового
знання, доступу до інформації, її виробництва і
споживання
Суспільство, регіон, колектив, особистості
Передумови формування
структурна модернізація економіки; переорієнтація
промисловості на виробництво найсучасніших зразків
техніки; імпорт високих технологій; реалізація функцій
керування знаннями (набуття, засвоєння, передавання
знань)
освітня підготовка державних службовців для
діяльності в ринкових умовах; менеджмент-освіта;
підвищення кваліфікації працівників державного
управління;
створення
системи
інформаційноаналітичного забезпечення органів державної влади
та органів місцевого самоврядування

рівень підготовки державних службовців відповідно до
стандартів
ЄС;
розроблення
і
затвердження
Державної програми з підготовки і перепідготовки
держслужбовців з питань євроінтеграції
запровадження новітніх методів навчання, розкриття
потенціалу інноваційно здібних дітей; вдосконалення
фінансування всіх рівнів освіти; відродження сектору
науки у вищих навчальних закладах
у науково-технологічній сфері – сприяє
відновлення
наукового
потенціалу
у
сфері
розвитку наукового потенціалу у сфері
фундаментальних
досліджень;
розроблення
фундаментальних досліджень,
регіональних
програм
науково-технічного
та
формуванню простору для трансформації інноваційного розвитку; розвиток малого інноваційного
науки в безпосередню технологію
підприємництва; розширення співробітництва науководіяльності, сприяє новим відкриттям,
дослідних установ, ВНЗ, підприємств; формування
регіональної інноваційної інфраструктури
впровадженню наукових ідей
в екологічній сфері – сприяє впровадженню розвиток екологічної освіти; активізація громадського
сучасних екологічно чистих, енерго- та
екологічного руху; системна взаємодія органів
ресурсоощадних технологій; формуванню державного управління з громадськістю
соціально-економічних умов для
екологічного розширеного відтворення
у науково-технологічній сфері – сприяє
поглиблення зв’язку інноваційної культури з іншими
розвитку наукового потенціалу у сфері
формами – економічною, правовою, управлінською,
фундаментальних досліджень,
корпоративною, підприємницькою
формуванню простору для трансформації
науки на безпосередню технологію
діяльності, сприяє новим відкриттям,
впровадженню наукових ідей

Соціогуманітарні проблеми людини

86

№ 2, 2006

Гуманітарні аспекти соціально-економічних процесів
Освітня сфера. Поширення тенденцій глобалізації економіки,
впровадження інформаційно-комп’ютерних технологій (ІКТ) ставить
перед національними системами освіти завдання не тільки формувати
нові знання, збагачувати національну культуру, а й виховувати
особистості для побудови ноосферного суспільства. У цих умовах освіта
має виконувати глобальну місію, суть якої – у збереженні та відтворенні
на якісно новому рівні "капіталу знань". Відповідно до положень
документів світового і європейського рівнів (Всесвітньої декларації про
вищу освіту для ХХІ ст. (1998 р.), Болонської декларації (1999 р.), низки
документів ЮНЕСКО), найважливішою вимогою глобалізації щодо
розвитку освіти на межі століть є необхідність підготувати людей до
діяльності в оточенні багатьох різноманітних культур. Освіта вже не
може тільки виконувати роль передавання знань і культури між
поколіннями. Вона має стати засобом створення новацій для потреб
динамічно
змінюваного
світу.
Освіта
майбутнього
повинна
забезпечувати засвоєння принципів демократії, громадянського
суспільства, розвитку ринкової економіки, формувати вміння працювати
з дедалі більшими обсягами інформації, тим самим формуючи та
збагачуючи інноваційну культуру особистості й суспільства.
Внесок освітньої сфери у формування інноваційної культури
особистості полягає у поширенні інноваційної компоненти через
удосконалення змісту освітнього процесу, запровадження новітніх
методів навчання і виховання, розкриття потенціалу здібних дітей,
розвиток їхньої активності, адаптивних здібностей на рівні дошкільної та
середньої освіти. У формуванні інноваційної культури особистості
велику роль відіграє вища школа та післядипломна освіта.
Позитивна динаміка в розвитку системи освіти за інших умов
могла б ще раз підкреслити зростання суспільного розуміння важливості
й цінності освітньої підготовки, посилення мотивації молоді до навчання,
зрештою, наголосити на формуванні позитивної тенденції відтворення
людського капіталу високої якості. Однак стагнаційні процеси,
відсутність структурної модернізації економіки на інноваційних засадах
призвели до того, що в частини абітурієнтів внутрішньою потребою є не
здобуття високоякісної освіти, а отримання диплома про освіту. Цьому
сприяє розвинута мережа недержавних вищих навчальних закладів
(ВНЗ), де якість знань набагато нижча, ніж у державних, а також
введення плати за навчання, яка часто не гарантує високого рівня
знань. Зазначені тенденції та особливості національної системи освіти
стали причиною знецінення кваліфікованої праці. Це підтверджують
труднощі з працевлаштуванням випускників ВНЗ, безробіття осіб з
вищою освітою, занепад сектору науки у ВНЗ, відплив інтелекту за
кордон.
Підвищення
конкурентоспроможності
випускника
ВНЗ
на
українському і закордонному ринках праці безпосередньо залежить від
завершення роботи з формування державних освітніх стандартів
відповідно до концептуальних положень, окреслених у Законі України
"Про вищу освіту" та з урахуванням світових стандартів; від переходу до
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державної системи управління якістю вищої освіти на базі положень
Болонської конвенції (2000 р.), за якою формується нова основа
європейської співпраці в галузі вищої освіти. У цьому аспекті важливою
практичною проблемою стає розроблення концепції структурних змін в
освітньому комплексі відповідно до потреб економіки певного регіону.
Успішне здійснення такої роботи сприятиме розкриттю інноваційного
потенціалу особистості та його реалізації як важливого індикатора рівня
інноваційної культури в освітній сфері.
Управлінське середовище. Інноваційна економіка вимагає
кардинальної зміни й оновлення управлінських методів на рівні кожного
державного службовця. Інноваційну культуру сучасного управлінця,
результативність його діяльності визначають рівень професіоналізму,
знання
економічних
законів
суспільного
розвитку,
рівень
інтерперсональної взаємодії службовців і громадян. Навички
спілкування з громадськими організаціями, володіння проектним та
ситуаційним управлінням, пакетом гуманітарних технологій, методами
поточного та стратегічного соціально-економічного планування тощо –
ось ці технології, засоби, методи, якими мають бути озброєні сучасні
управлінці різного рівня. Головні завдання підвищення кваліфікації
працівників апарату міністерств та інших центральних органів
виконавчої влади України як важливих суб’єктів інноваційної культури в
сфері управління такі: засвоєння основ інноваційного менеджменту,
сучасних уявлень про інноваційні процеси в економіці та механізми
реалізації державної науково-технологічної політики; включення кожного
працівника сфери управління, кожного дипломованого спеціаліста в
систему безперервного навчання і підвищення кваліфікації.
Ухвалення та використання в практиці державного управління
концептуальних положень доктрини інформаційного суспільства
вносить нові елементи у зміст інноваційної культури сучасних
управлінців. Сьогодні новітні інформаційно-комп’ютерні технології (ІКТ)
кардинально розширюють права громадян на доступ до різноманітної
інформації, дають змогу брати участь в ухваленні політичних рішень,
активно продукувати інформацію, а не тільки її споживати. Розвиток
мережі "Інтернет" треба розглядати не тільки як умову інтеграції України
у світовий інформаційний простір і розбудови інформаційного
суспільства, а й як новітній чинник формування інноваційної культури
українських громадян. Порівняння України з постсоціалістичними
країнами ЦСЄ за показником поширення користувачів системи
"Інтернет" засвідчує наше відставання на ринку інформаційних послуг.
Тому держава, забезпечуючи підтримку розвитку Інтернету та
стимулюючи розвиток нових послуг у його використанні (електронна
освіта, електронна медицина, створення розподілених наукових мереж
та мереж телероботи, електронне урядування, електронна торгівля
тощо), здійснювала б послідовні кроки щодо формування інноваційної
культури населення.
Одним з пріоритетних напрямів державної політики у сфері ІКТ є
створення систем інформаційно-аналітичного забезпечення органів
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державної влади та органів місцевого самоврядування. У 1998 р.
схвалено Національну програму інформатизації, яка визначала
стратегію розв’язання проблеми забезпечення інформаційних потреб та
інформаційної підтримки соціально-економічної, екологічної, науковотехнічної, оборонної, національно-культурної та іншої діяльності у
сферах загальнодержавного значення [4]. Впровадження її положень у
практичній діяльності органів державної влади та органів місцевого
самоврядування мало забезпечити вільний доступ громадян до
інформації про стан розвитку суспільства, посилити прозорість,
доступність та об’єктивність інформації.
Масштабне включення цих заходів у систему державного
управління мало стати реальною протидією бюрократичному стилю
управління, знизити рівень корупції і тим самим сприяти формуванню
громадянського суспільства. Але вересневий (2005 р.) конфлікт у
владній українській еліті засвідчив, що нинішні принципи формування
верхніх ешелонів влади давали змогу залучати до управління осіб, у
яких нема інноваційної культури, духовно-моральної мотивації,
патріотизму, а державні інтереси часто знівельовані в них власними та
корпоративними інтересами. Криза влади особливо актуалізує
проблему оцінки претендентів на вищі посади в органах державного
управління, вимагає створення нових механізмів залучення фахівців.
Активізація таких механізмів дала б змогу усунути накинуту суспільству
тезу про "кадровий голод" в Україні. Ця теза "працює" на інтереси таких
управлінців – бездуховних, які не сповідують вищості державних
інтересів порівняно з корпоративними, прагнуть продовжити свою
монополізацію на вищі посади в державному апараті.
Визначена законодавчо потреба у формуванні інформаційноаналітичного забезпечення органів державної влади та органів
місцевого самоврядування формує передумови для запровадження у
практиці діяльності суб’єктів регіонального управління концепції
"електронного уряду". Було заплановано, що з 2005 р. Кабінет Міністрів
України розпочне надавати послуги населенню в інтерактивному режимі
через Інтернет. Розпочато роботу із забезпечення доступу громадян до
бази даних Державної служби зайнятості для ознайомлення з
інформацією про наявні вакансії, з інформацією Пенсійного фонду про
особисті рахунки тощо. При цьому використовуватимуть веб-сайти
відповідних держорганів (відповідає І стадії "електронного уряду"),
інтегрованих у єдиній інформаційно-аналітичний урядовий портал
(відповідає ІІ стадії "електронного уряду"). На наступному етапі, після
узаконення електронного документообігу, взаємодія громадян і
державних органів має стати двосторонньою. На часі – затвердження
програми
глобальної
інформатизації
"Електронна
Україна",
розрахованої до 2010 року.
Докладніше розглянемо сучасні особливості зайнятості як сфери,
яка має активно захищати людину і протидіяти загрозам економічної
безпеки в умовах переходу до економіки знань.
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Європейський вибір України спрямовує на розроблення
національної стратегії зайнятості, враховуючи перспективу побудови
економіки знань, розвиток європейської економіки на засадах потужного
зростання сектору "високоосвічених" галузей економіки. В Україні до
галузей економіки з високим рівнем освіти (за європейськими
стандартами – це галузі, у яких не менше 40 % працівників із
дипломами про закінчення ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації) [5] належать:
інформаційно-обчислювальне обслуговування; освіта, наука і наукове
обслуговування; фінансування, кредитування, страхування; апарат
органів державного і господарського управління. 2002 р. у
"високоосвічених" галузях зайнято осіб з вищою освітою: фінансова
діяльність – 47,7 %, державне управління – 50,2 %, освіта – 48,6 %. До
галузей за цим критерієм зайнятості 2003 р. належать: фінансова
діяльність – 51,3 % (2002 р. – 47,7 %), державне управління – 52,0 %
(2002 р. – 50,2 %), дослідження та розробки – 56,4 % (2002 р. – 55,1 %),
освіта – 48,8 % (2002 р. – 48,6 %) [6].
Аналіз структури зайнятості України за рівнем освіти показує, що
внесок "високоосвічених" видів економічної діяльності у національну
економіку (за кількістю найманих працівників) є надзвичайно низький –
відповідно 1,5 %, 1,4 %, 6,1 %, 14,0 % (рис. 1).
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Структурний розподіл облікової кількості штатних працівників за видами економічної діяльності

Прим.: 1 – загалом в Україні; 2 – сільське господарство; 3 – лісове господарство; 4 –
рибне господарство; 5 – промисловість; 6 – будівництво; 7 – оптова і роздрібна торгівля;
8 – готелі і ресторани; 9 – транспорт і зв’язок; 10 – фінансова діяльність; 11 – операції з
нерухомістю, оренда юридичним особам; 12 – з них дослідження та розробки; 13 –
державне управління; 14 – освіта; 15 – охорона здоров’я; 16 – колективні, громадські та
особисті послуги; 17 – з них діяльність у сфері відпочинку і розваг, культури та спорту.

Рис. 1. Структура найманих працівників за видами економічної діяльності та
рівнем вищої освіти в Україні (на 31 грудня 2003 р.) [7].
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Згідно з вимогами розвитку інформаційного типу суспільства,
науково-технологічний та інноваційний розвиток і, зокрема, формування
більшості новостворених високоефективних робочих місць, можливі
лише на основі високого освітнього рівня працівників у всіх видах
економічної діяльності. Упродовж 2000-2003 рр. частка штатних
працівників із закінченою вищою освітою – і загалом у країні, і в
регіональному розрізі – збільшувалася. Як чинник економічного
зростання, ця загальна тенденція засвідчує, що галузі економіки в
регіонах мають потребу в людському капіталі й активно його
використовують.
На тлі загального зменшення зайнятості в Україні у 2000-2002 р. і
незначного її зростання у 2003 р. (0,3 %), щорічного скорочення
кількості штатних працівників (загалом у країні 2001 р. – 5,3 %, 2002 р. –
2,0 %, 2003 р. – 3,7 %) зростав сегмент працівників із закінченою вищою
освітою – загалом по країні і в більшості регіонів (табл. 2). У 2001 р. ця
тенденція змінилася у 8-ми, 2002 р. – у 2-х, 2003 р. – у 3-х областях.
Табл. 2
Темпи збільшення (зменшення) кількості штатних працівників,
які закінчили вищі навчальні заклади ІІІ-ІV рівня акредитації та
загальної кількості штатних працівників у 2001-2003 рр. у регіонах
України (% до попереднього року) [8]

Україна
АРК
Вінницька
Волинська
Дніпропетровська
Донецька
Житомирська
Закарпатська
Запорізька
Івано-Франківська
Київська
Кіровоградська
Луганська
Львівська
Миколаївська
Одеська
Полтавська
Рівненська
Сумська
Тернопільська
Харківська
Херсонська
Хмельницька
Черкаська
Чернівецька
Чернігівська
м. Київ
м. Севастополь
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Темпи зміни кількості штатних
Темпи зміни загальної кількості
працівників, які закінчили вищі навчальні
штатних працівників
заклади ІІІ-ІV рівнів акредитації
2001
2002
2003
2001
2002
2003
94,73
97,96
96,27
101,33
102,98
102,70
94,23
98,31
95,85
98,76
103,27
101,53
92,60
96,53
89,52
102,29
102,82
102,02
92,80
99,10
94,62
101,38
103,54
103,14
97,46
98,75
97,45
102,26
102,92
103,57
96,17
98,59
98,55
102,40
101,09
102,25
93,09
97,35
94,44
98,79
101,72
105,47
92,03
97,21
95,79
101,05
93,74
102,42
95,41
97,36
97,25
101,38
105,73
96,82
90,49
95,29
94,94
97,10
104,21
102,90
94,17
98,14
95,01
99,13
103,05
103,00
91,98
95,80
93,18
98,47
101,59
102,14
95,37
98,77
98,71
100,67
103,45
104,88
92,84
99,98
97,83
100,13
104,84
103,26
93,05
97,63
95,17
104,37
99,47
106,70
95,62
101,15
96,18
100,18
107,13
102,81
95,27
98,26
95,15
101,90
101,70
100,61
92,22
100,07
94,65
98,77
104,16
102,83
93,87
96,67
95,78
100,65
101,18
101,83
90,96
90,14
94,29
102,63
101,24
103,22
96,33
98,24
97,65
102,21
102,83
102,70
89,13
96,28
93,36
98,09
106,46
98,75
92,78
95,53
90,84
100,66
100,71
102,53
92,77
94,07
90,57
100,12
100,45
100,65
88,33
94,93
95,57
97,36
101,41
105,42
94,38
96,02
94,34
99,41
103,03
99,71
101,74
101,51
102,02
106,65
105,56
105,21
95,63
98,48
99,61
102,23
100,82
102,88
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Загалом наведені відомості засвідчують усталену впродовж
2001-2003 рр. тенденцію випереджувального збільшення кількості осіб
із закінченою вищою освітою над загальною кількістю штатних
працівників. Цю тенденцію можна, на перший погляд, оцінити як
позитивну зміну у використанні людського капіталу країни та її регіонів і
у формуванні й використанні інноваційної культури працівників. Однак
неврахування багатьох аспектів економічного зростання, зокрема
стратегії інвестиційно-інноваційного типу розвитку, призвело до
надвиробництва спеціалістів (зокрема, економістів, юристів) і зумовило
дефіцит фахівців у галузі прогресивних технологій, інженерних наук,
комп’ютерного моделювання тощо. Про формування тенденції
зростання результативності праці висококваліфікованих фахівців,
збагачення їхньої інноваційної культури можна говорити, якщо
аналітично довести зростання ефективності економіки, технологічного
рівня виробництва, скорочення обсягів тіньової діяльності, зростання
рівня працевлаштування випускників вищих навчальних закладів під
впливом освітнього рівня працівників. Щоб запобігти втраті освітньопрофесійного потенціалу працівників як основи їхньої інноваційної
культури, необхідно: досліджувати чинники позитивної та негативної
динаміки системи робочих місць та узгоджувати їх зі змінами у
професійно-кваліфікаційній структурі зайнятих; виявляти перспективні
зміни в секторальній, галузевій та територіальній структурах системи
робочих місць тощо. Значно зменшити негативні аспекти використання
освітньо-інтелектуального потенціалу можна на основі Закону України
"Про освітній ценз", ухвалення якого вже давно на часі.
Найповніше формування й використання інноваційної культури
суспільства пов’язують із практичною реалізацією концепції неперервної
освіти (освіта упродовж усього життя). Для України характерна
тенденція здобування другої, третьої освіти. Однак цей процес має бути
неперервним упродовж усього життя, оскільки "період напіврозпаду
актуальних знань", коли половина засвоєних актуальних знань
втрачають свою цінність, значно зріс (для шкільних знань орієнтовно
становить близько 20 років, для інститутських – десять, спеціальні
інженерні знання знецінюються на половину за три роки, а в галузі
телекомунікацій половину знань втрачають через рік).
Нині питома вага вікових категорій студентів, яким більше 25 років
і які навчаються в системі професійно-технічної або вищої освіти,
досить незначна: 25-29 років – 6,5 %, 30-34 років – 3,7 %, 35 і більше
років – 2,4 % [9]. Відійшла в минуле колись добре організована для
централізованої економіки система підвищення кваліфікації та
перепідготовки. Нової системи, що задовольняла б потреби ринкової
економіки,
в
Україні
не
створено.
Тому
дуже
важливий
загальноєвропейський принцип "освіта упродовж усього життя" наразі в
умовах нашої держави не можна повною мірою реалізувати.
Отже, поступальний розвиток України в напрямі європейської
інтеграції неможливий без досягнення європейського рівня освітніх
стандартів
відповідно
до
стратегії
збільшення
кількості
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"високоосвічених" робочих місць, без створення передумов для
запровадження принципово нової національної стратегії економічного й
гуманітарного розвитку. Формування потужного за обсягами
інтелектуального потенціалу (сегмента працівників із закінченою вищою
освітою) можливе тільки за умови зміни ставлення суспільства, органів
влади всіх рівнів, кожної особи до розвитку освіти передусім як до галузі
національної економіки, сфери пріоритетної інвестиційної діяльності.
Болонський процес поступово формує європейські стандарти
оцінки фаховості, компетентності майбутніх спеціалістів. Однотипність
такої оцінки з країнами ЄС дає підстави сподіватися, що фахівці
матимуть елементи інноваційної культури, які властиві їхнім
європейським колегам. Тим самим підвищиться рівень сприйняття з
боку іноземних фахівців тих інноваційних проектів, які розробляють і
пропонують до впровадження в Україні. Європейські стандарти
передбачають функціонування ринку науково-освітніх послуг. Перехід
освітнього комплексу до такого функціонального призначення дасть
змогу (починаючи від фундаментальних наукових досліджень)
формувати інноваційне культурне середовище, здатне реалізувати
результати цих фундаментальних досліджень.
Враховуючи суттєву відмінність освітніх параметрів зайнятості в
Україні від задекларованих у європейській стратегії зайнятості, їхню
диференціацію по регіонах України, для успішності трансформаційних
процесів потрібний комплекс заходів державної регіональної політики,
які сприяли б збільшенню частки висококваліфікованої праці як запоруки
зростання інноваційної культури особистості та суспільства.
Найвагоміші, найоптимальніші результати можна отримати завдяки
науково обґрунтованій структурній перебудові економіки регіонів;
активізації інвестиційної діяльності в них; розвитку різних форм
підприємництва; активізації механізмів легалізації тіньової зайнятості
шляхом використання важелів податкової, фінансово-кредитної,
міграційної політики, політики соціального захисту.
Окреслені концептуальні підходи до формування інноваційної
культури суспільства дають підставу стверджувати, що в Україні
нагальною є послідовна структурна перебудова освітнього комплексу,
визнання його справді важливою компонентою розвитку економіки. У
межах такої перебудови (відповідно до Указу Президента від 04.07.2005
№ 1013/2005 "Про невідкладні заходи забезпечення функціонування та
розвитку освіти в Україні") необхідно перейти від кількісного збільшення
ВНЗ до формування потужних університетських центрів, здатних
забезпечити якісні науково-освітні послуги і тим самим стати
осередками формування інноваційної культури в суспільстві.
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A phenomenon of the Ukrainian innovative culture is exposed;
approaches to its forming and development are outlined; a
certain role and value of new knowledge as foundation of
innovative culture in the spheres of education, management and
employment are determined.
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ШЕВЧУК ЛЮБОВ.
ПРОБЛЕМИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО Й СУСПІЛЬНОГО ЗДОРОВ’Я
В КОНТЕКСТІ ТРАНСФОРМАЦІЇ СОЦІАЛЬНОЇ МОБІЛЬНОСТІ
Любов Шевчук
Інститут регіональних досліджень НАН України,
вул. Козельницька, 4, Львів, 79026, Україна, irr@mail.lviv.ua
Проаналізовано проблеми індивідуального й суспільного
здоров’я
в
контексті
трансформації
соціальної
мобільності, розкрито авторське розуміння змісту
поняття
"трансформація
соціальної
мобільності",
запропоновано заходи, спрямовані на подолання цих
проблем.
Ключові слова: індивідуальне й суспільне здоров’я, соціальна
мобільність, трансформація соціальної мобільності.
Актуальність дослідження проблем індивідуального й
суспільного здоров’я в контексті трансформації соціальної
мобільності в сучасній Україні зумовлена насамперед тим, що
практично всі соціальні процеси на зламі ХХ і ХХІ століть відбувалися зі
значними відхиленнями від стереотипів, сформованих у попередньому
періоді, – і в практиці життєдіяльності соціальних прошарків населення, і
в теоретичних обґрунтуваннях у різних галузях знань. Ці відхилення,
надзвичайно різноманітні й різнопланові, суттєво позначилися на
здоров’ї населення, при чому їхній вплив був полярним: від украй
негативного – до позитивного. Потреба зміцнювати індивідуальне й
суспільне здоров’я та зберігати генофонд нації зумовлює необхідність
проаналізувати відхилення, про які йшлося, і створити нові стандарти
людської життєдіяльності, врахувавши їх під час формування здорового
способу життя і окремої людини, і конкретних соціальних груп та
українського суспільства загалом.
Мета статті – виокремити проблеми індивідуального й суспільного
здоров’я, пов’язані з трансформацією соціальної мобільності, дати їм
оцінку, привернути до них увагу фахівців, учених найрізноманітніших
галузей знань.
Під соціальною мобільністю розуміють процес переміщення
індивідів між ієрархічно або в інший спосіб організованими елементами
соціальної структури: класами, прошарками, групами, статусами,
позиціями. Будь-яку соціальну мобільність можна розглядати як
міжгенераційну мобільність, суть якої – у зміні соціального статусу між
двома поколіннями. За напрямом соціальна мобільність буває
вертикальною (висхідною – просування на посаді, підвищення
кваліфікації, або низхідною – декваліфікація, перехід у групи та
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прошарки, які перебувають на нижчих позиціях у статусній ієрархії) та
горизонтальною (рух між однорідними зі соціального погляду групами,
статусами, робочими місцями). За мотивами соціальну мобільність
поділяють на вимушену (перехід з одного соціального прошарку до
іншого відбувається під впливом певних чинників, умов чи обставин) і
бажану (зміна соціального прошарку є наслідком реалізації мети
індивіда). За місцем здійснення соціальну мобільність поділяють на
внутрішньодержавну і зовнішню.
Соціальна мобільність будь-якого типу завжди пов’язана з появою
низки проблем з індивідуальним і суспільним здоров’ям, які мають
перебувати в полі зору вчених усіх наук про людину, у тому числі, а
може, й насамперед – економічних. Вивчення цих проблем стало
особливо актуальним на зламі ХХ і ХХІ століть, коли деформація
відносин у процесі діяльності найрізноманітніших прошарків населення
України сягла критичного рівня. Це сталося внаслідок активізації дії
названих нижче та інших чинників:
1) після проголошення незалежності України було знехтувано
необхідність реорганізувати відносини у сфері охорони здоров’я,
процеси реформування в якій значно відставали порівняно з іншими
сферами, наприклад, розвитком приватизації, створенням ринків тощо;
2) недостатньо вивчали й висвітлювали в наукових публікаціях та
в періодиці процеси поглиблення старих і загострення нових
антагоністичних, пов’язаних з формуванням здорового способу життя
протиріч між особистими, груповими й суспільними інтересами, а також
між інтересами різних класів і суспільних груп;
3) активізувалися інноваційні аспекти стосунків осіб та
формування девіантної поведінки в результаті повернення тих, хто
тимчасово працював за кордоном, що пришвидшило деформацію
процесів неоконвергенції, суть якої – у раптовому накладанні
найрізноманітніших ознак способу життя в умовах сучасного
капіталістичного суспільства на те суспільство, що дісталося Україні в
спадок від так званого соціалізму;
4) набули гіпертрофованих масштабів неформальні стосунки в
процесі праці у сфері охорони здоров’я, унеможливилася "конкурентна
боротьба" за працю;
5) сформувалася звичка нехтувати здоров’я за умов абсолютного
домінування в економічній діяльності людей матеріальних потреб,
стимулів і мотивів, яке виправдовували "необхідністю боротьби за
виживання";
6) встановлювали значно нижчий від прожиткового мінімуму
середній рівень заробітної плати, який не тільки унеможливлював
відтворення власних сил працівника, спричинюючи погіршення здоров’я,
а й став потужним чинником розпаду багатьох родин: люди виїжджали
на заробітки до інших країн, працювали, не відпочиваючи, щоб хоч
якось поліпшити матеріальне становище родини;
7) посилилися суперечності між, з одного боку, боротьбою
працівника за самореалізацію, який, володіючи високим рівнем
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освіченості, культури, інформованості, соціальної й правової
самосвідомості, не міг повною мірою використати цей потенціал у
процесі діяльності, а з другого боку – вимогами, які сформувало сучасне
виробництво до живої праці: потреба у висококваліфікованих
дисциплінованих працівниках не тільки зі знанням персонального
комп’ютера, іноземних мов, діловодства тощо, а й з привабливою
зовнішністю, стрункою поставою, без проблем зі здоров’ям;
8) сформувалася низка соціальних бар’єрів, які представляють
собою дію різних чинників соціальної організації в умовах соціальної
неоднорідності, що перешкоджають людям "ззовні" проникати в певні
суспільства, класи, прошарки або групи, а також обмежують мобільність
окремих членів і не тільки гальмують певний вид відносин у суспільстві,
щоб запобігти тіснішому спілкуванню між членами соціальних класів,
прошарків і груп, а й негативно позначаються на стані психічного
здоров’я членів окремих соціальних структур.
Як наслідок, в українському суспільстві сформувалася аномія –
такий стан суспільної системи, для якого характерна відсутність
загальноприйнятих цінностей і норм як універсальних регуляторів
соціальної поведінки людей. В умовах аномії в суспільстві немає
загальноприйнятих уявлень, згідно з якими люди знають: якщо вони
робитимуть те, що суспільство схвалює, то отримають соціальну
винагороду, а якщо робитимуть те, чого не схвалюють, то до них
застосують відповідні санкції [2, с. 25].
Аномія проникла в усі сфери українського суспільства, яке свідомо
відмовилося від головних ідеологічних принципів своєї організації, не
маючи загальноприйнятої концепції нової суспільної цілісності,
побудованої на новій, але морально-етичній, ціннісно-нормативній
системі. Отже, аномія не могла не позначитися і на ринку праці, і на
соціальній мобільності.
Аномічні ознаки соціальної мобільності (наприклад, перехід особи
в групи та прошарки, які перебувають на нижчих позиціях у статусній
ієрархії; те, що виконання непрестижної, малокваліфікованої, але
високооплачуваної праці за кордоном в Україні вважають ознакою
вищого статусу, ніж ця особа раніше посідала на Батьківщині) зумовили
її трансформацію, під якою ми розуміємо незворотні зміни в рушійних
силах соціальної мобільності, а саме: у мотивації праці (гонитва за
високими доходами, дорогими речами та підвищення завдяки цьому
становища у статусній ієрархії), у деформованому розумінні суті й ролі
кар’єри, сім’ї, здоров’я. У цій статті серед названих аспектів ми
аналізуємо здоров’я. Його потрібно розглядати з двох позицій: як
рушійну силу трансформації соціальної мобільності (деформоване
розуміння здоров’я) і як наслідок соціальної мобільності, що зумовило
формування аномічного ставлення до індивідуального й суспільного
здоров’я.
Здоров’я як рушійна сила трансформації соціальної мобільності,
тобто деформоване розуміння здоров’я – це невідповідні суспільним і
медичним критеріям оцінки здоров’я, що активізують соціальну
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мобільність, яку особа реалізує з певною метою. Прикладом
деформованого розуміння фізичного здоров’я є занижені вимоги
(порівняно з медично обґрунтованими стандартами), які особа
встановила щодо власної ваги на основі ціннісних установок на
підвищення місця в статусній ієрархії за допомогою діяльності в
модельному бізнесі чи "вдалого" заміжжя. Деформоване розуміння
здоров’я поєднується, як правило, з неадекватними оцінками реальних
навантажень на організм людини різноманітних чинників фізичного,
хімічного й біологічного походження, очікуваних змін умов і
характеристик способу життя людини в процесі соціальної мобільності,
збільшення вимог до її організму, фізичних та інтелектуальних
здібностей і можливостей. Іноді ці навантаження такі великі, що не
завжди організм людини може до них адаптуватися. Як наслідок,
виникають нові види захворювань та змінюються демографічні процеси.
Аномічне ставлення до індивідуального й суспільного здоров’я ми
трактуємо як суспільне знецінення здорового способу життя, ліквідацію
регуляторів соціальної поведінки людей у сфері здоров’я,
деморалізацію медичних працівників, нав’язування через засоби
масової інформації деформованих еталонів здоров’я для різних
соціальних прошарків населення. Саме аномічне ставлення до
індивідуального й суспільного здоров’я стало чи не найвагомішим
чинником появи найрізноманітніших проблем, пов’язаних з його
збереженням і примноженням у процесі соціальної мобільності.
На нашу думку, зазначені вище проблеми доцільно поділити на дві
групи: загальні і специфічні. Загальні проблеми характерні для будь-якої
соціальної мобільності. Серед них чи не найважливішою є свідоме
відхилення особи від еталонної поведінки, яка має сприяти
максимальному збереженню здоров’я. Стандарти такої поведінки
наведено в табл. 1.
Дуже часто особа, яка прагне перейти з одного соціального
прошарку в інший, недосипає, недоїдає або харчується з порушенням
режиму тощо. При цьому варто зазначити, що порушення режиму
зростає в осіб, що належать до вищих статусних ієрархічних рівнів.
Певною мірою про це свідчить те, що в соціальних групах зі зростанням
середньодушових витрат зменшується частка осіб, які оцінюють стан
свого здоров’я як добрий (див. табл. 2). Збереження і примноження
здоров’я в цьому разі залежить певною мірою від самовиховання,
самодисципліни, від урегулювання способу життя.
Другою надзвичайно важливою проблемою є нехтування впливу
нових медико-соціальних чинників – як результату переходу з одного
соціального прошарку до іншого. Дуже часто це відбувається через брак
належних знань, невміння виокремлювати ці чинники й аналізувати
ступінь їхнього впливу на здоров’я. Ми виокремили групи медикосоціальних чинників за системою відповідних ознак, які впливають на
індивідуальне й суспільне здоров’я (див. табл. 3).
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Табл. 1
Поведінка людини, яка сприяє збереженню
доброго стану здоров’я та довголіттю *
Показники
7-8 годин нічного сну
щодня споживати сніданок
уникати або помірно вживати так звану fast food
зберігати вагу тіла в нормі
фізична активність у вільний час
помірне вживання алкоголю
не курити
Різниця середньої тривалості життя осіб середнього віку, які
дотримуються хоча б 6-ти з названих засад, і осіб, які дотримуються
менше 3-х засад, становить 11 років для чоловіків і 7 років для жінок
* Джерело: Ostrowska A. Styl życia a zdrowie. – Warszawa, 1999.
Табл. 2
Самооцінка стану здоров’я верствами населення з різними
середньодушовими витратами *
Домогосподарства
У тому числі оцінили стан здоров’я як
Кількість
з
(%)
населення
середньодушовими
всього (тис.
витратами на
Добрий
Задовільний Поганий
осіб)
місяць, грн
Всі
48195,3
24,0
59,4
16,6
домогосподарства
У тому числі з
витратами:
До 60,0
4312,2
35,6
51,4
13,0
60,1-90,0
6243,4
29,3
55,8
14,9
90,1-120,0
7520,7
24,5
59,6
15,9
120,1-150,0
6926,9
22,8
59,4
17,8
150,1-180,0
5484,8
22,1
59,9
18,0
180,1-210,0
4194,4
20,9
62,2
16,9
210,1-240,0
3204,1
22,9
59,2
17,9
240,1-270,0
2569,6
19,8
63,2
17,0
270,1-300,0
1860,7
22,2
60,2
17,6
300,1-360,0
2372,1
17,4
64,0
18,6
Понад 360,0
3506,4
18,0
65,7
16,3
* Взято за: Стан здоров’я населення (за даними вибіркового опитування
домогосподарств у жовтні 2001 року): Статистичний бюлетень. – К.:
Державний комітет статистики України, 2002. – С. 24-25.
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Табл. 3
Групи чинників, що впливають на індивідуальне й суспільне
здоров’я
Ознаки
Види чинників, що впливають на кількість і якість
чинників
індивідуального та суспільного здоров’я
Тривалість дії Тривалі, нетривалі чинники
Циклічність
Довгі, короткі цикли здоров’я
Походження
Природні, антропогенні (соціальні та техногенні)
чинники
Середовище
Природне, антропогенне (соціальне та техногенне)
виникнення
середовище
Масштаб дії
Глобальні, регіональні, локальні, точкові чинники
Генетичні
Інформаційні, речовинні, енергетичні, ментальні,
ознаки
інтелектуальні чинники
Системні
Комплексні, системоутворювальні, компонентні чинники
ознаки
Об’єкт впливу Людина, група людей, суспільство, цивілізація
Умови впливу Сприятливі, нейтральні, несприятливі чинники
Ступінь
Летальні, екстремальні, лімітуючі, хвороботворні,
негативного
мутагенні чинники
впливу
Ступінь
Чинники, що стимулюють, оздоровлюють,
позитивного
інтенсифікують, трансформують
впливу
Ознаки за
Чинники простого і розширеного відтворення здоров’я.
особливостями Продуктивні і деструктивні чинники
відтворення
Безумовно, оцінка дії кожного чинника залежить від системи знань
та вміння застосувати їх на практиці. Це означає, що подолання цієї
проблеми вимагає відповідної системи медико-соціальних знань,
здобутих у засобах масової інформації, міжнародній інформаційній
системі "Інтернет" тощо.
Третьою проблемою, пов’язаною зі збереженням і примноженням
здоров’я в процесі соціальної мобільності, є нехтування ризиків
захворіти чи навіть загинути, змінюючи соціальний прошарок. Адже така
зміна зумовлює, як правило, стреси, які можуть спричинити будь-яке
захворювання. Отже, до зміни соціального прошарку треба серйозно
готуватися. До сказаного додамо, що наслідком стресів дуже часто є
нещасні випадки. З огляду на це, дуже важливо вивчити причини
нещасних випадків українських мігрантів. Нерідко причиною нещасних
випадків є нереалізовані бажання змінити соціальний прошарок. Ось
чому так важливо організувати спеціальне соціологічне дослідження
смертності від нещасних випадків, яка в Україні надзвичайно висока.
Так, за інформацією Держкомстату України, найвищі показники
смертності від нещасних випадків 2004 р. зареєстровано в
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Кіровоградській (197,3 осіб на 100 тис. жителів), Сумській (189,0),
Чернігівській (186,5) та Луганській (184,5) областях. Значно нижча
смертність у західному регіоні: Тернопільській (77,6), Львівській (83,4),
Івано-Франківській (86,6), Закарпатській (91,1) областях та Києві (92,3
померлих на 100 тис. населення).
До специфічних проблем, пов’язаних зі збереженням і
примноженням здоров’я в процесі соціальної мобільності, належать
характерні проблеми, які виникають під час переходу в конкретну
соціальну групу. Зокрема – висока ймовірність захворіти на соціальні
хвороби в разі низхідної соціальної мобільності, тобто переході в групи,
які часто називають "соціальним дном". Якщо в попередні роки на
першому плані в цьому контексті були венеричні хвороби, то в наш час
соціальним злом номер один вважають поширення ВІЛ/СНІДу,
наркоманії та алкоголізму. Про серйозність цієї проблеми засвідчують
парламентські слухання на тему "Соціально-економічні проблеми
ВІЛ/СНІДу, наркоманії та алкоголізму в Україні та шляхи їх розв’язання",
які відбулося 1 грудня 2003 року. Під час слухань було зазначено, що,
попри
певні
зусилля
органів
державної
влади,
місцевого
самоврядування, неурядових організацій і суспільства загалом, ситуація
з поширенням цих хвороб у державі і далі тривожна й складна [4].
Хоча Україна, враховуючи вимоги низки важливих стратегічних
міжнародних документів (прийняті Генеральною Асамблеєю ООН
Декларація тисячоліття та Декларація про прихильність справі боротьби
з ВІЛ/СНІДом), взяла на себе зобов’язання здійснити комплекс заходів,
спрямованих на призупинення епідемії ВІЛ/СНІДу, передусім серед
молоді і вразливих груп населення, на забезпечення підвищення
доступності відповідного лікування для хворих на ВІЛ/СНІД та
пом’якшення впливу зазначеної епідемії на українське суспільство,
результати наразі невтішні: Україна, на жаль, і далі на одному з
провідних місць у Європі щодо темпів зростання зазначеної епідемії.
Причини цього – і складна економічна ситуація в державі (низький
рівень доходів та брак коштів на фінансування соціальних потреб
загалом і проблеми профілактики ВІЛ/СНІДу зокрема), і незадовільний
стан виконання вимог чинної і досить прогресивної законодавчої бази, а
також часто формальний, декларативний підхід до вирішення багатьох
проблем, навіть тих, що не вимагають значного фінансування або ж не
потребують його загалом [4].
Щоб вирішити цю проблему, потрібно вдосконалити законодавчу
базу України стосовно ВІЛ/СНІДу, зокрема щодо підвищення
ефективності заходів з контролю за епідемією, відстежування груп
ризику за умов одночасного посилення гарантій дотримання прав
людини, подальшого обмеження потенційних можливостей для
дискримінації та остракізму осіб, які живуть з ВІЛ, їхніх близьких та
вразливих щодо ВІЛ/СНІДу груп населення.
Як зазначено в Рекомендаціях парламентських слухань на тему
"Соціально-економічні проблеми ВІЛ/СНІДу, наркоманії та алкоголізму в
Україні та шляхи їх розв’язання", надзвичайно складною є ситуація з
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наркотиками в нашій країні. Україна й далі входить до переліку держав,
для населення яких характерний досить високий рівень вживання
наркотиків. При цьому проблема наркоманії в Україні надзвичайно тісно
пов’язана з проблемою ВІЛ/СНІДу, оскільки середовище ін’єкційних
наркоманів досі є найбільшою групою ризику щодо поширення ВІЛінфекції [4].
Ще однією специфічною проблемою є неможливість окремих
соціальних груп "соціального дна" отримати медичну допомогу, що
також потребує державного контролю й державного втручання.
Щоб вирішити проблеми індивідуального й суспільного здоров’я,
пов’язані з трансформацією соціальної мобільності, потрібно розробити
низку заходів та реалізувати їх за якомога стисліші терміни, оскільки від
темпів та ефективності їх подолання залежить формування
ефективного українського суспільства. Безумовно, ці заходи потрібно
постійно уточнювати, оновлювати й реалізовувати в межах
всеукраїнської програми "Формування здорового способу життя в
Україні". Так, надзвичайно важливим завданням має стати подолання
аномічного ставлення до індивідуального й суспільного здоров’я. Цього
можна досягнути шляхом підвищення відповідальності уряду "за
сприяння здоров’ю та профілактику захворювань. Законодавчим
шляхом можуть прийматись урядові та добровільні програми/заходи з
охорони здоров’я, вестись пропаганда здорового способу життя та
формуватись сприятлива для його запровадження громадська думка.
Законодавча політика у цій сфері має передбачати поєднання освітніх,
примусових та заохочувальних заходів, охоплюючи, наприклад, закони,
що забороняють деякі види поведінки, що вважаються ризиками для
здоров’я (наприклад, невикористання ременів безпеки під час їзди на
автомашині); закони, що стимулюють здоровий спосіб життя
(наприклад, через податкові пільги або зміни у структурі страхових
тарифів); законодавство, що підтримує урядову політику освіти
населення з питань охорони здоров’я. Крім того, уряд може залучатися
до заходів щодо підтримки незалежних приватних та неурядових
установ, що займаються питаннями охорони здоров’я" [3].
Одним з найважливіших заходів має стати поширення цілей і
завдань формування здорового способу життя через міжнародну
інформаційну систему "Інтернет". Зазначимо, що вже сьогодні
активному вивченню соціалізації в контексті проблем формування
здорового способу життя допомагають розміщені в Інтернеті
найрізноманітніші матеріали та відомості. Наприклад, на сайті
Департаменту молодіжної та сімейної політики та його структурних
підрозділів є матеріали про переваги для України здорового способу
життя, особливості боротьби з поширенням наркоманії та алкоголізму в
молодіжному середовищі тощо. І таких прикладів можна навести
чимало.
За допомогою Інтернету можна відстежувати й такі нові процеси в
структурі соціалізації, як формування мереж спортивної інфраструктури.
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Наведені приклади засвідчують, що в наш час важливо
активізувати дослідження проблем індивідуального й суспільного
здоров’я, пов’язаних з трансформацією соціальної мобільності.
Одержані результати допоможуть докладніше й ґрунтовніше вивчити
соціальне життя, а в його структурі – формування здорового
способу життя, яке розглядають, з одного боку, як компоненту
суспільного життя, а з другого – як сукупність різноманітних форм
спільної життєдіяльності людей, спрямованої на відтворення й
утвердження соціальних характеристик індивідів і спільнот, у тому числі
й характеристик, пов’язаних зі здоров’ям.
Отже, проблеми індивідуального й суспільного здоров’я, пов’язані
з трансформацією соціальної мобільності, важливо вивчати, щоб
врахувати отримані результати під час формування здорового способу
життя. Для цього необхідні спеціально організовані дослідження та
обговорення їхніх результатів на конференціях, симпозіумах, семінарах.
Це допоможе не тільки розробити, а й реалізувати заходи, спрямовані
на примноження здоров’я – найбільшої цінності Людини, Суспільства.
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ШЕВЧУК АНДРІЙ.
ОСОБИСТІСНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ
ЯК НАСЛІДОК РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Андрій Шевчук
Інститут регіональних досліджень НАН України,
вул. Козельницька, 4, Львів, 79026, Україна, irr@mail.lviv.ua
Проаналізовано нові риси культури, що сформувалися
внаслідок розвитку інформаційних технологій. Окреслено
чинники, що зумовлюють виникнення інформаційної
культури, розглянуто її вияви в рисах особистості,
уточнено зміст поняття "інформаційна культура".
Ключові слова: інформаційні технології, культура.
У наш час стрімкий розвиток інформаційних технологій торкнувся
усіх сфер людської діяльності. Його впливу не могла не зазнати
культура – як рівень розвитку людства, творчих сил і можливостей
людини, виражений у типах і формах організації життя й діяльності
особи, у взаєминах людей, а також у матеріальних і духовних цінностях,
які вони створюють. Крім того, унаслідок цього впливу в суспільстві
сформувалося нове явище – інформаційна культура, яка зумовила
суттєві зміни в культурі виробництва, бізнесу, організації роботи,
дозвілля, споживання, спілкування тощо. Як формування інформаційної
культури, так і зміни в культурі виробництва, бізнесу, організації роботи,
дозвілля, споживання, спілкування відбувалися під впливом низки
чинників, найважливіші з яких такі: пришвидшений процес об’єктивізації
інформації і знань, збільшення можливостей передавання інформації
через телекомунікації широким верствам населення та поява нових
видів діяльності, які базуються на використанні таких знань. Отже,
очевидно, що виникнення інформаційних технологій позначилося не
тільки на розвиткові культури, а й на поступі суспільної сфери загалом.
Глибина впливу та масштабність цих явищ актуалізує їх вивчення.
Мета статті – проаналізувати розвиток інформаційної культури в
контексті аналізу нових аспектів формування культури під впливом
інформаційних технологій, зокрема – розкрити поняття "інформаційна
культура", розглянути аспекти її формування, виокремити основні
чинники, що впливають на її розвиток, проаналізувати вияви
інформаційної культури в рисах особистості.
Сьогодні є чимало визначень інформаційної культури (табл. 1).
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Табл. 1
Підходи вчених до розкриття поняття "інформаційна культура"
№

Автор

1. М. Г. Вохришева

Дефініція поняття
"інформаційна культура"
Сфера культури, пов’язана з
функціонуванням інформації в
суспільстві і формуванням
інформаційних рис особистості.

Джерело

Вохрышева М. Г.
Формирование науки об
информационной культуре //
Проблемы информационной
культуры: Сб. ст. – Вып. 6.
Методология и организация
информационнокультурологических
исследований / Науч. ред.:
Ю. Зубов, В. Фокеев. – М.;
Магнитогорск, 1997. – С. 57.
2. І. Г. Хангельдієва Якісна характеристика
Хангельдиева И. Г.
життєдіяльності людини у сфері О понятии "информационная
здобування, передавання,
культура" // Информационная
зберігання і використання
культура личности: прошлое,
інформації, при цьому
настоящее, будущее: Межд.
пріоритетними є загальнолюдські науч. конф. – Краснодар –
духовні цінності.
Новороссийск, 23-25 сент.
1993 г.: Тез. докл. – Краснодар,
1993. – С. 2.
3. Б. А. Семеновкер Сукупність інформаційних
Семеновкер Б. А.
можливостей, які доступні
Информационная культура: от
спеціалісту в будь-якій сфері
папируса до компактных
діяльності в момент розвитку
оптических дисков //
цивілізації.
Библиогр. – 1994. – 1. – С. 12.
4. Е. А. Медвєдєва Рівень знань, який дає змогу
Медведева Е. А. Основы
людині вільно орієнтуватися в
информационной культуры //
інформаційному просторі, брати Социс. – 1994. – 11. – С. 59.
участь у його формуванні і
сприяти інформаційній взаємодії.
Ступінь досконалості людини,
5. Е. Л. Семенюк
Семенюк Э. Л.
суспільства або певної його
Информационная культура
частини у всіх можливих видах
общества и прогресс
роботи з інформацією: її
информатики // НТИ. –
здобування, накопичення,
Сер. 1. – 1994. – 7. – С. 3.

6. Т. Н. Сосніна,
П. Н. Гончуков

кодування і будь-яке опрацювання,
створення на її основі нової
інформації, її передавання,
практичне використання.
Характеризує рівні розвитку
Соснина Т. Н., Гончуков П. Н.
конкретних суспільств,
Словарь трактовки понятия
народностей, націй, а також
"Информация". – 1997. – С. 48.
специфічних сфер діяльності
(культура праці, побут, художня
культура). Інформаційна культура
нерозривно пов’язана зі
соціальною природою людини.
Вона є продуктом її творчих
здібностей, змістовною частиною
суб’єкт-суб’єктних і об’єкт-об’єктних
відносин, зареєстрованих за
допомогою різних матеріальних
носіїв.
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Потрібно зазначити, що підходи до тлумачення поняття
"інформаційна культура" досить різноманітні [4]. Тому можна
виокремити кілька ідей, які беруть за основу, розкриваючи суть цього
поняття (рис. 1.):
1. Інформаційна культура не є спеціалізованою формою культури, і її
розглядають як один з аспектів загальної культури.
2. Інформаційна культура є якісною характеристикою особистості.
3. Об’єктом аналізу в дослідженні інформаційної культури є знання,
якими повинна володіти людина.
4. Інформаційна культура – це вміння цілеспрямовано працювати з
інформацією, обґрунтовано використовувати методи й технічні
засоби для її здобування, зберігання, опрацювання й передавання.
5. Інформаційна культура поширюється на вміння представити свою
діяльність,
результати
роботи,
розкрити
свої
здібності,
продемонструвати достоїнства, використовуючи комунікативні
технології й ІКТ.
Очевидно, дефініцію "інформаційна культура" потрібно будувати
не на протиставленні цих ідей, а на їхній інтеграції.

Уміння
представити свої
здібності
через ІКТ

Уміння
працювати з
інформацією

Знання,
якими
повинна
володіти
людина

ІНФОРМАЦІЙНА
КУЛЬТУРА

Один з
аспектів
загальної
культури

Якісна
характеристика
особистості

Рис. 1. Основні ідеї тлумачення поняття "інформаційна культура"
На нашу думку, інформаційна культура – це рівень розвитку
людства, що відповідає тій організації життя і діяльності людини, яку їй
забезпечують і створюють інформаційні технології. Тобто це процес
набуття особистістю нових рис, які виявляються в умінні працювати з
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інформацією (здобування, зберігання, опрацювання, передавання й
використання) за допомогою інформаційних технологій.
На розвиток інформаційної культури впливають соціальнопобутові умови, у яких живе людина, особисті взаємини в родині,
освітнє середовище й стосунки в закладах освіти, а також засоби
масової інформації й комунікації. Адже інформаційна культура набуває
актуальності у зв’язку з широким використанням інформаційних і
комунікаційних технологій у засобах масової інформації, моніторингом
соціальних відносин, управлінням розвитком соціальних систем.
Зазначимо, що вплив кожного такого чинника, окремо й загалом, робить
процес формування інформаційної культури непередбачуваним.
Щодо нових рис особистості, то інформаційна культура
виявляється:
– у здатності використовувати у своїй професійній і повсякденній
діяльності інформаційні комп’ютерні технології;
– у вмінні шукати інформацію в різних джерелах;
– у володінні основами опрацювання інформації (накопичення,
зберігання, передавання, використання, кодування, аналітичне
оформлення);
– у вмінні виокремлювати інформаційні процеси й керувати ними;
– у знанні етичних і моральних норм роботи з інформацією.
Зазначимо, що інформаційну культуру доповнюють інформаційна
поведінка, інформаційна етика та інформаційна компетенція [6].
Під інформаційною поведінкою особистості розуміємо спосіб дії,
сукупність зусиль, які застосовує людина для здобування, освоєння,
використання, створення нових знань та їхнього передавання й
поширення в суспільстві.
З одного боку, інформаційна поведінка відображає активність
людини в процесі пізнання нового, її вміння орієнтуватися в
інформаційному просторі. З другого – виявляє, наскільки доступні
людині інформаційні ресурси, тобто яку можливість надано їй для
професійного й особистого самовираження.
Сьогодні
розроблено
низку
методик
для
дослідження
інформаційної поведінки різних соціальних груп. Модель поведінки має
містити такі компоненти [7]:
– усвідомлення важливості безперервного навчання й постійне
прагнення до нього;
– орієнтація на світові інформаційні ресурси;
– комплексне використання різних каналів здобування інформації;
– здатність до самооцінки рівня власної інформаційної компетентності;
– прагнення до професійного спілкування та до обміну знаннями;
– активність у поширенні нового знання;
– дотримання етичних норм ділового спілкування.
Інформаційна етика – це ціннісно-нормативна система особистості
відповідно до основних функцій в інформаційно-комунікативній сфері
соціальної практики [6].
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Принципи інформаційної етики можуть бути порушені у зв’язку з
недбалим використанням методів опрацювання інформації, навмисною
фальсифікацією, втручанням в особисте життя за допомогою інтернеттехнологій. До основних порушень належить фальсифікація відомостей,
порушення прав інтелектуальної власності, маніпуляція інформацією та
інше.
Інформаційна
поведінка
особистості
тісно
пов’язана
з
інформаційною компетентністю, яку визначають як можливість
забезпечити собі вільний доступ до інформації та право вільного вибору
джерела, провайдера і програми для роботи з інформацією, можливість
поширення власної інформації, а також здатність реалізувати способи
передачі, поширення, використання, копіювання, знищення всієї
доступної інформації.
На думку Н. Насирової, інформаційна компетентність має містити
також такі елементи [8]:
– мотивація, потреба й інтерес до здобування знань, умінь і навичок у
сфері технічних, програмних засобів і інформації;
– сукупність суспільних, природних і технічних знань, що відображають
систему сучасного інформаційного суспільства;
– знання, що становлять інформативну основу пошукової пізнавальної
діяльності;
– способи й дії, що визначають операційну основу пошукової
пізнавальної діяльності;
– досвід пошукової діяльності у сфері програмного забезпечення й
технічних ресурсів;
– досвід відносин "людина – комп’ютер".
Інформаційна компетентність має кілька особливостей, які
виявляються у здатності до самооновлення й саморозвитку, у постійній
появі нових форм і способів для задоволення інформаційних потреб, які
пристосовують інформаційну компетентність до умов, що виникають у
зв’язку з розвитком інформаційно-комунікаційних технологій у будь-якій
сфері діяльності.
Інформаційна
компетентність
особистості
пов’язана
з
комп’ютерною компетентністю. Про це свідчить формування
інформаційно-технологічної компетентності, складовими якої є
комп’ютерна грамотність, комп’ютерна компетентність та інформаційна
компетентність.
У свою чергу, інформаційно-технологічну компетентність потрібно
розглядати як таку здатність людини, яка ґрунтується на особистісному
гуманістичному підході до процесів інформатизації суспільства,
передбачає інтелектуальні та технологічні вміння інформаційної
взаємодії, виявляється в освоєнні інформаційного простору суспільства
з використанням нових інформаційних технологій [6].
Якщо інформаційну культуру особистості розглядати з погляду
вміння і навичок самостійно набувати професійні знання, то в поняття
"інформаційна культура" потрібно включити:
1) культуру пошуку нової інформації;
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2) культуру читання й сприйняття інформації, розуміння особливостей
сучасних текстових повідомлень і необхідності їх аналізувати;
3) уміння опрацьовувати значні масиви інформації за допомогою
інформаційних комп’ютерних технологій та інтелектуальних методик;
4) розуміння важливості спілкування для досягнення успіху в будь-якій
діяльності;
5) здатність не лише одержувати знання від інших, а й віддавати їх;
6) знати відповідні норми щодо використання інтелектуальної власності;
7) прагнення підвищувати рівень комунікаційної компетентності.
Наголосимо, що кардинально змінився тип культури. Тобто
сьогодні суспільство переходить від текстової до екранної культури, а
така орієнтація набагато спрощує доступ до різноманітної інформації. У
такий спосіб можна читати художню літературу (найбільша українська
електронна бібліотека – за адресою http://www.lib.com.ua/, літературна
інформаційно-пошукова
система-каталог –
http://ekniga.com.ua/),
ознайомитися з науковими працями і новими винаходами, стежити за
подіями у світі, а також спілкуватися.
Культура спілкування – це спілкування за допомогою форумів на
web-сайтах в Інтернеті, e-mail-форумів, news-груп, різних чатів,
ір-телефонії тощо. Інтернет дає змогу спілкуватися через обмін
відповідями однієї людини з іншою, однієї особи з багатьма, а також
багатьох людей з однією.
Форум – це вид спілкування, відкладений у часі, який дає змогу
одночасно розмовляти з багатьма відвідувачами форуму, тобто тут усі
бачать усіх, але, задавши запитання, одержують відповідь тільки через
деякий час. Повідомлення у форумі мають автора, тему й зміст, і їх
можна зберігати необмежено довго.
Форуми розміщено на web-сайтах, і вони відповідають тематиці
сайту. Сьогодні тематика форумів досить різноманітна (див. табл. 2): від
життя, стосунків між людьми та їхніх уподобань до обговорення
побутових речей, від бізнесу до наукових розробок і винаходів і т. п.
E-maіl-форум – це група людей, об’єднаних однією адресою
електронної пошти, яка відома лише їм. На форум пропускають листи
тільки зареєстрованих користувачів. Відправлений на цю адресу лист
(e-maіl) отримають і прочитають усі зареєстровані учасники форуму.
Якщо хтось дає відповідь на надісланий e-maіl, то її теж отримають усі
зареєстровані на форумі користувачі.
Перевага e-maіl-форуму над звичайним у тому, що не потрібно
постійно заходити на web-сайт для перегляду змісту спілкування,
оскільки вся інформація надходитиме на поштову скриньку в Інтернеті.
Серед нових форм спілкування – IRC-чати ("Internet Relay Chat")
для спеціальних клієнтів, досить популярні на Заході, та просто
web-чати. Часто влаштовують так звані IRC-конференції, у яких
відповіді на запитання дає запрошена особа (співак, артист, політик,
лікар, психолог тощо). Спілкування відбувається в "реальному часі",
тобто на своє запитання відразу ж отримуєш відповідь.
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Табл. 2
Тематика форумів в Інтернеті
Людина – чоловік і жінка, діти, здоров’я й краса
Форум "Чоловік і жінка" – для обговорення взаємин між чоловіком і жінкою
Діти – догляд і виховання дітей
Медичний форум – здоров’я й краса – профілактика, лікування, рецепти, ліки
Жіночий форум – жіночі таємниці, жіноча логіка, жіночі історії, жіноча консультація
Чоловічий форум – чоловічі розмови
Суспільство
Політичний форум – політика, новини, закони й суспільство в Україні
За кордоном – життя й події за межами України
Навчання і наука – школи, коледжі, університети, інститути й академії. Студентське й
шкільне життя. Навчання. Наука.
Бізнес
Бізнес-форум – виробництво, послуги й торгівля
Економічний форум – фінанси, податки, облік, курси валют
Форум про рекламу й маркетинг
Форум "Робота й зарплата" – як шукати роботу, як писати резюме, де не варто
працювати, як шукати співробітників
Ринок – купівля, продаж, бартер
Розваги, захоплення й культура
Гумор, найкращі анекдоти, розповіді, смішні історії
Музичний форум – музика й новини музики
Кіно, театр, цирк, шоу
ЗМІ – телебачення, радіо, преса
Культура: література, живопис, історія
Релігія, містика, гороскопи
Подорожі й туризм
Спорт – новини спорту, спорт сьогодні
Платні й безкоштовні комп’ютерні ігри – ігровий форум, ігри для комп’ютера
Інтернет
Інтернет – новини Інтернету
Інтернет – сайти й сервіси (ІCQ, ІRC, e-maіl) – обговорення змісту сайтів і роботи
сервісів (ІCQ, ІRC, e-maіl і т. д.)
Форум веб-майстрів – веб-дизайн, веб-програмування, хостинг (створення, підтримка
й розміщення сайтів в Інтернеті)
Інтернет-реклама й популяризація сайтів – банерна реклама, просування в
пошукових машинах і т. п.
Комп’ютери
Комп’ютерний форум – комп’ютери й комплектувальні до них (Hardware)
Форум програмістів – комп’ютерні програми (Software)
Мото- й автофоруми
Автофорум – спілкування автомобілістів
Мотофорум спілкування мотоциклістів
Зв’язок
Форум – стільникові, мобільні, стаціонарні телефони, пейджери, інтернет-телефонія,
тамтами
Зв’язок і оператори зв’язку
Речі
Будинок і господарство
Їжа й напої
Цифрові фотоапарати, електроніка, фото- й цифрова техніка
Інші речі – одяг, взуття і т. д.
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За таким самим принципом працює програма ISQ, з однією
відмінністю – користувач програми бачить текст розмови тільки між
собою і співрозмовниками, а спілкування між ними не бачить.
Варто відзначити й news-групи, або групи новин, на яких
розміщено новини з усього світу. Тут відвідувачі також спілкуються на
різні теми.
News-групи – це такий різновид електронної пошти, коли лист,
відправлений на адресу news-групи, розсилають усім, хто замовив. Це
дещо нагадує газету, матеріали до якої надають самі передплатники.
Зазначимо, що інформаційні технології постійно розвиваються й
удосконалюються. Нині людство має змогу голосового спілкування
завдяки ip-телефонії. Якщо підключити ще й web-камеру, то за
допомогою інформаційних комп’ютерних технологій ми не тільки
чутимемо в реальному часі свого співрозмовника, а й бачитимемо.
Унаслідок такого розвитку культури спілкування виробився певний
сленг, з’явилися спеціальні абревіатури (див. табл. 3) і позначення –
"смайлики" – для передавання емоцій (див. табл. 4), які широко
використовують не тільки у віртуальному спілкуванні, а й у буденному.
Табл. 3
Набір TLA – буквених абревіатур
Абревіатура
AFAIK
ASAP
BRB
BTW
CUL
CYO
IMHO
IMNSHO
IR
I3D

Вислів
As Far As I Know
As Soon As Possible
Be right back
By the way
See you later
See you online
In my humble opinion
In my not so humble opinion
In real life
In 3D

L8R
LOL
OIC
OTOH
POTS
ROTFL
SNAFU
TANSTAAFL

Later
Laughing out loud
Oh, I see
On the other hand
Plain old telephone service
Rolling on the floor laughing
Situation normal, all fucked up
There ain’t no such thing as a
free lunch
Talk to you later
Thanks
Christmas
Wait

TTYL
10X
XMAS
W8
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Переклад вислову
наскільки мені відомо
якомога швидше
зараз повернуся
до речі
до побачення
до зустрічі в мережі
по-моєму
по-моєму (не на скромну думку)
у реальному житті (не в мережі)
у тривимірному світі (не в
мережі)
пізніше
дуже смішно
так, зрозуміло
з іншого боку
звичайний телефон
дуже смішно (до судом)
усе, як звичайно, погано
безкоштовний сир буває тільки в
мишоловці
поговоримо пізніше
спасибі
Різдво
почекай
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Табл. 4
Тлумачення позначень для передавання емоцій в інтернетспілкуванні
Позначення
Тлумачення
Позначення
Тлумачення
"Смайлик"
"Смайлик"
:-) або:) або:0) усміхаюся
;-)
підморгую
:-D
сміюся
:-І
хм-м-м-м, або
байдужа
посмішка
:-o
дивуюся
#:-o
я шокований
:-(або:(або:о( мені сумно
>>:-<<
я розлючений
:[або:о[
мені дуже сумно
X=
схрестимо пальці
:’-) або:,(
плачу
Найважливіші особливості інтернет-спілкування такі:
1) не заведено вітатися й прощатися, особливо на форумах;
2) до співрозмовника звертаються на ти, оскільки анонімність Інтернету
не дає змоги встановити вік і стать співрозмовника;
3) міміку замінюють "смайлики";
4) не дотримуються орфографії (часто не ставлять крапку наприкінці
речення, починають речення з малої букви, пишуть імена з малої
літери, скорочують імена і псевдоніми, пропускають коми, не
виправлять помилок тощо);
5) пишуть українські слова латинськими літерами;
6) потрібно самому вигадувати теми для розмов [5].
Нова культура спілкування надала нових рис культурі листування
електронною поштою (e-mail). Цей засіб зв’язку дає змогу швидко
пересилати листи не лише територією Україні, а й за її межі. У такий
спосіб можна відправляти листи великого обсягу і з графічними
зображеннями.
Безперечно, інформаційні й телекомунікаційні технології значною
мірою вплинули на створення, розподіл і споживання розваг. У наш час
населення дедалі більше використовує комп’ютери, цифрові телевізори,
кишенькові
персональні комп’ютери, МР3-програвачі, домашні
кінотеатри й DVD-програвачі. Потрібно зазначити й те, що межі між
побутовою технікою й інформаційними технологіями поступово
зникають. Адже сьогодні споживачі мають змогу зручно переглядати й
прослуховувати інформацію на будь-яких пристроях, оснащених
різними функціями, з ідеальною якістю звуку й зображення.
З’явилися віртуальні церкви, у яких можна одружитися чи
висповідатися, віртуальні організації зі своїми ідеологіями й правилами,
віртуальні галереї мистецтв, віртуальні музеї, віртуальні театральні
проекти, віртуальні виставки тощо.
На думку багатьох науковців, з одного боку, максимально
зближуються духовний і матеріальний аспекти життя людини, а з
другого –
відбувається
різке
розмежування
емоційного
й
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інформаційного аспектів культури. Однак у такий спосіб чимало людей
може ознайомитися з напрямами розвитку культури, відвідати виставки
й музеї різних країн, не покидаючи своєї держави.
Отже, розвиток інформаційних технологій та їхнє стрімке
впровадження у повсякденну діяльність вимагають від людей цілком
нових ознак, які виявляються у високому рівні абстрактного мислення й
готовності постійно підвищувати свій рівень. Адже ще донедавна основу
культури засобів комунікацій у суспільстві становили прямі контакти між
людьми та паперова інформація, яку зберігали й поширювали за
допомогою бібліотек, пошти, телеграфу. Інформацію шукали та
аналізували ручними методами.
Сьогодні маємо віртуальну комунікацію, яка змінила і поведінку
користувачів, і засоби репрезентації інформації, до яких належать бази
даних,
інформаційно-пошукові
системи,
комп’ютерні
мережі,
супутниковий зв’язок, волоконно-оптичні кабелі, системи опрацювання
текстів, локальні обчислювальні мережі, автоматизовані робочі місця.
Сказане вище дає змогу зробити висновок, що рівень
інформаційної культури сучасної людини визначає чимало критеріїв:
уміння
формулювати
свою
потребу
в
інформації,
знання
загальнодоступних джерел інформації і навички користуватися ними,
уміння ефективно шукати, оцінювати, використовувати інформацію і
створювати нову. Дуже важливо знайти показники, які давали б змогу
оцінювати рівень інформаційної культури окремої людини, частини
суспільства чи суспільства загалом.
Найближчим часом доцільно спрямувати соціально-економічні
дослідження в площину наукових пошуків кореляційних зв’язків між
розвитком інформаційних технологій, інформаційної культури й
культури загалом та виявлення їхнього значення в соціальноекономічному розвитку суспільства. Від результатів досліджень значною
мірою залежатиме ефективність розвитку територіальних суспільних
систем різного ієрархічного рівня і України, і світу.
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The new lines of culture are analysed as a result of development
of the informative technologies, the factors of the origin of the
informative culture are outlined, its displays are traced in the
internals of a personality, a maintenance of such a concept as
"informative culture" is specified.
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КОПИСТЯНСЬКА ХРИСТИНА, БІДАК ВОЛОДИМИР, ЦАПОК
СЕРГІЙ.
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА СКЛАДОВА СТАНОВЛЕННЯ
РЕГІОНАЛЬНИХ СУСПІЛЬНИХ СИСТЕМ ІННОВАЦІЙНОГО ТИПУ
Христина Копистянська, Володимир Бідак, Сергій Цапок
Інститут регіональних досліджень НАН України,
вул. Козельницька,4, Львів 79026, Україна, irr@mail.lviv.ua
Досліджено вплив інноваційних процесів на новітні
тенденції структурування та взаємодії людських спільнот,
у т. ч. – на становлення та функціонування суспільних
систем у регіонах. Розкрито зміст поняття "регіональні
суспільні системи" в контексті розвитку інноваційної
сфери. Розглянуто критеріальні ознаки та функції
когнітаріату як умовної спільноти фахової інтелігенції.
Наголошено
на
необхідності
подолати
звуженопрагматичне потрактування інноваційного процесу як
знаннєво-інформаційного (а не духовно-інтелектуального)
за ресурсами, спрямованого на суто техніко-технологічні
результати.
Ключові
слова:
інтелектуальний
та
інноваційний
потенціали,
знаннєво-інформаційна
компонента
інноваційних процесів, національні інноваційні системи,
регіональні суспільні системи, когнітаріат, інноваційна
мотивація, соціогуманістичні основи інноваційного процесу.
Масштабність інноваційного потенціалу та динамічність його
накопичення належать до визначальних чинників науково-технічного
розвитку та економічного поступу сучасних держав. Тому від
інноваційної
мобільності
українського
суспільства,
конкурентоспроможності його інтелектуально-знаннєвих характеристик
залежить науково-технологічне майбутнє нашої держави, її гідне
позиціонування в контексті все більшої інтенсифікації світових
глобалізаційних тенденцій.
Для дослідження умов і факторів оптимізації формування і
функціонування
інноваційного
потенціалу,
його
впливу
на
структурування спільнотних економічних суб’єктів необхідною є
добротна модерна теорія інноваційної діяльності. На нашу думку,
методологічними засадами становлення цієї теорії мають слугувати:
подальше осмислення і творче втілення вчення В.Вернадського про
конструюючу роль Розуму, мислячої людини в саморозвитку геологічних
феноменів новітньої епохи. Основні постулати цього вчення
конкретизовані та відображені в понятті ноосфери [1, с. 91,95];
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послідовна реалізація та розвиток ідей Й. – А.Шумпетера щодо
досягнення конкурентоздатності економіки на підставі інновацій і
наукових розробок, які виступають головними рушіями економічного
розвитку [10, с. 7,12]; визнання особливої ролі знаннєвої компоненти в
сучасних
економічних
процесах,
а
також
потрактування
інституціональних параметрів інноваційної діяльності як визначальних
для її змісту та структури [9] та ін.
У зв’язку з інтенсифікацією інноваційних процесів, посиленням
ролі та значущості їх знаннєво-інформаційної компоненти, а також
внаслідок
активізації
ринкових
механізмів
їх
регулювання,
інституціональна причетність до інноваційної сфери стає специфічним,
вельми вагомим чинником соціального структурування різних категорій
спільнотних (групових, колективних та ін.) інноваційних суб’єктів,
зокрема, на регіональному рівні. При цьому має місце формування у
регіонах цілісних суспільних утворень, а саме – суспільних систем
інноваційного типу. Вони поєднуються спільним цільовим призначенням
діяльності, орієнтованістю на створення новітніх технологій,
виготовлення інноваційного продукту, врешті – на оновлення цінніснопотребових основ матеріального і духовного споживання.
У свою чергу структурування всередині цих утворень визначається
різновидами (модальністю) внеску тих чи інших інноваційних суб’єктів у
стратегічне забезпечення економічного розвитку регіонів, визначення їх
ролі та місця в становленні загальнонаціональної інноваційної системи,
як і конкретних "профілів" впливу на її якісні та кількісні характеристики.
Смислове навантаження понять "інноваційна система" і "суспільна
система інноваційного типу" піддається достатньо виразному
розмежуванню. Так, під інноваційними системами прийнято розуміти
"комплекс інститутів правового, фінансового, соціального характеру, що
забезпечують інноваційні процеси" [4, с. 61]. Ці системи вибудовуються
як в загальнодержавному, так в регіональному масштабах, з
урахуванням діючих на відповідних рівнях соціально-економічних
пріоритетів, традицій, особливостей культури тощо. Вони є суб’єктами
формування та реалізації інноваційної політики, яка в кінцевому своєму
виразі власне й має бути націленою на досягнення системності
інноваційного розвитку економіки, з установленням раціонально
збалансованого розподілу ресурсів держави між різними напрямками й
усіма етапами інноваційного процесу.
Функціонування інноваційних систем як цілісних утворень
передбачає високу розвиненість інфраструктури, цивілізований ринок
технологій, а також правову охорону результатів інтелектуальної праці.
Їх ефективність залежить від успішності комерціалізації науки, участі
вітчизняного капіталу в наукових інноваціях, а також запровадження
конкурсного планування й фінансування науки. Державна стратегія
щодо інноваційних систем базується на "новій парадигмі використання
знань та інновацій як найважливіших економічних ресурсів" [2, с. 2].
Таким чином, у цих системах знаннєво-інформаційна компонента, а
також інновації як результат її використання виступають певною мірою
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відчужено від людини, котра, насправді, є ідеологічним першоджерелом
і єдиним творцем, носієм, застосовником знань, врешті, єдиним
суб’єктом інноваційної діяльності на усіх етапах та стадіях інноваційного
циклу. Це означає, що найважливішим економічним ресурсом
насамперед і за будь-яких обставин виступає людський ресурс, і це
твердження має особливу обґрунтованість для суспільств, орієнтованих
на інноваційну модель подальшого розвитку.
Потрактування суспільних систем як окремого і особливого об’єкта
дослідження в контексті вивчення інноваційних процесів покликане
дещо компенсувати згадану прогалину в опрацюванні інноваційної
проблематики, привернути увагу саме до людських ресурсів
інноваційного розвитку. При цьому доцільно, щоб предметом
дослідження суспільних систем інноваційного типу виступали соціальні,
демографічні, соціогуманістичні, соціально-психологічні тощо чинники і
механізми
удосконалення
пізнавально-творчої,
виробничої,
менеджменто-маркетингової та ін. діяльності людських спільнот в
інноваційній сфері. По суті, йдеться про застосування принципу
системності при розгляді механізмів функціонування людських ресурсів
як інтегрального інноваційного суб’єкта.
Актуалізація інноваційної парадигми розвитку визначає стратегічні
цілі розбудови сьогочасних суспільств загалом, так само, як і цільову
спрямованість окремих суспільних об’єднань, що функціонують в
соціально-економічному
просторі
регіонів,
областей,
інших
адміністративно-територіальних утворень. Тому саме інноваційну
налаштованість регіональної соціально-економічної політики, а з іншого
боку – інституціональну належність суб’єктів трудової діяльності до
інноваційної сфери регіону доцільно розглядати як головні
системоутворюючі фактори регіональних суспільних систем з
новаційним вектором діяльності. Саме у цьому разі дані системи можна
називати регіональними суспільними системами інноваційного типу
(РССІТ) [6, с. 159].
При
розпрацюванні
суспільно-економічного
феномену,
окресленого абревіатурою РССІТ, автори відштовхуються від
загального філософсько-методологічного сенсу поняття "система",
привнесеного також і в економічну науку, згідно з яким система означає
"цілісність, утворену сукупністю елементів, які перебувають у
співвідношеннях і зв’язках один з одним". Соціальні (суспільні)
системи – це "складноорганізоване, упорядковане ціле, до якого
входять
окремі
індивіди
та
соціальні
спільноти,
об’єднані
різноманітними зв’язками і взаємовідносинами, специфічно соціальними
за своєю природою...". До них, в т.ч. належать "організації з виразно
оформленою соціальною структурою;... деякі структурні підсистеми
суспільства: наприклад економічні, політичні або правові системи,
наука...". Соціальну систему може уособлювати структура, спільнота,
особистість, якщо вони розглядаються з точок зору тих "характеристик,
котрі формуються і виявляються в процесах соціальної взаємодії".
Всіляка соціальна система "тією чи іншою мірою детермінує дії індивідів
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і груп, що в неї входять, і у певних ситуаціях виступає стосовно
оточення як одне ціле"[8, с. 610-611].
У суспільних системах власне інноваційного типу об’єднуючими
чинниками, що безпосередньо забезпечують їх функціональну
цілісність, виступають різні форми та елементи взаємозалежності
окремих інституціонально визначених спільнотних суб’єктів інноваційної
діяльності, причому не лише суто економічні та організаційноуправлінські, але й ідеологічно-концептуальні, ціннісно-диспозиційні,
мотиваційно-цільові та ін. Структурованість РССІТ задається
вичленуванням окремих компонент, відмінних за модальністю,
конкретними видами економічної діяльності, ступенем їх складності,
характером корпоративної залученості, "місцем" в інноваційному циклі,
а також прив’язаністю до тих чи інших регіональних інституцій,
фінансово-економічної бази, фондів, цільових програм.
Ключовою елементною складовою РССІТ, реальним "живим"
суб’єктом інноваційної діяльності й водночас суб’єктом суспільноекономічних відносин, через які реалізуються функціональні зв’язки
всередині системи, є когнітаріат – умовна спільнота інноваційної
фахової інтелігенції з її демографічними, соціально-економічними,
професійно-кваліфікаційними,
мотиваційними,
моральнопсихологічними та ін. характеристиками. Визначальним критерієм для
виділення цієї категорії фахівців високого класу як окремої, з
урахуванням інноваційного контексту професійної діяльності, слугує
поєднання таких двох патогномонічних (безумовно необхідних і
мінімально достатніх) ознак інноваційності особистості, як високий
професіоналізм, а також однозначне домінування в структурі мотивації
праці пізнавально-творчої (когнітивно-креативної) спрямованості над
прагматично-економічною[5, с. 54-55].
Окрім безпосередньої професійної діяльності на окремих ділянках
(етапах) інноваційного циклу (проектування і розробка, а також
запровадження
логістичних
засад
тиражування
й
реалізації
інноваційного продукту та ін.), когнітаріат покликаний брати участь у
виробленні регіональної інноваційної політики, організації інноваційного
менеджменту, загальному забезпеченні економічного процесу, а також
виступати як творець інноваційної ідеології та генератор інноваційного
клімату в регіоні, тобто чинників, від яких залежить становлення
духовно-інтелектуальної й соціально-психологічної основ формування і
функціонування РССІТ.
Безальтернативність досягнення інноваційного гештальту, тобто
цілісно-осмисленого бачення інноваційних процесів – їх становлення,
структурування, забезпечення динамічного перебігу, а відтак
системного розгляду також і соціальних аспектів функціонування
інноваційної сфери пов’язана з загальною метою інноваційного
розвитку. Здатність гнучко й оперативно розв’язувати проблеми змін та
модернізації технологічної бази економіки вимагає певного рівня
інноваційної готовності всього загалу населення. За характером
глибинних соціально-психологічних механізмів це означає ціннісно№ 2, 2006
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диспозиційну налаштованість людей на життєдіяльність у контексті
техніко-технологічної модернізації виробництва. У свою чергу,
передумовою досягнення такої готовності є інноваційні перетворення в
інформаційному та духовно-культурологічному просторі регіонів, а
також коригування деяких підходів до управління інноваціями, або й
конкретні нововведення у регіональній соціально-економічній політиці.
Іншими словами, необхідним є достатній рівень суспільної
запотребованості в інноваціях та, врешті, індивідуальної зацікавленості
людей як щодо окремих елементів інноваційних змін, так і стосовно
загальних тенденцій інноваційного розвитку регіону.
Саме причетність до інновацій практично усього суспільства і,
відповідно, населення будь-якого регіону є однією з визначальних ознак
функціонування інноваційної моделі розвитку держави. Якісно-кількісні
параметри інноваційних процесів, їх інтенсивність та результативність
залежать від інноваційної спроможності суспільства, певних його
структур, тобто від потужності їх інноваційного потенціалу. Цей
потенціал виступає як здатність суспільства, окремих його складових до
ефективної інноваційної діяльності. До елементів цієї здатності
належать:
– інтелектуальний рівень і творча (креативна) готовність населення,
насамперед тих його категорій, що є безпосередніми суб’єктами
інтелектуальної праці;
– рівень ресурсного забезпечення інноваційної діяльності в межах
держави, регіону, галузі, підприємств тощо (інформаційна база,
матеріально-технічне оснащення, професійна підготовка і кадрова
політика в інноваційний сфері);
– фінансування та стимулювання відповідних видів діяльності.
Незважаючи
на
надзвичайну
різноманітність
сучасних
регіональних суспільних систем за типами і формами, починаючи від
бізнес-інкубаторів, технопарків, соціополісів на базі потужних
університетів-лідерів і закінчуючи рівнем регіональних і національних
інноваційних систем, вони споріднюються належністю до інноваційної
сфери діяльності. Їх спільною функціональною особливістю є
генерування і широка соціалізація нової інформації та знань,
впровадження яких забезпечує зростання національної економіки та
підвищення конкурентоспроможності продукції на зовнішніх ринках.
Функціонування інформації, насамперед нової, і все управління такими
системами пов’язані саме з цим аспектом інноваційної діяльності.
Отже, визначальним інноваційним чинником і водночас
обов’язковою компонентою інноваційного потенціалу є людський
інтелект в усіх його проявах – суспільному, груповому чи колективному,
а також індивідуально-особистісному. Тим не менш, напрацьовані на
цей час концептуальні засади інноваційної політики здебільшого
ігнорують роль людини в усіх трьох її інноваційних виявах: як творця й
виконавця інноваційного продукту; як його замовника і споживача, а
відтак – й своєрідного експерта-практика; як носія цінніснодиспозиційних характеристик, що забезпечують у суспільстві
Соціогуманітарні проблеми людини

120

№ 2, 2006

Гуманітарні аспекти соціально-економічних процесів
запотребованість на відповідні перетворення й толерантність до
напруженості та незручностей, пов’язаних з перманентною адаптацією
до радикальних техніко-технологічних й соціально-економічних
нововведень. Натомість, має місце обмеження у тлумаченні
інноваційних функцій лише реалізацією проектно-виробничих та
організаційно-виробничих завдань, а також забезпеченням ринків збуту,
що виявляється, зокрема, у визначенні змісту та функцій інноваційної
політики як складової частини науково-технічної політики[3, с. 805].
Таке звужено-запрагматизоване розуміння інноваційних процесів
зумовлює необхідність обґрунтування і розробки соціогуманістичного
підходу як до вивчення самих інновацій, так до дослідження суспільних
систем, формування і функціонування яких опосередковується
взаємодією в інноваційній сфері різних професійно-кваліфікаційних груп
когнітаріату, котра ґрунтується на спорідненості мотиваційно-цільової
спрямованості та ціннісних орієнтацій. Зазначений підхід акцентує
необхідність вивчення інноваційного потенціалу людських спільнот саме
через призму притаманного їм комплексу суспільних (громадянських),
соціально-психологічних, інтелектуально-інформаційних, моральнопсихологічних та ін. функцій і властивостей. Ці спільноти
позиціонуються як центральні і визначальні в системі явищ, процесів і
чинників, що формують інноваційну парадигму соціально-економічного
розвитку регіонів та держави в цілому й окреслюють нові вектори його
аксіологічної спрямованості.
Інноваційні процеси призводять до вельми радикальних видозмін у
цінностях суспільства, значущих для подальшого поступу й особливо –
для посилення його інтелектуально-інформаційних параметрів. Природа
інноваційної діяльності є такою, що її основні елементи, засоби та
процесуальні характеристики, які спочатку об’єктивуються у свідомості
як необхідний інструмент досягнення позитивних результатів творчої
праці, в т.ч. – у вигляді задоволення певних економічних потреб самих
працівників (інструментальні цінності й потреби), досить швидко
перетворюються в кінцеві, або термінальні потребово-ціннісні
утворення.
Це пов’язане з тим, що кожна праця, спрямована на виготовлення
новаційного продукту (духовно-інтелектуального чи суто матеріального),
вимагає від учасників діяльності максимального залучення розумових
(пізнавальних, когнітивних) функцій, активації творчого пошуку, високої
духовно-інформаційної мобільності. Здатність до систематичного
нестандартного
творчо-інтелектуального
піднесення,
готовність
постійно підтримувати ті чи інші параметри психофізіологічних та
психологічних функцій у відповідності зі специфікою інноваційних
програм діяльності та наперед визначеним жорстким робочим режимом
їх реалізації формується лише за умови суттєвої перебудови цінніснодиспозиційної структури учасників зазначеної діяльності, з виходом на
новий, власне інноваційний тип мотивації.
В основі цієї перебудови лежить механізм, окреслений у психології
як "зміщення мотиву на мету". У контексті інноваційної діяльності він
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означає перетворення інтелектуально-творчого пошуку в самодостатню,
"кінцеву" цінність. При цьому діяльність спрямовується і мотивується
власне ціннісним ставленням до змістовних (феномени "нове знання",
"істина" як така, сенс і сутність інноваційних задач та ін.) і навіть
процесуальних її характеристик (переборення інформаційних перешкод,
самі стани нервово-емоційного збудження при розв’язанні пошукових
задач і. ін.). За даних обставин звична мотивація, пов’язана з соціальноскономічними та антуражними параметрами трудової діяльності,
відступає у інноваційних суб’єктів на другий план. Звісно, такі тенденції
бувають тим більш виразними і характерними для загалу інноваційних
спільнот, чим менш останні є залежними від матеріально-побутових
обставин життя, тобто, чим досконаліше відлагоджені механізми
матеріального забезпечення інноваційної діяльності.
У комплексі соціально-психологічних процесів і соціогуманістичних
чинників, які визначають вплив інтелектуальних складових на
інноваційний розвиток суспільства, виділяються принаймні три
визначальні
ланки.
Це,
по-перше,
трансформація
творчоінтелектуального (когнітивно-креативного) пошуку з інструментальної
цінності в кінцеву, тобто самоцінність. Ця трансформація відбувається
на рівні як індивідуальної, так і суспільної свідомості, що призводить до
структурної перебудови ціннісної системи носіїв інтелектуального
потенціалу. Останню можна розглядати як психологічний механізм
вивільнення (або виникнення) творчо-інтелектуальної мотивації нового
типу, а саме – інноваційної мотивації; по-друге, поширення в суспільстві
інноваційної мотивації як кардинальної рушійної сили інноваційної
активності; врешті, по-третє, виділення в окрему спільноту і поширення
у сфері інноваційної діяльності, а відтак у соціумі загалом когнітаріату –
категорії високоосвічених фахівців з термінальною ціннісною
орієнтацією на когнітивно-креативний пошук (сприйняття пізнавальних і
творчо-евристичних процесів як самодостатніх для підтвердження сенсу
власної життєдіяльності) та домінуючою інноваційною мотивацією.
Саме когнітаріат репрезентує людський ресурс інноваційного
поступу, й чим масовішою ставатиме відповідна категорія суспільства,
тим масштабнішими і більш динамічними будуть інноваційні
перетворення. Тому від чисельності й дійовості когнітаріату значною
мірою залежатимуть темпи й якість інноваційних перетворень у регіонах
(створення інноваційного клімату суспільних відносин, зростання
ціннісності
творчо-інтелектуальної
діяльності,
нарощування
інноваційного потенціалу). Це означатиме практичну реалізацію
інноваційної парадигми соціально-економічного розвитку, перехід до
втілення його інноваційної моделі.
При
системному
представленні
соціально-психологічних
взаємозв’язків між розвитком інтелектуального потенціалу, а також
інноваційними трансформаціями у суспільстві слід ураховувати, що
кількісні та якісні характеристики інтелектуальних спроможностей
(функцій) виступають у безпосередній залежності від зовнішніх
параметрів природного і соціального середовища, а також від
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функціонування і регулятивних впливів соціальних інститутів (зокрема,
соціогуманістичної спрямованості державної та регіональної політики). З
іншого боку, ця залежність опосередковується аксіологічно, через зміни
у ціннісно-диспозиційній та ціннісно-потребовій структурах.
Основним результатом системної взаємодії цих чинників, так само
як "прямої" дії ціннісних чинників, що кардинально позначається на
інноваційному розвитку, є вже згадуваний специфічний соціальнопсихологічний феномен – "трансформація когнітивно-креативного
пошуку в самоцінність". Це явище має водночас як інтелектуальну, так
ціннісну природу і виявляється у набутті суто процесуальними
характеристиками інноваційної спільноти (розумовими властивостями і
функціями) самостійного аксіологічного сенсу. Виникає, таким чином,
особливе ціннісно-інтелектуальне "новоутворення", яке відіграє ключову
роль у формуванні інноваційної мотивації та в розвитку інноваційного
потенціалу загалом.
Це засвідчує існування певного соціально-психологічного
підґрунтя та відповідного механізму інноваційної діяльності, включення
котрого залежить від набуття інноваційними суб’єктами статусу
самостійної соціальної підсистеми – когнітаріату. З функціонуванням
когнітаріату та збільшенням його частки в суспільстві пов’язане як
подальше примноження інноваційної мотивації (переростання її з суто
психологічного та соціально-психологічного чинника у суспільний), так і
формування
(поширення)
специфічного
інноваційного
клімату
взаємовідносин у соціумі. Ефектом цих інноваційних феноменів,
взаємозв’язків і взаємодії між ними мають стати власне новітні
спільноти (суспільні системи) інноваційного типу. Займати чільне місце
в них і відігравати центральну роль у їх функціонуванні належить саме
когнітаріату.
Отже, головними складовими соціогуманістичного забезпечення
інтелектуальної діяльності як базового чинника інноваційного поступу є:
1) набуття когнітивно-креативним пошуком властивостей самостійної
кінцевої цінності (самоцінності); 2) нарощування (розвиток) інноваційної
мотивації у фахівців та інноваційних установок у всього загалу
регіональної спільноти; 3) виділення "когнітаріату" як категорії, що
уособлює суспільного суб’єкта інноваційної діяльності.
Безумовно, злагоджена, системна взаємодія цих складових, їх
подальше структурування та інтеграція в цілісний інноваційний
потенціал можливі тільки на тлі гармонійного ціннісно-диспозиційного
розвитку суспільства в цілому та при подоланні численних
деструктивних соціально-економічних проявів, зумовлених труднощами
ринкових трансформацій, а також проблемами державного будівництва,
через які частково блокуються соціогуманістичні перетворення.
Подальша реалізація запропонованого підходу сприятиме
створенню необхідних суспільних передумов для послідовних
радикальних інноваційних перетворень і буде підставою для активізації
соціально-психологічного
механізму
консолідації
та
духовно-
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інтелектуальної взаємодії когнітаріату як основи функціонування в
регіонах інноваційної моделі соціально-економічного поступу.
Існує небезпека сучасного надмірно прагматичного потрактування
можливостей людського інтелекту, домінування раціоналізму як
принципу абсолютизації досягнень науки щодо детермінації
найрізноманітніших параметрів буття та подальшого ходу цивілізаційних
процесів. Наукове пізнання при цьому "...із засобу самоствердження і
самореалізації людини перетворюється на самодостатній процес, у
якому людина з її можливостями стає тільки засобом розвитку науки.
Можливо, це ознака нового явища – "наукотехнократизму" [7, с. 15].
Тому дуже важливо прищеплювати у соціумі світоглядне
розуміння того, що джерелом розвитку загалом є "...не тільки
раціональні, а й духовно-ірраціональні чинники", що "відкриває
перспективу повороту від технократизму як принципу самоорганізації
європейського суспільства до ідеології реального гуманізму з
перспективою виживання людства. Цілком очевидно, що три найбільші
небезпеки ХХІ століття – знищення природного середовища, руйнація
людської особистості, дегуманізація людської культури з елімінацією
етнонаціональної її складової – не можна подолати без напруження всіх
інтелектуальних і духовних потенцій людини і людства"[7, с. 16].
Наведені застороги повинні слугувати соціогуманістичним дороговказом
при конструюванні регіональних суспільних систем інноваційного типу
та виробленні засад і механізмів їх функціонування в контексті
цивілізаційного процесу.
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An influence of the innovative processes is explored on the
newest tendencies of structuring and co-operation of human
associations, in thereby – on becoming and functioning of the
public systems in regions. Maintenance of a concept opens up
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Розглянуто
теоретичні
проблеми
дослідження
соціогуманітарного розвитку регіонів країни з погляду
інституційного забезпечення. Проаналізовано специфіку
діяльності на регіональному рівні провідних інститутів
соціогуманітарного розвитку – наукового комплексу,
бюджетно-фінансових, соціальних, етнокультурних та
політико-правових інститутів. Подано рекомендації щодо
трансформації
інституційної
структури
соціогуманітарного розвитку регіонів, запропоновано
заходи для подолання кризових процесів і явищ у розвитку
соціогуманітарної сфери.
Ключові слова: інституційне забезпечення, інститути,
соціогуманітарна сфера, наука, освіта, трансформація.
Проблема теоретичного осмислення соціогуманітарного розвитку
регіонів пов’язана із загальнотеоретичними питаннями взаємодії
людини, природи і суспільства, функціонуванням соціальних та
економічних відносин, трансформацією системи інститутів, що
забезпечують такий розвиток.
Однак підходи до соціогуманітарного розвитку на рівні регіонів і
механізми їхньої реалізації дотепер перебувають у стадії становлення.
Виробити стратегію такого розвитку особливо важливо, тому що
соціальний і економічний розвиток регіонів має посилювати вагома
інноваційна компонента, яка значною мірою формується у
соціогуманітарній сфері.
Попри значну кількість публікацій з проблем соціогуманітарного
розвитку регіонів, дуже мало науковців вивчає проблеми інституційного
забезпечення такого розвитку, управління процесами інституційних
трансформацій у соціогуманітарній сфері і в системах, що забезпечують
її функціонування. Тому тема нашої статті є актуальною.
Під інституційним забезпеченням соціогуманітарного розвитку
регіонів держави розуміємо сукупність інститутів (суспільних організацій,
способів управління господарською діяльністю, традицій, ідей, кодексів
та стереотипів економічної поведінки населення [6, с. 96-98]), що
зумовлюють ефективність розвитку, а також способи функціонування і
взаємодії цих інститутів. Ядром і рушійною силою в такій інституційний
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системі, на нашу думку, є регіональний науковий комплекс. Важливу
роль в успішному розвитку досліджуваних процесів відіграють також
інститути
фінансового
забезпечення
регіонального
розвитку,
насамперед місцеві бюджети. Окрему групу становлять соціальні
інститути (особливі способи існування суспільства, що формують свою
систему суспільних відносин [1, с. 200]), які впливають і безпосередньо
на функціонування соціогуманітарної сфери на регіональному рівні, і
опосередковано, через національну економіку та господарські
комплекси регіонів, формуючи в такий спосіб економічні передумови й
чинники соціогуманітарного розвитку. Національної специфіки такому
розвиткові надають етнокультурні інститути (традиції, стереотипи
поведінки, трудова етика тощо). Окрім цих, здебільшого неформальних
інститутів, на соціогуманітарний розвиток регіонів впливають
формалізовані політико-правові інститути (система органів державного
управління національного, регіонального та локального рівнів,
законодавчо-правове забезпечення, що унормовує діяльність у сфері
соціогуманітарного розвитку, судова система та інші юридичні
інститути).
Роль інститутів у соціогуманітарному розвитку важко переоцінити,
адже саме вони передають знання і досвід наступним поколінням:
"Вертикальні форми репродукування (передачі руху) традиційних знань
та досвіду здійснюється суспільними інститутами навчання, різними
структурами поширення інформації від покоління до покоління, – це
сім’я, національна освіта, культура, звичаї, виховний ідеал і громадська
думка, норми поведінки, цінності, орієнтації, ЗМІ, традиційна семіотика,
рідний ландшафт тощо. За їх допомогою формується історична пам’ять,
духовність, національна свідомість, гордість і менталітет народу,
базовий (ресурсний) рівень культури, знань і досвіду" [2, с. 57].
Розглянемо докладніше названі вище структурні компоненти, які,
безперечно, не вичерпують усього спектру інституційного забезпечення
соціогуманітарного розвитку.
Головною структурною ланкою є наука. Сьогодні наука, як один з
ключових інститутів, що забезпечує соціогуманітарний розвиток країни
та її регіонів, перебуває під значним впливом глобалізаційних процесів.
Основними складниками глобалізації науки в постсоціалістичних
країнах, у тому числі в Україні, є процеси та явища, що стали наслідком
більшої відкритості суспільства до зовнішнього оточення, а також
внутрішні структурні зміни в соціальній та економічній сферах.
Одну з головних складових глобалізації науки традиційно
пов’язують із фізичним переміщенням учених. У масовій свідомості це
переміщення асоціюється в основному з т. зв. "відпливом умів", тобто з
виїздом учених до інших країн. Друга складова глобалізації науки також
пов’язана з падінням "залізної завіси", ідеться про явище, що має назву
"аутсорсінг" – робота вітчизняних науково-дослідних установ на
іноземних партнерів. Третя складова глобалізації науки найбільше
відповідає формам глобалізації, характерним для розвинутих країн:
публікації в іноземних наукових виданнях, у тому числі у співавторстві із
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зарубіжними колегами. На жаль, в Україні вона наразі не надто
поширена.
Мабуть, найбільш очевидною і "масовою" складовою глобалізації
сучасної української науки є Інтернет, що одночасно стає її головним
технічним засобом. Проблемніше з глобалізацією змістового аспекту
сучасної української науки, що теж є важливою складовою її
глобалізації.
Зазначимо,
що,
попри
постійно
декларовану
інтернаціональність науки, вона завжди мала національні особливості,
що виявилися у специфіці її соціальної організації, у своєрідності знань,
які віднаходили українські вчені.
Нині українська наука за своїм змістом дедалі більше зближується
із західною, причому зближення найпомітніше у сферах, раніше
найбільш віддалених, – у соціогуманітарних дисциплінах. Дуже
важливий і цікавий аспект глобалізації сучасної української науки –
зміна соціально-психологічного (а почасти і фізичного) вигляду
українського вченого, його поступове наближення до міжнародних
стандартів. У цьому контексті доцільно виокремити ще одну лінію
глобалізації сучасної науки – її соціальну й психологічну глобалізацію.
Соціальна глобалізація досить тривіальна, її суть – у поступовому,
хоча й повільному відмиранні радянських форм організації науки й
дедалі активнішому поширенні західних форм. Набагато менш
тривіальною є глобалізація психологічного контексту науки, специфіка
якого значно впливала на її самобутність. Особливості цього
контексту – взаємини між ученими, мотивація наукової праці, система
цінностей, що зумовлювала "культ служіння суспільству", та ін. Ще один
ракурс глобалізації сучасної науки – глобалізація системи її відносин зі
суспільством. Якщо раніше ці відносини були романтичними (на полюсі
науки – "культ служіння суспільству", на полюсі суспільства –
"романтичний сцієнтизм"), то нині вони теж прагматизуються.
Інший аспект глобалізації сучасної науки можна означити як її
"внутрішню" глобалізацію. Однією з головних особливостей радянської
науки традиційно була її максимальна концентрація в столицях, де й
донині зосереджено левову частку її потенціалу. Сьогодні для нашої
регіональної науки характерний розвиток безпосередніх, а не
опосередкованих, як раніше, зв’язків зі світовою наукою. На цю зміну
вплинула також політика закордонних наукових фондів (один з її
пріоритетів – підтримання саме регіональної науки), приватні інвестиції
тощо. Як наслідок, поступово вирівнюються "столична" і регіональна
науки та депровінціалізується остання [7].
До інститутів фінансового забезпечення соціогуманітарного
розвитку регіонів, крім місцевих бюджетів, належать позабюджетні,
спеціальні, резервні, стабілізаційні, а також міжнародні фонди. Але
головною
передумовою
побудови
демократичної
держави,
забезпечення успішного розвитку в усіх сферах діяльності суспільства, у
тому числі й соціогуманітарного розвитку в регіонах, є фінансова
незалежність органів місцевого самоврядування. Фінансовий аспект
незалежності місцевих органів влади є визначальним, адже від
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фінансових можливостей залежать, у кінцевому підсумку, реальні
владні функції, і левову долю такої незалежності мають забезпечувати
саме місцеві бюджети.
Механізм перерозподілу бюджетних коштів між різними ланками
бюджетної системи, що діяв раніше, не відповідав принципам
самостійності та фінансової незалежності місцевих органів влади.
Централізація управління економікою пов’язана з розподілом через
центр більшої частини матеріальних і фінансових ресурсів. Якщо це
виправдовує себе впродовж короткого періоду для реалізації
конкретних програм, то тривала така ситуація призвела до того, що в
одних
регіонах
виховували
утриманство,
економічну
безвідповідальність, а в інших, унаслідок постійного стягування
ресурсів, з’являлася незацікавленість в остаточних результатах своєї
діяльності. Тому сьогодні, у перехідний для України період, питання
фінансової децентралізації й економічної самостійності регіонів стає
особливо актуальним.
Система соціальних інститутів є, мабуть, найрозгалуженішою
ланкою в забезпеченні соціогуманітарного розвитку регіонів. Щодо
сучасних проблем їхньої трансформації, то соціальні інститути мають
базуватися на оптимальному поєднанні лібералізму й державних
соціальних гарантій. У суспільному розвитку можна виокремити два
підходи до формування соціальних інститутів: ліберальний і соціалдемократичний.
Ліберальний варіант зорієнтований на зменшення втручання
держави у вирішення індивідуальних проблем громадян, ставку
зроблено на пріоритет особистості у виборі принципів свого життя.
Реально прикладів справжньої незалежності (звільнення людей від
тиску соціальних інститутів) поки що не так уже й багато. У суспільстві
творчих та енергійних людей, які звикли до щоденної боротьби за
існування, така ліберальна доктрина цілком виправдана й ефективна.
Але в ситуації, коли ще не склалися відповідні передумови, коли значна
кількість людей не здатна адекватно реагувати на труднощі, реалізація
суто "ліберальної" політики часто призводить до соціальної кризи,
розколу суспільства.
Загалом ліберальний шлях припускає відмову від пріоритету
державних структур в організації сфери безкоштовного обслуговування;
орієнтацію на створення господарсько-економічних умов, здатних
гарантувати повною мірою самостійність особистості в соціальнокультурній діяльності; збільшення ризику розбалансованості поточних і
перспективних потреб населення і реально сформованої ринкової
структури їх задоволення.
Ідеологія соціал-демократії орієнтована на реформістський шлях
суспільних перетворень, для якого характерно: чітке визначення рівня
(стандарту) державної підтримки різних груп населення; створення
стійких позабюджетних джерел фінансування цієї сфери (через
механізми страхування, податкові пільги, доброчинні фонди та ін.);
визнання соціально пріоритетною діяльність державних і регіональних
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органів
у
найрозвиненіших
галузях
сфери
безкоштовного
обслуговування (масова освіта, охорона здоров’я, культура);
закріплення цієї діяльності в законодавчих актах, а також в
організаційній структурі органів управління, при цьому в державному
секторі залишаються сильні галузеві (вертикального підпорядкування)
структури
з
контрольно-розпорядницькими
функціями;
значна
залежність реального рівня соціальних гарантій від ефективності
розвитку інших сфер і секторів господарювання, вагома роль
підприємств, трудових колективів і профспілок у вирішенні проблем
соціальної сфери на місцях.
Ланкою, яка сполучає на регіональному рівні соціальні інститути з
політико-правовими інститутами та інституціями державного управління,
є регіональна соціальна політика. Її мета – збалансований регіональний
розвиток, що гарантує рівні якість і умови життя для населення
незалежно від регіону, у якому люди живуть і працюють.
Основні напрями соціальної регіональної політики такі:
– вирівнювання міжрегіональних відмінностей у доходах населення,
зайнятості, соціальній інфраструктурі,
транспортній мережі,
комунікаціях, стані навколишнього середовища і т. п.;
– забезпечення на всій території країни державних стандартів і
гарантій, диференційованих з урахуванням об’єктивних особливостей
регіонів;
– надання регіональним органам влади й управління реальних
можливостей із забезпечення мінімальних державних стандартів;
– вирівнювання можливостей для здійснення соціальних реформ у
регіонах з різними стартовими умовами [3, с. 117].
Інституційна структура соціальної політики складається з таких
компонентів:
– система соціального забезпечення, що базується на принципах
безкоштовного надання соціальних благ і загальної їх доступності
для всіх громадян. Гарантом соціального забезпечення є держава;
– системи соціального страхування, що базується на принципах
обов’язковості сплати страхових внесків та еквівалентного
взаємозв’язку страхових платежів з одержуваними соціальними
благами. У соціальному страхуванні діє принцип соціальної
солідарності і соціальної відповідальності держави за своїх громадян;
– системи соціального захисту, соціального обслуговування – турбота
держави про соціально вразливих членів суспільства і соціальна
доброчинність. Ця система є адресною, орієнтованою на
малозабезпечені, соціально вразливі групи населення. Соціальну
допомогу їм надають безкоштовно.
Функціонально регіональні органи влади вирішують у сфері
соціальної політики чимало питань самостійно. Враховуючи місцеві
умови й можливості, вони розробляють і реалізують регіональні
соціальні програми, шукають можливості підвищити мінімальні гарантії,
установлені на національному рівні; забезпечують функціонування
установ соціальної інфраструктури, що підпорядковані місцевим
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органам влади. Регіональні органи розробляють нормативні акти, які
регламентують організацію й надання адресної соціальної допомоги
населенню регіонів. Визначають і реалізують порядок забезпечення
малозахищених верств населення товарами, продуктами й послугами,
створюють у межах чинного законодавства необхідні умови для
діяльності благодійних організацій і суспільних фондів.
Сьогодні в Україні особливої уваги потребує трансформація
соціальних інститутів у депресивних регіонах, гірських районах – тобто
територіях, які найбільше потерпіли, унаслідок особливостей своєї
спеціалізації і структури господарства, від кризових процесів (як
наслідок – зростання безробіття, спад виробництва і зниження реальних
доходів населення).
Практика суспільних трансформацій у постсоціалістичних країнах
засвідчила, що економічні трансформації і структурна перебудова
пов’язані з посиленням міжрегіональних відмінностей у рівні життя й
зайнятості населення, розшаруванням регіонів за основними соціальноекономічними параметрами. Збільшення міжрегіональних контрастів і
концентрація невирішених соціально-економічних проблем в окремих
регіонах призвели до загострення соціальної напруженості. Щоб
подолати такі негативні тенденції, потрібно здійснювати соціальні
реформи, максимально враховуючи об’єктивні особливості регіонів.
Етнокультурні інститути створюють, головно, під впливом традицій
життєдіяльності націй та етносів, що формують державу та регіональні
територіальні системи розселення. Ці структури, до певної міри,
визначають форми й наповнюють духовним змістом процеси
соціогуманітарного розвитку регіонів. На зламі тисячоліть українське
суспільство переживає глибоку системну кризу, яку треба розглядати в
конструктивному руслі, як період, що передує становленню нової
національно-культурної реальності.
Уже сьогодні з’являється чимало нових концепцій і підходів,
зокрема в соціогуманітарних дослідженнях, у яких ґрунтовно
проаналізовано особливості формування етнокультурних інститутів. Ці
інститути визначають способи взаємодії людини з реальністю
(зовнішньою і внутрішньою), тобто, фактично, створюють правила гри в
найважливіших сферах людської діяльності, а саме – в економіці та
політиці, науці і філософії, мистецтві й релігії. Це головні сфери
культурної діяльності людини, у яких найбільш сформовано її
онтологічні складові, а саме:
– її власне життя, її фізичне тіло – людська вітальність (сукупність
соматичних процесів);
– її
мислення,
розум –
людська
ментальність
(сукупність
інтелектуальних процесів);
– її переживання, душа – людська емоційність (сукупність психічних
процесів і станів);
– її творчість і дух – людська духовність (сукупність "креативних"
процесів і станів).
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Важливо наголосити на нерозривній єдності всіх типів культурної
діяльності людини, їхній взаємозумовленості. Розчленовують їх уявно
на феномени тільки під час наукового вивчення. Кожен з них,
досліджуваний окремо, немовби вказує на решту. З цієї позиції, на нашу
думку, треба відштовхуватися й розкриваючи зміст кожної сфери
діяльності людини в регіоні, досліджуючи взаємовпливи між економічнополітичною, науково-технічною та релігійно-духовною сферами. Щодо
соціокультурної сфери регіону, то її потрібно розглядати як феномен
духовної культури, вияв творчої діяльності людини.
Важливу роль у трансформації культурно-етнічних інститутів
держави відіграє її національна еліта. Еліта України, орієнтуючись у
своїй діяльності на різні системи цінностей і ресурсні бази, наразі не
може забезпечити всередині країни тривалий стратегічний консенсус,
визначити мету розвитку держави та зміст її буття у світі, що динамічно
змінюється. Іноді виникає запитання: чи відбувається загалом у країні
соціально-культурна трансформація, чи має місце нескінченний "процес
реформ" заради самих реформ, під прикриттям гучних "декларацій про
наміри", що продовжують життя радянських реалій, так чи інакше
наявних у структурі соціальних інститутів?
З цього погляду одним з найважливіших напрямів трансформації
культурних інститутів є гуманізація й гуманітаризація освіти, підготовка
нової генерації фахівців, здатних виробити сучасні парадигми
гуманітарного знання, нові нетривіальні підходи до вирішення
соціальних проблем. Без цього неможливе розв’язання складних
моральних, політичних, економічних проблем, з якими зіткнулася
останнім часом наша країна.
Головні політико-правові інститути соціогуманітарного розвитку
регіонів – це, безперечно, органи державного управління (насамперед –
регіонального рівня) та сукупність законів і правових норм, що
регулюють питання регіонального розвитку, а також функціонування
соціогуманітарної сфери на національному рівні (закони про наукову та
науково-технічну діяльність, авторське право, укладання контрактів
тощо).
Місцеві органи влади будь-якого рівня – регіону, міста чи району –
виконують дві основні функції: надання послуг жителям і підприємствам
(утримання доріг, водо-, тепло-, енергопостачання, збирання сміття,
утримання парків, місць відпочинку та ін.) і управління соціальноекономічним розвитком підвідомчої території. Управляти розвитком
можна за допомогою різноманітного спектра стратегій, програм,
конкретних дій і разових управлінських рішень, завдяки яким місцева
адміністрація прагне стимулювати розвиток економіки регіону,
створювати нові робочі місця, збільшувати податкову базу,
розширювати можливості для певних видів економічної активності, у
яких зацікавлена місцева громада.
Функція управління регіональним розвитком стає особливо
важливою в перехідний період, коли до традиційних питань
економічного розвитку на місцевому рівні долучаються питання
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формування й розвитку ринкової інфраструктури, подолання кризових
явищ у соціогуманітарній сфері, що супроводжують перехід економіки з
одного стану в інший. Як засвідчує практика, вихід із кризи може бути
хворобливим, якщо економічні та соціальні процеси відпущено на
самоплив, і водночас він може бути рівномірнішим, якщо регіональна
адміністрація активно впливатиме на процеси розвитку, використовуючи
наявні місцеві переваги і створюючи нові.
Подолання кризи в будь-якій сфері життя регіону, у т. ч. й
соціогуманітарній, безпосередньо пов’язане з рівнем економічної
активності. Соціальний і гуманітарний розвиток, хоч і є порівняно
самостійним, значною мірою залежить від ресурсних можливостей, що,
зі свого боку, пов’язані зі ступенем економічного розвитку. Тому,
розвиваючи тільки економічну активність, можна здійснити певні
прориви в житті місцевої громади й підвищити рівень добробуту
населення, що, в кінцевому підсумку, завжди визначає успіх тієї чи іншої
соціально-економічної політики.
Залежно від стану соціально-економічного розвитку регіонів
(різниці між середнім рівнем розвитку та розвитком кожного окремого
регіону), історико-політичних традицій, що склалися в державі, уваги до
проблем регіонального розвитку з боку наддержавних утворень, до
складу яких входить країна, формуються спеціальні організаційні
структури, у сфері діяльності яких – управління розвитком регіонів,
територіальний благоустрій і проблеми, пов’язані з регулюванням
розподілу матеріально-фінансових ресурсів між регіонами. У багатьох
країнах сформовано відповідні структури в центральному уряді, які
безпосередньо опікуються проблемами регіонального розвитку [5].
Сьогодні в державі відбуваються процеси формування
законодавчо-правового поля розвитку регіонів, визначення стратегічних
перспектив і цілей їхнього соціально-економічного розвитку. Зокрема,
затверджено Концепцію Державної стратегії регіонального розвитку
України на 2003-2011 рр., як складову Стратегії економічного і
соціального розвитку України на 2002-2011 рр., що конкретизує
завдання регіональної політики та шляхи їхнього вирішення, визначає
пріоритети та першочергові заходи; розробляють стратегії соціальноекономічного розвитку областей, міст з особливим статусом та
автономії держави [4, с. 3].
З огляду на проведення адміністративної реформи в України,
пропозиції про ухвалення нових законодавчих актів у цій сфері, потрібно
сформувати пакет проектів законів, у яких було б законодавчо
зафіксовано принципи соціогуманітарного та інноваційного розвитку
регіонів, нове соціально-економічне районування України (як основу
формування та реалізації регіональної політики та стратегій розвитку
регіонів держави), основні принципи адміністративно-територіального
устрою держави, а також основні поняття, принципи та механізми
реалізації регіонального розвитку, у т. ч. в соціогуманітарній сфері.
Підсумовуючи, зазначимо, що під час формування стратегій і
програм регіонального розвитку необхідно враховувати історично
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сформовану систему інститутів і перспективи їхньої трансформації з
огляду на виклики сучасного соціогуманітарного та інноваційного
розвитку територій. Регіональна соціогуманітарна система є однією з
формотворчих частин господарського комплексу, що визначає
особливості життєдіяльності й добробуту населення в місцях його
проживання.
Пасивна позиція органів влади всіх рівнів щодо успішного
соціогуманітарного розвитку регіонів призводить до відставання в
розвитку науково-технічної сфери. Адже відомо, що науково-технічне
ядро економіки регіону закладає основу й фінансові джерела для
розвитку інших його сфер.
Подальші дослідження проблематики інституційного забезпечення
регіонального розвитку, у тому числі й у соціогуманітарній сфері,
здійснюватимуть на основі вивчення виробничо-господарської
діяльності людини, того, як вона трансформує природні ресурси у
фізичний і людський капітал на основі загальних закономірностей
функціонування еволюції природи й суспільства. Продуктивним, на
нашу думку, у науково-теоретичному й прикладному аспектах буде
аналіз на основі теорій соціоприродного розвитку ренти за використання
біосфери регіонів і вироблення комплексних індикаторів регіонального
розвитку, що враховують економічну, соціальну, гуманітарну й
екологічну складові якості життя населення.
Отже, у регіональних дослідженнях розглядатимуть ідеологію
розвитку інститутів людської діяльності і її вплив на особливості шляхів
соціогуманітарного розвитку регіонів України.
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ДАЩАКІВСЬКА ОКСАНА.
ТРАДИЦІЯ ЯК ПІДСТАВА ЛЕГІТИМАЦІЇ
ПОЛІТИЧНОЇ ЕЛІТИ В УКРАЇНІ
Оксана Дащаківська
Львівський національний університет імені Івана Франка,
вул. Університетська, 1, Львів, 79000, Україна,
dashchakivska@yahoo.com
Розглянуто традицію як джерело легітимності політичної
еліти, а також вплив традиції на легітимацію політичної
еліти України. Особливу увагу приділено традиційному
пануванню (за М. Вебером), риси якого вбачаємо в
політичній еліті України 1994-2004 рр.
Ключові слова: легітимність, традиція, традиційне
панування.
Актуальність. Легітимність політичної еліти є одним із ключових
питань, коли йдеться про розвиток спільноти. Адже легітимність
політичної еліти – це особливі відносини між елітою та суспільством, що
ґрунтуються на консенсусній єдності щодо уявлення про певний
символічний універсум. Традиція – один з найефективніших механізмів,
що втримує суспільство в єдності, виконує регулятивні функції, навіть
тоді, коли інші механізми не працюють. Традиція є важливим
соціальним інститутом, що підтримує неперервність соціального життя.
Через її посередництво суспільство засвоює основні цінності, норми,
зразки поведінки. Традиція – це не тільки найбільш стереотипні її
різновиди (звичай, обряд), вона поширюється на чимало сфер
людського буття, у тому числі й на політику, і є необхідною умовою
життєдіяльності. Тому важливо визначити місце традиції в процесах
легітимації політичної еліти.
Об’єкт нашого дослідження – політична еліта, предмет – традиція
в процесах легітимації політичної еліти.
Традицію як джерело легітимності вперше визначив М. Вебер.
Філософ розуміє традиції як певні норми, що здавна мають силу.
Суспільствам, у яких пріоритетною є роль традиції щодо легітимації
влади, притаманне традиційне панування – особливий тип владних
відносин. Специфіка традиційного панування насамперед позначається
на взаєминах усередині еліти: між політичними лідерами та
можновладцями і чиновниками. Мета нашого дослідження – визначити
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місце традиції в легітимації політичної еліти України, а також з’ясувати,
чи властиве Україні традиційне панування.
Роль та значення традиції в житті суспільства вивчали М. Вебер,
П. Бергер, Т. Лукман, І. Суханов, український дослідник В. Бурлачук.
Є три основні підходи до визначення поняття традиції.
Представники першого розглядають традицію в широкому значенні,
ототожнюючи
її
зі
соціокультурною
спадкоємністю
загалом.
Прихильники другого обмежують поняття "традиція" сферою суспільною
свідомості. Третій підхід тлумачить традицію як соціальний зв’язок
індивідів і груп у суспільстві, як засіб соціалізації, творчий чинник
практики повсякденного життя, вираження предметного світу людських
взаємин і діяльності.
Ми послуговуємося розумінням традиції як форми відносин між
індивідами та групами в суспільстві, акцентуючи увагу на ролі традиції в
передаванні суспільного досвіду та знання, що акумулюється в
суспільстві. Це механізм закріплення, відтворення і збагачення моделей
соціальної поведінки, які дають змогу індивідам і цілим соціальним
групам трансформувати об’єктивну реальність у суб’єктивну, що і є
легітимацією. На думку П. Бергера і Т. Лукмана, традиція – це спосіб
передати легітимність простими формулами, які можна було б легко
запам’ятати та відтворити, вона надає явищу стереотипного
характеру [1, с. 117].
Отже, традиції створюють часову вісь, яка пов’язує різні періоди
соціальної історії, дає змогу пояснювати її перебіг та становлення того
чи іншого політичного ладу. І хоча традиція передбачає повторюваність
поведінки, однак, як це не парадоксально, традиція не замикає світу в
рутині подій, що повторюються, у нескінченному ланцюзі наслідування
правил і зразків. На думку В. Бурлачука, наявність традиції є способом,
завдяки якому соціальне життя виходить за межі власної конечності,
турбот про буденні проблеми, і трансцендується до універсальних
цінностей [2, с. 144]. При цьому традиція може надавати нових значень
легітимізованим явищам, сприяти закладанню фундаменту для нового
ладу. Отже, традиція сама діє через людину та суспільство,
використовуючи їх для реалізації закладених у ній принципів.
М. Вебер, виокремлюючи традицію як підставу легітимності,
звертав увагу на її сакральний характер. Саме сакральність,
трансцендентність цього поняття зумовлюють віру в сучасний
політичний лад, як в одну з форм легітимності. Якщо за умов
харизматичного панування політична еліта слугує транслятором
легітимності на всю систему влади, то в разі традиційного панування
традиції дають змогу легітимуватися еліті, здобувати підтримку
населення.
Зважаючи на таке вагоме значення традиції, М. Вебер виокремив
традиційну дію в класифікації соціальних дій і означив її як реактивне
наслідування, розміщене на межі, а інколи поза межами того, що можна
назвати осмисленою дією – ідеться про автоматичну реакцію на
зовнішній світ. Такі дії найпоширеніші в межах традиційного панування.
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Традиційне панування, що ґрунтується на вірі у святість того ладу і тих
можновладців, які існують здавна, за М. Вебером, найхарактерніше для
економічних владних і родинних зв’язків. "Об’єднання, у межах котрого
здійснюється панування тут, є спільнота, той, хто віддає
розпорядження, належатиме до типу "пана", штаб управління
складатимуть "слуги", підлеглі будуть "підданими" [3, с. 160]. Традиція є
священною основою ладу, тому сам правитель не повинен порушувати
традиції, інакше ризикує втратити легітимність. Створення нових законів
на тлі освячених традицій неможливе. Поза традиційними нормами
воля володаря обмежується лише тими рамками, які щоразу
випливають з почуття справедливості, тобто є досить умовними і
гнучким. М. Вебер зазначає, що панування має дві сфери: суто
традиціоналістську і сферу, що пов’язана з симпатіями та антипатіями
володаря, його доброю волею чи сваволею.
В умовах традиційного панування володар розглядає всю
державну адміністрацію як свою приватну власність, а політичну
владу – як її корисний додаток. Коло політичної еліти є досить змінним,
адже залежить від політичної волі правителя. У межах самої політичної
еліти немає поняття компетенції, реального розмежування сфер
діяльності. Обсяг легітимної влади окремого виконавця залежить від
бажання володаря, якому всі ці виконавці безмежно віддані. Чиновників
призначають для вирішення окремих питань, їхню компетенцію
встановлює володар. Немає чіткого розподілу управлінської праці, тому
дуже важко визначити функції, обов’язки того чи іншого офіційного
титулу, оскільки вони можуть бути дуже різні. Між структурними
елементами
політичної
еліти –
лідерами
та
управлінцями –
визначальним є не службовий обов’язок, а особиста відданість (завдяки
якій можна отримати вищі посади та ще більшу довіру від володаря).
Політичний лідер рекрутує політичну еліту, враховуючи традиції
суспільства та особисті симпатії.
На думку В. Макаренка, одного з дослідників поглядів М. Вебера,
саме для традиційного панування характерне таке явище, як "кругова
порука" [5, с. 168].
Кругова
порука
є
своєрідною
сумішшю
традиціоналізму та сваволі. Вона дає змогу не загромаджувати апарат
управління функціями контролю за чиновниками та керівниками нижчого
рівня, адже всі "ниточки" для управління тим чи іншим чиновником
зосереджено в руках одного правителя.
Макс Вебер виокремлює дві форми традиційного панування: суто
патріархальне та панування зі становою структурою. У патріархальній
структурі слуги цілковито залежать від володаря; їх рекрутують або суто
"патримоніальним шляхом" (як рабів, кріпаків, євнухів), або ж
позапатримоніальним (з числа не повністю безправних верств:
фаворити, плебеї). Їхнє управління, на думку М. Вебера, цілковито
гетерономне і гетерокефальне; вони не мають жодних власних прав на
посаду. За умов повної залежності управлінців від лідера немає жодних
гарантій уникнення його сваволі. Найяскравіший приклад – султанське
управління. Аналізуючи цей вид панування, М. Вебер порушив важливу
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проблему відносин у колі самої еліти: між лідером та чиновниками,
особливо щодо сфери рекрутування політичної еліти та розподілу
владних функцій.
Станова структура традиційного управління передбачає таке
співвідношення управлінців та політичного лідера: чиновників і дворян
утримують коштом правителя: його столу, складів, землі, яку отримано
від нього ж на час служби. У цих відносинах згодом з’являється
тенденція, коли чиновник прагне закріпити за собою право на землю,
титул, які отримав від правителя на час служби, а це, у свою чергу,
призводить до посилення незалежності чиновника. Тому в традиційному
суспільстві "слуги" (за М. Вебером – управлінці) у складі політичної еліти
є незалежними, з огляду на своє становище, соціально знаними
особами; разом зі своєю посадою вони – через привілеї або концесії з
правителем – одержують (фактично або через фіктивну легітимність) чи
здобувають шляхом законної угоди (купівля, застава, оренда) "певного
роду невідчужуване власне право на апропрійовану ними посаду,
внаслідок чого їхня влада (хоч і в обмеженому обсязі) стає
автокефальною та автономною, і матеріальні засоби управління
перебувають у їх розпорядженні, а не володаря" [3, с. 162]. Саме такі
відносини характерні для зародження аристократії – політичної еліти,
для якої право володарювати є правом крові і, як правило, спадковим.
Цей тип відносин породжує чітку ієрархію суспільства, а також зумовлює
конкуренцію між власниками посад за сферу впливу, що, зі свого боку,
приводить до чіткого розмежування змістовних сфер їхнього управління,
до появи компетенції у виконанні управлінських обов’язків. Стосунки в
межах політичної еліти регулюють традиція, привілеї, станова честь і
"добра воля". Отже, владу поділено між вищим ешелоном та
привілейованим управлінським штабом.
На основі відносин між лідерами та управлінцями Г. Моска згодом
за типом рекрутування політичної еліти визначив два типи держав:
бюрократична та феодальна. У "феодальних" державах за належність
до правлячої верстви родова знать зобов’язана не верховній владі, а
своїм предкам (це й конституює спосіб елітотворення у державах такого
типу). Правляча верства "бюрократичних" держав одержує свої привілеї
завдяки верховній владі, що є суб’єктом рекрутування правлячого класу.
Отже, можна сказати, що родова знать належить до влади завдяки
економічним чинникам, а в умовах бюрократії визначальною є політика.
На думку О. Гаман-Голутвіної, залежність знаті від лідера
характерна для мобілізаційних моделей розвитку суспільства.
Історичним прикладом мобілізаційної моделі є внутрішня політика
Німеччини в 1930-ті роки, СРСР за часів правління Сталіна. Радянську
номенклатуру рекрутували на основі відданості лідеру (відмінність у
тому, що необхідно було засвідчити відданість партії та режиму). У
сучасних виявах цієї форми характерною ознакою є використання
ідеологічних
доктрин,
сильного
ідеологічного
компонента.
Нерівноправне становище лідера та управлінців є основою
непорозуміння між ними. Пріоритет, як правило, має верховна влада.
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Але такі протистояння нерідко зумовлюють виникнення легітимаційних
ситуацій.
Українське суспільство, у якому вже 14 років функціонує
реформована політична система, лише вибудовує власні традиції
політичного панування. Однак збереглися й традиції, властиві
попереднім етапам розвитку українського суспільства, і сьогоднішні
владні відносини не позбавлені рис традиційного панування.
Зважаючи на сакральність самого поняття традиції, спробуємо
дещо ширше розглянути її роль у легітимації політичної еліти України.
Прагнучи зберегти легітимність як віру у правочинність, політична еліта
завжди намагатиметься наділити свою владу сакральністю, і
найпростіший спосіб зробити це – надати їй форм традиційності.
Особливого значення набувають традиційні способи передавання
влади, рекрутування та формування політичної еліти, співвідношення
традиції та інновації у політичній діяльності. Для рекрутування еліти
звичними є певні канали рекрутування. У демократичних країнах
заведено формувати політичні еліти на основі політичних партій. Окрім
партій, традиційні канали в американській політичній системі –
відповідні школи та університети, у Франції – Вища адміністративна
школа, в Радянському Союзі – вища партійна школа та
адміністративний корпус директорів великих промислових підприємств.
У Веймарській республіці, зазначає У. Хоффман-Ланге, намагалися
змінити традицію формування політичної еліти, зокрема її виконавчої
гілки, і, згідно з демократичною моделлю, спробували формувати її з
парламентського оточення. Та вже незабаром було відновлено
традицію: у виконавчу еліту, як і раніше, прийшли люди з адміністрації
та "надполітичні експерти". Веймарська республіка не змогла змінити
традицію [6, с. 53].
В Україні ще від часів Радянського Союзу політична еліта
складалася з номенклатури і дотепер традиційні канали рекрутування
політичної еліти – це середовище колишньої номенклатури. Звідти у
політичну еліту України прийшли: Л. Кравчук, Л. Кучма, В. Литвин,
О. Зінченко. Водночас традиційним для України є набір політичної еліти
з вищих ланок адміністративного управління та бізнесу: В. Ющенко,
П. Порошенко, Ю. Тимошенко. Потрібно зазначити, що в період
1994-1998 років до політичної еліти включали кримінальні елементи: це
було наслідком криміналізації бізнесу в Україні. На жаль, у нас наразі
немає традиції формування політичної еліти на основі партійного
керівництва. Це передовсім пов’язано зі слабким розвитком партійної
системи, незначним місцем партій у суспільно-політичному житті. Однак
останні президентські вибори та формування нового складу керівництва
в країні (Кабінет Міністрів, СБУ, Податкова адміністрація) засвідчують
залучення партій як каналу рекрутування політичної еліти. Пропорційна
система виборів, яку запроваджено з 2006 року, посилить роль партій, а
отже, на нашу думку, роль партії як джерела рекрутування політичної
еліти стане традиційною.
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Символічним є використання політичною елітою традиційних ознак
української державності. Так, узвичаєним стало вручення лідерові
держави гетьманської булави українського козацького війська – символу
влади. В. Ющенко як Президент України часто апелює до традицій
українців, щоб засвідчити ідентичність українського народу та підсилити
свою легітимність. Звичними стали відвідання вищих посадовців
народних ярмарків, зростає роль національних історичних символів у
символах влади.
У легітимації політичної еліти 2004 року очевидною є традиція
вічевої демократії: ще з княжих часів Київської Русі рішення про
управління державою приймало саме народне віче. Князь також брав
участь у вічах, тому їх можна вважати загальнонародною владою. І хоча
віча мали слабку організаційну структуру (на відміну від народних зборів
в Афінах), однак відігравали важливу роль, адже віче могло навіть
вигнати князя й обрати нового. У цьому контексті Помаранчеву
революцію можемо розглядати як вияв традиції, що зумовило
формування політичної еліти, – будемо сподіватися, нового зразка.
Збори громадян легітимні за своїм визначенням, тому саме народні
збори використав В. Ющенко для висунення своєї кандидатури для
участі в президентських виборах, а вічевий Майдан став осердям
Помаранчевої революції. Значення зборів у політичній історії
українського народу досить значне, дотепер популярними є народні
збори, мітинги, тому визнання "вулиці", робота з масами до сьогодні є
важливим аспектом діяльності політичної еліти України.
Моделям поведінки владних еліт та ухвалення політичних рішень
теж можна надати традиційності. І саме вони стають згодом чинником
для легітимності політичної еліти та системи влади. Так, традиційно
розглядають авторитарну та демократичну моделі поведінки політичних
лідерів, командні та змагальні схеми ухвалення політичного рішення;
акцент на запровадженні певного варіанта може привести до влади
конкретну людину. Дослідження українського суспільства засвідчують,
що впродовж 1994-2001 рр. збільшилася кількість громадян, які
переконані, що потрібен сильний керівник, це дасть країні більше
користі, ніж прийняття законів та різноманітні дискусії (1994 р. ці
громадяни становили 41 % опитаних, 2001 р. – 49 %). Традиційний тип
авторитарного способу управління, попри демократизацію суспільства,
може зумовити зміни в системі влади.
Цікавим у цьому контексті є співвідношення традицій та інновацій.
Це співвідношення визначають дві групи чинників. Першу задає вектор
попереднього історичного розвитку, і вона завжди містить динаміку
розвитку інновацій у системі наявних традицій. Друга група пов’язана з
оцінкою характеру та способів збереження традицій у постійно
змінюваному світі. Минуле, а саме там формуються традиції, має дуже
багато образів та вимірів, тому дає чимало ґрунту для появи традицій.
"Кожне явище, що мало місце в минулому (або вважають, що мало),
можна визнати, за певних умов, традицією. Скільки разів
відроджувалися явища, які було практично викорінено з суспільства і які
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існували тільки в працях істориків і мріях поетів та ідеологів! Усе
минуле – потенційна традиція" [7, с. 280]. Традиція – досить сильний
аргумент легітимності, а тому влада завжди намагалася її використати.
Конкретна форма влади претендує представити своє існування як
постійне, успадковане від давнього. Інновація, отже, постає як
продовження іншого виду традицій. Щоб надати легітимного змісту
новому політичному явищу, політична еліта може застосувати
конструювання традиції. Згадаймо початок демократичних процесів в
Україні: у науковій думці відразу ж виник напрям досліджень, який
намагається показати демократичну традицію розвитку українського
народу. Водночас не змовкають і опоненти, які стверджують, що Україні
притаманна монархічна традиція. Тому минуле завжди проглядається і
проглядатиметься в подальших інноваціях. Однак традиційність
інновацій притаманна не тільки інтерпретаціям владної еліти,
традиційність виявляється навіть у її складі. Попри проголошений курс
змін та реформ, трансформацій політичної системи, політична еліта у
своєму складі завжди містить близько 50 % представників попереднього
режиму.
Отже, традиція посідає вагоме місце в легітимації політичної еліти,
стає інструментом політичної еліти для самолегітимації. Тому у владних
відносинах бачимо риси традиційного панування, про які писав
М. Вебер. Особливо це стосується рекрутування політичної еліти та
розподілу функцій усередині еліти. Політичній еліті України початку
90-х років ХХ століття була притаманна відкритість і, крім представників
колишньої номенклатури, вона поповнювалася опозиціонерами. Однак
еліта, яка довела свою здатність виживати у трансформаційних умовах і
зберігати за собою свій владний статус, уже від 1994 року починає
замикатися, стає закритою, щобільше, еліта починає розглядати справи
державні як свої приватні. Отримання тої чи іншої посади є пільгою від
президента чи його оточення, а звідси починається корупція: право
виконувати платні адміністративні функції є власністю володаря, а тому,
як і інші такі права, його можна продати і навіть успадкувати. Головними
критеріями входження в політичну еліту для чиновництва була
відданість лідерам України, тому навіть у характеристиках того чи
іншого представника еліти в ЗМІ не обходилося без означень
"відданий – невідданий", "лояльний – нелояльний" до президента, якого
підтримує чи не підтримує Адміністрація президента. Відповідно до
традиційного панування, призначали тих чи інших осіб на управлінські
посади. Відмовившись бути відданими, позбувалися посад голови
обласних адміністрацій, керівники управлінь і відомств. З іншого боку,
політикам, що демонстрували лояльність, завжди знаходили місце у
владі. Згадаймо хоча б Є. Марчука, який пройшов "коло" у владі
Л. Кучми. Навіть якщо тому чи іншому представнику не довіряють його
безпосередні підлеглі, проти його особи протестують, це не означало,
що він випаде з політичної еліти. Досить часто його чекало нове
призначення: керівник одного відомства очолював не менш
перспективне інше (до прикладу, Ю. Кравченко: з міністра внутрішніх
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справ – до голови Податкової адміністрації). У цьому виявляється інша
властива традиційному пануванню риса – наділення компетенцією.
Кожен представник еліти у межах своїх повноважень і компетенції
залежав від президента. Хоча, звичайно, не варто відкидати ролі
правових норм, що діяли і діють в Україні, однак дуже часто саме від
політичної волі керівника держави залежало коло повноважень тієї чи
іншої людини.
На думку болгарської дослідниці А. Крестєвої, таке співвідношення
між структурними елементами політичної системи не сприяє її розвитку.
А. Крестєва зазначає, що структура еліти перебуває якщо не в прямій,
то в корелятивній залежності від стійкості політичної системи [4]. І
політичні лідери, і політична еліта мають володіти певним рівнем
автономності, що стосується передусім інструментального здійснення
влади (за М. Вебером, як у становому пануванні). Окрім того, владні
відносини завжди передбачають опозицію, а тому в суспільстві,
відштовхуючись від принципу плюралізму, повинно існувати декілька
груп, що борються за владу. Кожна з них також має бути автономна.
Єдине, що обов’язково, – ціннісний консенсус усередині еліти.
Політична еліта, яка формується сьогодні, обіцяє змінити способи
рекрутування еліти та відносини в самій еліті. Однак сьогодні ще рано
робити висновки щодо цього.
Отже, політична еліта може застосовувати та інтерпретувати
традицію як підставу легітимності. Традиційне панування, на думку
М. Вебера, є суттєвим поступом до раціональної легітимності. Головним
питанням для дослідника є визначення стану – носія культурних
цінностей у суспільстві і того, за яких умов цей статус здобувають.
М. Вебер схиляється до думки, що носіями є управлінці, які здобувають
посаду за свої заслуги і мають засоби управління, відділені від впливу
володаря. Таке управління нагадує бюрократію. Хоча сьогодні ми
знаходимо вияви традиційного панування, що пов’язані з критеріями
рекрутування еліти. Влада може самостійно конструювати традиції,
необхідні для здобуття легітимності, традиція є підставою легітимності
не лише еліти, а й методів реалізації влади з боку еліти, проектів, що їх
еліта пропонує для розвитку суспільства. Легітимність на основі
традиції, за Т. Лукманом і П. Бергером, має дещо інший характер, аніж
інші її типи. Це відносини між "теоретиком", тобто тим, хто доносить
традицію до індивіда, та самим індивідом, що майже завжди прагне
порушувати традиції. І проблема такої легітимності не в технічній
функціональності еліти, що є виразником певної традиції, а в її щирості
та довірливості суб’єкта легітимності.
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A tradition of a source of the political elite legitimacy, and its
influence on the legitimacy of the political elite of Ukraine are
considered in the article. The author focuses special attention on
the traditional domination (by M. Weber), the features of what are
characteristic features of the political elite of Ukraine
in 1994-2004.
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ВДОВИЧИН ІГОР.
СУЧАСНІ ЗАГРОЗИ СВОБОДІ ЛЮДИНИ
Ігор Вдовичин
Львівська комерційна академія,
вул. Туган-Барановського, 10, Львів, 79010, Україна
Проаналізовано підходи двох найвпливовіших течій західної
філософії другої половини ХХ ст. – екзистенціалізму і
постмодернізму – до сучасної інтерпретації свободи
людини. Зроблено висновок, що ці підходи не можна
однозначно
тлумачити
як
теоретичне
підґрунтя
апологетики свободи для ХХІ ст., радше перед нами
сумніви, а не відповіді. Отже, українська політична думка
має інтенсифікувати власні інтелектуальні пошуки.
Ключові
слова:
свобода,
людина,
екзистенціалізм,
постмодернізм, влада.
Для нинішнього етапу політичної історії України характерне
утвердження європейських демократичних цінностей. При цьому майже
не представлено об’єктивного аналізу сучасної західної політикофілософської думки, у якій нерідко, попри гасла апологетики свободи
людини, уже не надто завзято утверджують цю свободу. Тому
українським
дослідникам
потрібно,
беручи
за
основу
ідеї
невідчужуваності природних прав і свобод людини, що їх виробили
мислителі Нового часу, формувати власні візії свободи людини,
відповідно до реалій постіндустріальної епохи. На нашу думку,
насамперед треба зосередити увагу на інтелектуальних загрозах
свободі, яка йде з боку її захисників. Однак наразі цю проблему
досліджують не надто активно, попри певну кількість праць щодо
інтерпретацій сучасних концепцій свободи людини [7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
16, 18].
Мета статті – викласти авторське бачення інтелектуального та
політичного впливу окремих сучасних теорій на проблему свободи
людини, а також запропонувати шляхи та засоби конституювання
свободи особи.
Нестабільні часи небезпечні невизначеністю, яка, у разі відсутності
ціннісних орієнтирів, спричинює безвір’я й нігілізм. Традиційно чи не
найбільше сумнівів щодо своєї раціональності зумовлює політична
сфера, але такий підхід є радше намаганням уникнути потреби
формувати власну позицію, ніж аргументованою критикою. І. Берлін
слушно зазначив: "Нехтування сфери політичної думки через
нестабільність її предмета, думки, з її розмитими краями, не
рівнозначне захопленню усталеними поняттями, абстрактними
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моделями та точними інструментами, що годяться для логічного та
лінгвістичного аналізу – вимога єдності методу в філософії та
відкидання всього, що годі пояснити за допомогою методу – це попросту
потурання своєму бажанню залишитися під владою примітивних і
некритикованих політичних поглядів. Тільки вкрай вульгарний
історичний матеріалізм заперечує владу ідей, і тільки згідно з ним
ідеали є лише замасковані матеріальні інтереси" [2, с. 178].
Сьогодні підходи, які розкритикував І. Берлін, знову стають
популярними, набувають статусу модних і прагнуть відповідно
визначати поведінку людини, переконуючи її, що критично думати
недоцільно, потрібно змиритися зі світом як індетерміністським хаосом.
Однак людина в такій ситуації не зможе ні робити правильних висновків,
ні розумно діяти. А це – найкращий ґрунт для збереження
тоталітаризму. Новоєвропейські мислителі, стверджуючи, що дійсність
базується на раціональних засадах, вбачали їх в існуванні природного
права, свободи особи. ХХ століття "затуманило" суть речей, з’явилося
чимало концепцій, у яких домінує потяг до ефектних дій: "Нехай усе
загине, а я зроблю усе по-своєму". Нерідко вони набувають шат
"раціональності", класичний приклад – марксизм. Сумніви щодо
спроможності людини бути вільною певною мірою зумовлені втомою від
свободи. Однак тоталітаризм не врятує людину ні від її власних
морально-етичних проблем, ні від глобальних – зумовлених сучасним
технологічним розвитком. Свобода – це спосіб існування людства. Адже
вона, постійно модифікуючи варіанти буття цивілізації, витворює
можливості подолання криз, які нерідко і сама ж і "провокує".
Тоталітаризм – приклад крайньої ентропії, ліквідовуючи свободу, він
робить суспільство статичним, приреченим на стагнацію. Суспільство –
це своєрідний хаос, але спроба впорядкувати його тоталітарними
методами – беззмістовне викидання енергії, тоді як свобода долає
ентропію, породжує флуктуації енергії, її концентрацію і раціональне
використання. Підтвердженням цього, від зворотного, є думки тих
західних мислителів, які ще у 80-х рр. ХХ ст. оптимістично пророкували
крах капіталізму і перемогу соціалізму. "Капіталістична світ-система
наприкінці ХХ ст. перебуває у глибокій кризі і опинилася перед
біфуркаціями, які в найближчі 25-50 років приведуть до соціального
хаосу і подальшої появи принципово нового правопорядку" [13, с. 93], –
вважає І. Валлєрстайн. У зв’язку з цим автор виокремлює третій,
гіпотетичний тип світ-систем – соціалістичний світ-уряд, або світовий
соціалізм, "які повинні будуть стати єднанням людства на засадах
соціальної справедливості, рівності і справжньої демократії.
Виникненню соціалізму мають сприяти інші симптоми кризи
капіталістичної
світ-системи –
виникнення
постмодерністської
парадигми
і
нової,
індетерміністської
науки,
зокрема
синергетики" [13, с. 93].
У цьому контексті цікавими є думки російського дослідника
О. Селезньова про те, що більшість так званих первинних цивілізацій,
де і в який час вони не з’явилися б – в Азії, Європі, Африці, Америці – у
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своєму розвитку проходили стадії виникнення, підйому, апогею, застою,
занепаду і розвалу. І далі: "Лише християнській західноєвропейській
цивілізації вдалося вирватися за межі замкнутого циклу, властивого всім
цивілізаціям рентної формації, і набути рис іншої, вищої, капіталістичної
формації, яка підкоряється іншим законам функціонування і
розвитку" [15, с. 30]. На нашу думку, основним чинником, який зумовив
такий напрям історичного розвитку, є вищий ступінь свободи, що дає
змогу індивіду робити непередбачувані владою кроки, не завжди
раціональні, але які все-таки, як правило, зміцнюють людську спільноту
завдяки збагаченню духовного життя, здобуванню технічних засобів, що
уможливлюють виживання такої кількості людей, якої б уже не утримала
первісна природа.
ХХ століття
надзвичайно
зактуалізувало
ідеологічну
заангажованість мислителів. Однією з основних причин цього явища
стало залучення широких прошарків населення в політику. Тепер
самого примусу замало, хоча й раніше практично жодна спільнота не
могла довго існувати без морально-ідеологічного обґрунтування. Крім
того, примус став тепер масштабнішим і витонченішим, він потребує
красивішої обгортки. Настав час демагогів. Практично всі диктатори
ХХ століття є демагогами. Але ці демагоги, на відміну від демагогів
античної Греції, радше ставили завдання, властиві злочинним
угрупованням, ніж політичним утворенням. Історик Д. Норман
стверджує: "Чимало спостерігачів помітили величезну схожість між
поводженням тоталітарних еліт і поводженням професійних
кримінальних спільнот. Гангстери здобувають паразитарну владу над
суспільством "захищаючи" його від насильства, яке самі і породили.
Звичайно вони тероризують як членів своїх банд, так і жертв, і
знищують усіх конкурентів. Вони маніпулюють правом і, зберігаючи
поважний фасад респектабельності, використовують шантаж та
вимагання контролю над усіма місцевими організаціями" [цит. за
3, с. 974]. Водночас мислителі ХХ століття змушені були, чи то під
впливом грубого насильства, чи то ідеологічної облуди, а нерідко і
щиро, усвідомлюючи жахіття епохи (що не завжди робило їх
прозорливішими), щось ганити і щось хвалити. Силу цього тиску бачимо
на постаті такого непересічного мислителя, як А. Камю. 1953 р. він
пише: "Ні, сьогодні вибрати свободу – зовсім не значить поміняти, як це
зробив Кравченко, становище людини, яку годували за радянського
режиму, на становище людини, яку годують за режиму буржуазного.
Вибрати свободу – не означає, як намагаються нам навіяти, вибрати її
на шкоду справедливості" [6, с. 135]. Скільки тут щирого запалу і
скільки – нерозуміння реалій "справжнього соціалізму". Що є вибором
рабства – відмова добровільно загинути в таборі чи від штучно
організованого голоду? Мислителі пізніших епох обачніші, намагаються
уникати визначених характеристик будь-яких суспільних процесів,
позиціонуючи це як вияв об’єктивності.
Складно опонувати такому дослідникові, як Ж. Дерріда, бо текст
автора праці "Привиди Маркса" – деконструкція, і часто не зовсім
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зрозуміло, чого саме – власного тексту, іншого тексту, мови, людини,
буття...? Та один уривок випадає із загального контексту. "Ось чому така
деконструкція ніколи не була марксистською, не більше як
немарксистською, хоча водночас і вірна певному марксистському духу,
щонайменше одному з них, бо ніколи буде достатньо повторювати, їх
існує більше, ніж один, і вони гетерогенні" [4, с. 138]. Такі категоричні
заяви не відповідають ні постмодерну, ні деконструкції, ні історичній
практиці. Марксизм один, і він гомогенний. Якщо це не так, то це вже не
марксизм. Писати й декларувати під час боротьби за владу можна
багато що, та отримавши владу, можна реалізовувати тільки
сталінський марксизм (він же – з національним ухилом – маоїстський,
кампучійський, корейський, албанський...). Очевидно, що людство
ніколи не позбудеться "привидів Маркса", бо вони є виплодом людських
слабкощів: прагненням, як у казці, одним – збагатитися самим, іншим –
моментально всіх ощасливити, за будь-яку ціну, і навіть усупереч їхнім
прагненням, і водночас – емоційною реакцією несприйняття, базованою
на невизнанні складностей буття. Так що не потрібно уникати пошуків
відповіді на запитання, чи узгоджується зі справедливістю і
об’єктивністю відмова пропагувати облудну диктатуру як взірець
демократії і цієї ж справедливості. Цілком можливо, такі слова щодо
А. Камю теж є несправедливістю, бо він зумів стати над певними
забобонами значної частини інтелектуалів ХХ століття і дати пряму
характеристику радянського тоталітаризму. Та ці забобони виразно
змальовують становище мислителя у ХХ столітті – і А. Камю не завжди
міг опиратися певним стереотипам. Сили жодного генія не безмежні,
певні кліше мають владу і над ним. Отже, у в’язниці не можна бути
вільним. А тюрма може бути "велика" і "мала", моральна і фінансова,
ідеологічна і фізично-больова. Ж. – П. Сартр писав, наполягаючи на
абсолютній свободі й абсолютній відповідальності людини: "Отже,
цілком вільний, такий, що мене годі відрізнити від періоду, значенням
якого я вибрав бути, не менш глибоко відповідальний за війну, ніж як би
я сам проголосив її, неспроможний жити, не інтегруючись до своєї
ситуації цілком втягуючись у неї й позначаючи її своєю печаттю, я маю
бути без нарікань і гризот, так само як я є без виправдань, бо з миті
своєї появи до буття я сам беру на себе тягар усього світу, і його ніщо і
ніхто не може полегшити" [14, с. 753].
Такий максималізм, який ігнорує реальність, у політичній практиці
насправді є тотальністю, бо жоден індивід (людина, що реально існує)
не може йому відповідати. Тому він повинен змиритися з відсутністю
свободи. Це не гуманізм, який, усвідомлюючи слабкість людини,
невідповідність її фізичних, моральних та інтелектуальних сил і
претензійних прагнень людського духу і складнощів буття, шукає шляхів
зміцнити людську гординю. Тому Новий час і висунув ідею природних
прав, як життєво необхідного гаранта захисту цілісності людини. Тоді як
спроби покласти на людину непосильний для неї тягар є
інтелектуальним підґрунтям тоталітаризму. І, водночас, питання так
практично ніколи не ставлять. Модні нині розмови про правову державу
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радше є свідченням сумнівів щодо можливості людини бути вільною і
свідомо застосовувати власну свободу. Підтверджує це наддокладне
вироблення інституційних механізмів, як основних і чи не єдиних
чинників, здатних утвердити цю правову державу, обмежуючи роль
людини формальністю. Людська фантазія досить продуктивна,
особливо тоді, коли йдеться про прагнення знівелювати іншу людину, і
рафіновано може застосовувати "демократичні" процедури для
руйнування людської індивідуальності. Тож чи запропонували сучасні
мислителі щось ефективніше проти цього, ніж їхні "буржуазні"
попередники, які вважали, що свобода стає можливою тоді, коли люди
підкоряють себе авторитетові морального закону, який походить від
розуму, що базується на ціннісному виборі визнання за людиною
невідчужуваного права на життя, власність і свободу? У разі такого
підходу моральний раціональний індивід є наріжним каменем політичної
й неполітичної організації суспільства, сенсом існування цього
суспільства. А постмодерному підходу властиво сумніватися в усіх
спробах оперти право на свободу на будь-які абсолютні підвалини, чи
релігійні, чи раціональні.
У книзі "Постмодерні умови" Жан-Франсуа Ліотар описує
постмодернізм як "недовіру" до метанаративів, неспроможність
прийняти притаманні модернізмові узагальнені уявлення про істину,
прогрес та свободу, що спираються на автономію людського
розуму [5, с. 335]. Такий підхід не цілком коректний, в основі ліберальної
концепції – не ідея абсолютної автономії людського розуму, а право на
таку автономію, бо індивід не лише може нею послуговуватися, а й стає
повноправною людиною, тільки користуючись своїм правом на
відповідальну свободу, і це є основним свідченням утвердження його
раціональності. З погляду постмодернізму, не існує такого виправдання
для права на владу (тобто на обмеження свободи), яке цілковито
виходило б за межі самої влади, і немає гарантії, що реалізація права
на владу буде обмежена вимогами універсальної раціональності.
Значущою гранню постмодернізму є критичне ставлення Мішеля Фуко
до суперечливого, на його думку, модерністського припущення стосовно
того, що легітимне право на владу конечно протиставляється
пануванню та гнобленню. На думку Мішеля Фуко, "під кінець класичної
доби нормалізація, як і нагляд, і водночас з ним, стала одним із
величних знарядь влади. Знаки, що символізували становище, привілеї,
належність намагалися замінити – або принаймні доповнити – цілою
низкою ступенів нормальності, які свідчать про належність до
однорідного суспільства і водночас виконують роль класифікації,
ієрархізації та розподілу рангів" [17, с. 231]. Такі суворі слова щодо
Нового часу, напевно, не зовсім точно передають суть епохи, яка чи не
вперше в історії людства чітко не тільки задекларували підхід, який
вимагав не придумувати ідеї "найкращого життя" і згодом насильницьки
впроваджувати їх, а жити найкращим життям, своїм перебуванням у
світі творити його зі себе. Відсутність усталених критеріїв ще не означає
наявності свободи. Радше маємо справу з "парадоксом свободи", коли
№ 2, 2006

149

Соціогуманітарні проблеми людини

Політичні виміри свободи людини
необмежена свобода стає підґрунтям для утвердження жорстокої
диктатури. У цьому контексті можна погодитися з думкою, що "в усіх
країнах, які належать до розвинених демократій, спостерігається певний
елемент авторитаризму. Вважається, що гармонійне поєднання
демократій з авторитаризмом – норма. При демократії демократична
еліта, професійні політики наділені правом приймати рішення, водночас
вони відповідальні перед народом. В теоріях еліти такий устрій
називають демократичним елітизмом, а еліту – елітою заслуг. Вона
складаються з компетентних професіоналів, що виражають інтереси
народу, який їм довіряє" [9, с. 39]. Загалом слушний підхід, дієвість якого
забезпечує свідома не-еліта, здатна достатньо раціонально оцінювати
діяльність еліти та ефективно на неї реагувати, тобто забезпечувати
над нею контроль через власну активну позицію й усвідомлення
вагомості свідомісного ціннісного чинника. Інститути самі по собі –
фікція. Цікаво, що в "Енциклопедії постмодернізму" немає терміна
"свобода", але є "влада" і "право на владу". Саму владу "Енциклопедія
постмодернізму" визначає так: "Постмодерне уявлення про владу в
загальному підсумку, розуміє її як розподільчу мережу, позбавлену меж
(віртуальну), позбавлену центру (жоден суб’єкт не є "центром влади",
"кожен" поділений і розподілений у характерній царині), кореневищну
(на противагу) закоріненій, іноді безладну. Як рій або зграя іноді без
лідера або з тимчасовим лідером" [5, с. 73]. В основі такого підходу –
сприйняття людської спільноти як неорганізованого скупчення
окремішностей. У разі такого перебігу подій ми не просуваємося вперед,
а радше повертаємося в природний стан людської спільноти, який
змоделював Т. Гобс, за якого справді неможливе накопичення
матеріальних і духовних цінностей, як і існування цивілізації загалом.
Зрозуміло, що такі твердження вимагають розлогішої аргументації, та,
на жаль, історичною практикою доведено, що втеча у висоти наукових
абстракцій для визначення доль людей здебільшого має небезпечні
наслідки.
Реалії, з яких люблять іронізувати сучасні мислителі, на щастя, є
набагато складнішими від інтелектуальних конструкцій, хоча це,
зрозуміло, не є підставою відмовитися від того щоб використовувати їх
як спрощені абстрактні моделі для опису дійсності. У цьому контексті
трохи, напевно, самовпевненим є твердження М. Гайдеґґера: "Претензії
і мірки здорового людського глузду не сміють претендувати на будь-яку
цінність і представляти будь-яку інстанцію щодо того, що філософія є і
що вона не є" [19, с. 273]. Воно не зовсім суголосне з новоєвропейським
баченням місця людини, меж її свободи, яке ґрунтувалося на
переконанні про здатності людини на раціональну діяльність,
раціональні судження і її радше схильності до них, ніж ні. Індивід
отримав право на визначення власної долі, і це визначення не
обов’язково мало збігатися із вказівкою влади, чи іншого. Влада сама
ставала об’єктом раціональної критики, як і думка іншого, наукова
доктрина, основним критерієм науковості якої власне і є її згода на
сумнів щодо достовірності досягнутих результатів. Та раціональність,
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яку утверджував Новий час, насамперед стосувалася влади. Влада
однозначно повинна керуватися у своїх діях раціональними засадами,
інакше в її існуванні немає сенсу, а це дає право громадянам
замінювати влади. Влада – чинник, необхідний для функціонування
суспільства, але діяти вона має в жорстко визначених для неї межах. У
цьому – основна раціональність Нового часу: сумнів щодо здатності
влади до самообмеження, але й індивід однозначно схильний до
афектних дій, і визнання цього теж є заслугою Нового часу. Настільки,
наскільки це можливо, раціоналізувати діяльність особи може тільки її
свобода. А реального змісту вона набуває в інституалізованому
суспільстві, яке надає індивіду певні гарантії безпечного існування.
Очевидно, що зміни в житті сучасного суспільства, які виявилися
насамперед у зростанні кількісних вимірів добробуту й комфорту,
зумовили також певну корекцію поглядів на обмежувальні фактори
людської свободи. Досить швидко з’ясувалася одна з основних нових
небезпек для свободи – зовнішня затушованість непевності буття.
"Небезпека полягає у тому, що таке суспільство, засліплене надміром
своєї зростаючої продуктивності і гладким функціонування безмежного
процесу, не зможе визнати власної марноти – марноти життя, яке "не
закріплює чи не усвідомлює себе в будь-якому предметі, що триває
після завершення праці" [1, с. 102].
Сучасна людина знову має давати відповідь на запитання, чи
потрібна їй свобода, цінність якої не завжди є очевидною,
відштовхуючись від критеріїв матеріального добробуту сьогодні. Інакше
кажучи, потреба-виклик не заперечує, а зумовлює свободу, як у суто
інституційному вираженні, створюючи об’єктивне поле для реалізації
свободи, і водночас потреба-виклик, як складність буття духовного,
формує людину, змушуючи її діяти відповідально, інакше кажучи –
роблячи її раціональною. Водночас бачимо, що сучасна політикофілософська думка постійно ставить під сумнів природність і
закономірність права людини на свободу, можливість існування сталого
уявлення про те, що таке бути людиною або чинити не по-людськи. Усе
це проголошують як примітивні забобони. Хоча очевидно, що
правоохоронні інститути можуть автоматично функціонувати тільки в
незначній кількості. Їхня діяльність пригасає, як вогонь у печі без
повітря, якщо в суспільстві нема достатнього числа людей, здатних
поважати право й обстоювати його. Сучасна, здебільшого постмодерна
критика існування твердих засад, що визначають право людини на
свободу й обмежують свавілля влади, базується на втраті певності
щодо непорушності цих норм, втраті, що стала можливою впродовж
ХХ ст. і яку спричинили авторитаризм, тоталітаризм, геноцид і
технологічні руйнування довкілля. Тобто перед нами – недопустимий
приклад плутанини причинно-наслідкових зв’язків та замирення з
дійсністю, яка не влаштовує, під гасла її несприйняття. Це несприйняття
здебільшого обмежується провокативно-анекдотичними бунтами
антиглобалістів, ніби спеціально організованими, щоб дискредитувати
боротьбу за свободу людини в умовах загрози новітнього,
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технократичного тоталітаризму. Напевно, саме в тому суть основної
причини гострої опозиції багатьох сучасних мислителів щодо ідей
Нового часу в аспекті свободи людини, бо мислителі Нового часу
змогли хоча б частково реалізувати свої переконання і надати індивідові
більшу можливість для самореалізації, ніж він володів раніше. У
кантівському розумінні свободи вони були вільнішими, ніж їхні нинішні
критики, бо були здатні зробити те, що особа має зробити, до чого вона
покликана. Вони були суб’єктами, що, як творча сила, брала (і бере)
участь у творенні довколишнього світу, і в емпірично-матеріальному, і в
суспільно-ціннісному вимірах. Спроможність дивитися складнощам
суперечливого буття у вічі і відповідати на їхній вимогливий виклик
утверджує свободу як відповідальність. Причому відповідальність не
тільки і не найперше перед собою, а саме як первісну відповідальність
перед іншим, його життям і його смертю, а завдяки цьому й за цієї
необхідної умови – і перед самим собою, своїм життям і своєю смертю.
Мислителі Нового часу не боялися дійсності, маючи переконаність у її
змінності. Вони змогли дати відповіді на виклики епохи. То, може, треба
бути прискіпливішими до себе, а не до епохи? Прості, очевидні істини,
які розмило ХХ століття через зневіру в житті, дійсності, через втечу в
утопію, політичну та інтелектуальну.
В сучасної України, у конкретній історичній реальності, є завдання
не захопитися соціально-економічним реформуванням, зростанням
зарплати, пенсій, зменшенням податків. Потрібно зберегти момент
залучення людей, що усвідомили себе суб’єктами – громадянами
України, у вирішення власних доль і долі всієї держави, не дати їм
зануритися суто у вир приватного буття. І не потрібно при цьому
посилатися на політичну свідомість, громадянське суспільство й
аналогічні евфемізми. Якщо ти знаєш, що без тебе це не відбудеться, як
багато хто був переконаний у дні Помаранчевої революції, ти це
зробиш, якщо ж твоя участь – формальність, бутафорія, то навіщо
витрачати час. Без вільних людей економічного дива не станеться.
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The article analyses the approaches of two of the most influential
movements in the Western philosophy – Existentialism and
Postmodernism, to modern interpretation of a personal freedom.
The conclusion is made that can’t interpret these points of view
as a theoretical platform of apologetics of freedom for the XXI c.
We see rather the doubts than the answers. The Ukrainian
political thought must identify its own intellectual methods.
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СТАРЕЦЬКА ЛЮБОВ.
СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА: ТЕХНОЛОГІЇ, ІНДИКАТОРИ
ЕФЕКТИВНОСТІ ТА ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ
Любов Старецька
Львівський національний університет імені Івана Франка,
вул. Університетська, 1, Львів, 79000, Україна
У статті розкрито аспекти окремих соціальних
технологій ефективної політики в інтересах суспільства
та особи. Висвітлено показники успішної соціальної
політики, моделі соціального захисту. Проаналізовано
практику та можливості реалізації системи соціального
захисту в Україні, яка включає соціальне страхування,
соціальну допомогу, соціальні гарантії та пенсійне
забезпечення.
Ключові слова: соціальна політика, моделі соціального
захисту, соціальна допомога, соціальне страхування,
соціальні гарантії, пенсійне забезпечення.
Необхідність соціальної політики в суспільстві зумовлена
існуванням соціальної нерівності та обмеженим обсягом ресурсів.
Соціальну політику трактують по-різному. В американській науці її
визначають як напрям дій щодо соціальних явищ з метою управління
відносинами і розподілом соціальних ресурсів. Як пояснюють сучасні
словники, це діяльність держави й інших політичних і соціальних
інститутів, спрямована на прогресивний розвиток соціальної сфери
суспільства, удосконалення умов, способу і якості життя людей,
забезпечення певної частини їхніх життєвих потреб, надання
громадянам необхідної соціальної підтримки, допомоги та захисту.
Актуальність проблем, пов’язаних із реалізацією соціальної політики,
визначенням її технологій, показників та складових, пов’язана з її
дотичністю до кожного громадянина та суспільства загалом.
Важливими дослідженнями в цій сфері є праці Т. Ганслі,
У. Лоренца, Б. Дікона, М. Холмса, П. Стабса, П. Спікера, а також
українських учених В. Скуратівського, О. Новікової, Т. Семигіної та
О. Іванової. Останніми роками значну увагу приділяють проблемам
соціального захисту, вдосконаленню вже наявних моделей та пошуку
оптимальних шляхів їхньої реалізації. Деякі аспекти цієї теми висвітлено
в нашій статті.
У сукупності суб’єктів соціальної політики провідна роль належить
державі. Т. Ганслі визначає соціальну політику як функцію державної
відповідальності за використання суспільних ресурсів: регулювання
приватної діяльності; підтримка приватної та колективної поведінки для
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максимізації соціальної вигоди та умов життя населення (яка включає
заходи і програми, спрямовані на забезпечення соціальних винагород у
формі прибутку або послуг, у тому числі освіту, здоров’я, соціальний
захист і персональні соціальні служби; заходи, що регулюють соціальну
поведінку для потреб досягнення соціальних цілей); соціальні та інші
місцеві заходи, наприклад, для перерозподілу податків; фінансові
заходи для надання робочих місць та для їх виконання [1, с. 13]. Саме
держава пропонує набір важливих технологій, які використовують у
соціальній політиці. Застосування певних технологій передбачає
вирішення завдань відповідного рівня. Важливою технологією сучасної
соціальної політики є, по-перше, соціальне прогнозування. Україна в
майбутньому (хочеться вірити) – соціальна держава. Отже, важливим є
прогнозування соціальних явищ і соціальних процесів на майбутнє, а
також передбачення альтернативних шляхів і термінів здійснення
можливих реформ і змін. Соціальні прогнози виробляють як мінімум
двома шляхами – через пошук можливих результатів, визначаючи певні
тенденції й екстраполюючи їх на ситуацію, та через нормативний
шлях – визначення альтернативних чи оптимальних шляхів і термінів
досягнення бажаних результатів, тобто шляхів вирішення проблем на
основі заданих критеріїв оптимуму. Ефективне прогнозування
допомагає уникнути популізму.
Ще однією технологією є соціальне проектування як процес
створення прототипів соціальних явищ і процесів, за посередництва
науково обґрунтованих варіантів їх планованого розвитку і з
цілеспрямованою зміною конкретних соціальних інститутів. Під час
такого проектування враховують і внутрішні, і зовнішні соціальні
ресурси, які можна мобілізувати для вирішення соціальних проблем.
До технологій зараховують і соціальне планування. Це науково
обґрунтоване визначення цілей, показників, завдань, термінів, темпів,
пропорцій розвитку соціальних процесів і основних засобів їх реалізації.
Об’єктами соціального планування є і суспільство загалом, і кожна зі
сфер соціального життя, соціальні процеси, що відбуваються в різних
сферах суспільства і в територіальному, і у функціональному розрізі (у
сфері обслуговування та ін.). При цьому потрібно враховувати
територіальні, національні, географічні особливості, що спонукає
розглядати регіональну специфіку соціального планування.
Є також технології формування організаційної системи,
стратегічного планування. Досить важливим у соціальній політиці є
програмно-цільове управління та управління персоналом. Не варто
забувати й про технології соціально-політичного і соціальнопсихологічного впливу на самопочуття народу, тобто вплив на настрої
людей, їхню морально-психологічну готовність до вибору конкретних
моделей поведінки.
Загалом використання певних технологій визначає ефективність
управління соціальною сферою, регулювання соціальних процесів,
стійкість соціальної організації й усього соціального простору. Соціальні
технології, які використовують у соціальній політиці, спираються на
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інтеграцію досягнень у різних сферах життя, у тому числі в розвитку
комунікацій, інформації і т. ін.
Останніми роками соціальна політика радикально змінилася.
Завдяки швидкому поширенню інформації громадяни усвідомлюють
різницю рівня життя і всередині країни, і порівняно з іншими країнами.
Держави мусять робити вибір між колективною та індивідуальною
відповідальністю за соціальний добробут, між обов’язками працівника й
обов’язками роботодавця у страхуванні від соціальних ризиків, між
добровільною та обов’язковою участю в соціальних програмах, між
орієнтацією на позитивну чи на негативну свободу (стимулювання чи
обмеження певної поведінки), між вертикальним чи горизонтальним
перерозподілом
прибутків,
між
місцевим,
національним
чи
наднаціональним регулюванням соціальної сфери. У кожній з цих
альтернатив можна знайти позитивні та негативні риси, однак для
соціальної політики важлива збалансованість її елементів, внутрішня
послідовність і логічність моделі. Різні підходи (наприклад,
універсальний чи вибірковий принцип надання послуг) віддзеркалюють
панівні в країні ідеологію та політичні традиції. Водночас сподівання
громадян домогтися від державних служб більших благ мають
тенденцію до зростання (вищий рівень освіти, більший обсяг
безкоштовних медичних послуг), що суперечить економічному тиску,
спрямованому на скорочення видатків на соціальне забезпечення, яке
дає змогу національним економікам бути конкурентоспроможнішими на
світовому ринку. Індустріалізовані країни зазнають змін у своїй
соціальній політиці, зумовлених, зокрема, уявленнями про те, який
рівень витрат на соціальну сферу дозволить собі держава.
Учені відзначають деякі спільні тенденції, характерні для
соціальної політики в різних країнах. Насамперед, триває
переосмислення класичних моделей соціального забезпечення і
традиційних поглядів на соціальну політику й надання соціальних
послуг. Орієнтування на роботу в громаді, посилення ролі зовнішніх
чинників і наднаціональних утворень, що виявляється в спробах
уніфікувати соціальну політику розвинутих держав і тих, що їх
наздоганяють, впровадження таких соціальних програм, які забезпечили
б базові потреби населення. Але світ залишається багатогранним щодо
соціальної сфери. Як загальну тенденцію виокремлюють також
посилення уваги до проблем освіти та збільшення обсягів інвестування
в систему освіти. Розвиток новітніх інформаційних та промислових
технологій вимагає від працівників знань, навичок, зумовлює зменшення
потреб у низькокваліфікованій праці, що потребує відповідних змін і в
соціальній політиці. Ситуація в кожній країні залишається унікальною, не
є винятком і наша держава.
Але навряд чи можна сьогодні впевнено визначити, якою є
нинішня модель української соціальної політики, і чи існує вона загалом.
З одного боку, Основи законодавства України про загальнообов’язкове
державне соціальне страхування від 1998 р. засвідчують орієнтацію на
німецько-французьку корпоративістську модель, що ґрунтується на
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примусовості страхування від соціальних ризиків і фінансування
багатьох соціальних програм з коштів страхових фондів. З другого боку,
активне впровадження програми адресної соціальної допомоги (житлові
субсидії, грошова допомога малозабезпеченим сім’ям) є даниною
ліберальній, американські моделі. Конституція України у стилі соціалдемократичної традиції оптимістично стверджує, що саме держава бере
на себе всі зобов’язання щодо повноцінного соціального забезпечення
кожного громадянина. Тим часом, середній рівень пенсій ледь дотягує
до одного долара на добу – показника крайньої бідності, яким оперують
міжнародні організації для оцінки якості життя, передовсім у дуже бідних
країнах. 2004 року Україна була на 35 місці серед 90 держав за Індексом
соціально-економічної захищеності, який обраховують залежно від
показника безпеки праці, рівня безробіття та деяких інших важливих
чинників. Українська економіка своєю тінізацією та прихованою,
напівлегальною зайнятістю нагадує азійську, а система соціальних
послуг
своєю
сегментованістю
та
нерівністю
доступу –
латиноамериканську. Саме через невизначеність того, якої саме моделі
ми прагнемо, якими мають бути її політичні та соціальні цінності, так
довго буксують реформи в соціальній сфері. Україні варто придивитися
до розмаїтого світового досвіду й спробувати побудувати замість
еклектичної пострадянської нову модель власної соціальної політики,
що відповідала б демографічній, культурній та економічній ситуації.
Така перспектива вимагає докладнішого осмислення наслідків для
України тих змін, що відбуваються у відомих моделях соціальної
політики, зумовлює потребу аналізу альтернативних шляхів
реформування української системи соціального захисту, врахування
сучасних
досягнень
у
впровадженні
ефективних
механізмів
перерозподілу прибутків і надання соціальних гарантій в умовах
соціальних трансформацій.
Відсутність добре продуманого плану дій та названих вище
технологій спонукає визначити передумови та реальний стан соціальної
політики в Україні. Низька ефективність соціальних реформ пов’язана з
тим, що починали здійснювати їх у межах патерналістської парадигми
управління, за якої влада завжди була всемогутньою, а суспільство
було її об’єктом. Саме владі тривалий час належало право визначати
пріоритети, від окремої людини залежало мало. Не менш важливою є
така деформація політики, коли держава значною мірою ігнорувала
соціальні обов’язки, залишала людей сам на сам зі своїми проблемами,
особливо останніми роками. У такому суспільстві об’єктивно починають
діяти сили центробіжного характеру, егоїзм та індивідуалізм, які
насамперед формують інтереси людей.
Як наслідок, у сучасній Україні чимало громадян розчаровані
соціальною політикою, тим, що не зростає рівень життя населення, ще
дехто розгублений, частина ще чогось сподівається від держави, а
частина так і не знає, як себе найкраще реалізувати в умовах непростих
суспільних трансформацій.
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Суттєвим недоліком сучасної української соціальної політики є
відсутність чіткої концепції цілей і пріоритетів, що базувалися б на
реальних економічних можливостях. Наприклад, який сенс підвищувати
пенсії, якщо це відразу спричинює підвищення цін, або соціальні
виплати, якщо вони не підтверджені реальними економічними
розрахунками. Яким, наприклад, є співвідношення між заробітною
платою десяти відсотків найоплачуванішої частини населення і такої ж
частки найменш оплачуваних працівників (для стабільного розвитку
суспільства потрібно 1:8 або 1:10)? В Україні ця цифра реально
співвідноситься як 1:20, а може, й більше. Таку диспропорцію часом не
враховують ні на рівні держави, ні на муніципальному рівні. І вона – не
єдина.
Не реалізовують у нас і принципу субсидіарності, коли проблеми,
які можна вирішити на локальному організаційному рівні, не потрібно
передавати вищій організації чи інстанції. Дотримування цього принципу
вимагає надавати перевагу у вирішенні соціальних проблем
недержавним органам, це сприяло б розвитку ініціативи соціальних
організацій.
Одним з індикаторів та показників успішності соціальної політики є
розвинута система соціального захисту. Поняття соціального захисту
вживають у широкому і вузькому значенні. Під соціальним захистом у
вузькому значенні розуміють насамперед сукупність дій, спрямованих
на надання допомоги під час життєвих криз [2, с. 9]. У широкому
значенні соціальний захист – це певні види колективного забезпечення,
мета яких – підтримувати добробут людей, вони передбачають
запровадження механізмів, які запобігають виникненню складних
життєвих ситуацій [4, с. 371].
Є два підходи до соціального захисту: індивідуалістський та
колективістський. З погляду індивідуалістського підходу добробут
індивідів поліпшується шляхом вивчення обставин їхнього життя,
визначення його рівня та покращення індивідуального добробуту.
Соціальний добробут є сумою добробуту осіб у суспільстві. За
колективістським підходом, суспільство має власні потреби, які
відрізняються
від
потреб
індивіда.
Суспільства
повинні
пристосовуватися до змін, підтримувати лад і відтворювати себе задля
майбутнього. Тому особистий добробут невідривний від колективного
добробуту, а суспільний добробут не є простою сукупністю добробуту
окремих індивідів. Соціальний захист – це комплекс організаційноправових та економічних заходів, спрямованих на забезпечення життя,
здоров’я та добробуту населення за конкретних економічних умов. До
системи соціального захисту входить соціальна допомога, соціальне
страхування, соціальна справедливість. Соціальна допомога – це
надання послуг та матеріальних ресурсів у різних формах (фінансують
зазвичай із загальних доходів держави і надають після перевірки потреб
або засобів для існування). Соціальне страхування передбачає захист
громадян від подій, які властиві суспільству загалом і не зовсім
передбачувані для окремої особи. Соціальна справедливість означає
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компенсацію
(матеріальну
чи
іншу)
особам
у
зв’язку
з
непередбачуваними подіями (наприклад, природні і техногенні
катастрофи).
Організація системи соціального захисту завжди має конкретний
історичний характер. Вона спирається не тільки на певні засади та
цінності, а й на необхідні для цього ресурси, без яких перетворюється
на популістські гасла. Класифікація моделей соціального захисту
Р. Тітмуса, яку він вивів ще 1974 р., є базовою. Він виокремлює три
основні моделі державних систем соціального захисту: залишкову,
інституційно-перерозподільчу, модель індустріальних досягнень. Перша
модель ґрунтується на принципі "страхової мережі". У нормальних
умовах люди не залежать від соціального захисту, вони живуть,
спираючись на власні ресурси або ресурси сім’ї. І тільки ті з них можуть
розраховувати на соціальний захист, хто з якихось причин не може
прожити самотужки. Соціальний захист у такому разі зображують як
"залишковий", тому що він спрямований на тих, хто не підпадає під
загальне правило.
Інституційно-перерозподільча модель соціального захисту має два
основні елементи. Одна частина, перерозподільча, передбачає спробу
вирівняти розподіл ресурсів між людьми. Якщо у залишковій моделі
йдеться про виконання мінімально необхідного, то перерозподільча не
обмежується мінімумом, намагається зменшити соціальну нерівність.
Ідея цієї моделі в тому, що людські потреби в суспільстві сприймають як
нормальні або інституціалізовані. Інституційна частина моделі визначає
соціальну відповідальність за потреби людей у певні періоди їхнього
життя й відповідно забезпечує їх. За умов залишкової моделі індивід
здебільшого покриває соціальний захист зі своїх ресурсів. Натомість
інституційна модель базується на прийнятті соціальної відповідальності
за стани залежності, зумовлені соціальним існуванням.
Модель індустріальних досягнень розроблено найменше. Деякі
напрями соціальної політики можна розглядати як такі, що підтримують
економічний розвиток. Освіту, наприклад, – як підготовку дітей до праці,
охорону здоров’я – як підтримку робочої сили. Прикладом може
слугувати ще Бісмаркова система соціального страхування, у якій
виплати були пов’язані з внесками так, аби рівень зусиль працівників
винагороджувати якомога точніше [4, с. 90-91].
У. Лоренц у своїй книзі "Соціальна робота в Європі, яка
змінюється"
виокремив
інші
моделі
соціального
захисту –
скандинавську,
залишкову,
корпоративістську,
рудиментарну.
Скандинавська модель (Швеція) є універсальною й солідарною
системою соціального захисту. Для забезпечення такої системи
державні зусилля спрямовано на мінімізацію соціальних проблем та
максимізацію надходжень до бюджету. Це можливо за умов сприяння
якомога більшому рівню зайнятості в державі. Для корпоративної моделі
(Австрія, Німеччина, Нідерланди, Швейцарія, частково Франція та
Італія) характерна субсидіарність, тобто участь різних секторів, а саме
державного, недержавного та неформального, у сфері соціального
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захисту.
Залишковій
моделі
(Велика
Британія)
притаманне
акцентування на підтримці поза ринком праці, дуалізм держави й ринку
у страхуванні, житловому забезпеченні, освіті, охороні здоров’я,
службах допомоги в громаді. Основна риса рудиментної моделі
(Португалія, Іспанія, Ірландія, окремі області Італії) – те, що юридичні
права на соціальний захист мінімальні або їх загалом немає. Функції
соціального захисту, зокрема надання персональних послуг, догляд,
держава
перекладає
на
волонтерський
і
неформальний
сектори [3, с. 32-36].
Інколи виокремлюють тільки ліберальну (залишкову) та соціальнодемократичну
моделі.
Мета
першої –
забезпечити
рівність
можливостей, рівні шанси для самореалізації. Роль держави в наданні
соціального захисту зменшується, держава бере на себе функції, які не
здатна здійснити самотужки особа чи сім’я. Головна мета соціальнодемократичної моделі – досягнення соціальної справедливості,
подолання
нерівності.
Завдання
держави –
гарантувати
та
забезпечувати визначений рівень доходів і соціальних послуг
незалежно від трудового внеску. Соціальний захист при цьому
гарантовано як право, а потреби населення є підставою для визначення
межі соціальних витрат.
Усі моделі соціального захисту мають і переваги, й недоліки.
Намагання реалізувати їх без урахування національних, економічних та
культурно-соціальних особливостей тієї чи іншої держави приречені на
невдачу. Далекою від взірців і бажаних показників є ця система і в нашій
державі.
В Україні система соціального захисту складається зі соціального
страхування, соціальної допомоги, соціальних гарантій і пенсійного
забезпечення. Особливо актуальним, на нашу думку, є пошук моделей
пенсійного забезпечення.
Нинішня пенсійна система, попри всі спроби її ревізувати,
залишилася у спадок від Радянського Союзу. В Україні досить широке
пенсійне законодавство щодо пенсійної системи окремих категорій
населення,
наприклад,
державних
службовців,
депутатів,
військовослужбовців, прокурорів, суддів, журналістів, чорнобильців. Там
багато неузгодженостей, несправедливості, що тільки додає
напруження в суспільстві. Пенсії заслужених пенсіонерів зумовили
значний суспільний резонанс, критику, але відповідні органи не
поспішають ухвалювати зміни до законодавства. Реформування
пенсійної системи набуває перманентного характеру і, на жаль, не на
користь мільйонів пенсіонерів, а лише з вигодою для частини
високопосадовців та окремих чиновників. Приклад Польщі може бути
для нас дуже важливим. Реформу там розпочато ще 1998 р., і головним
її позитивом було запровадження накопичувальної системи,
загальнообов’язкової для всіх, хто не досягнув 30-річного віку,
добровільної – для працівників віком від 30 до 49 років. Старших
працівників до накопичувальної системи не залучали. Ще не вирішено
проблеми слабкого сектору добровільного страхування, відсутності у
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працедавців стимулів пропонувати професійні пенсії та систему
страхування. У країні й далі високий рівень безробіття, а підвищення
віку виходу на пенсію може ще погіршити ситуацію, особливо для
молоді, оскільки з’являтиметься менше робочих місць. Усе це треба
враховувати й під час реформування пенсійної системи в Україні. До
речі, рішення про підвищення пенсійного віку непопулярне серед
населення. Але насамперед громадяни мають довіряти державним чи
недержавним фондам, щоб вкладати в них свої гроші. У нашій країні
такої довіри немає, бо немає гарантій, що з державними чи
недержавними фондами нічого не станеться і що кошти буде повернуто.
Крім того, пенсійне страхування, як правило, сприяє легалізації доходів,
тому є загроза, що в Україні, де тіньова зайнятість досить поширена,
працівники не захочуть легалізовувати доходи, щоб не сплачувати
податків, а тоді система не працюватиме.
Система соціальної допомоги в Україні далека до досконалості. У
процесі її реалізації є чимало проблем з обчисленням чітких критеріїв
бідності, існує складність обчислення адресних допомог для однієї сім’ї.
Наприклад, кілька видів допомоги на виховання дітей, соціальну
допомогу й житлову субсидію, на які має право одна й та сама сім’я,
обчислюють з різних стандартів доходу. У нас постійно недостовірно
декларують доходи, занижуючи їх у середньому на 30 %. Отже, право
на адресну соціальну допомогу має спиратися на порівняння
середньомісячного доходу на члена сім’ї з єдиними стандартом доходу.
Крім того, право на адресну соціальну допомогу має залежати від
надання претендентом доказів активного пошуку оплачуваної роботи
і т. ін. У зв’язку з заявами про зближення з ЄС, треба врахувати
необхідність узгодження нашого законодавства із законодавством країн
ЄС і ухвалення відповідних ключових концепцій та інструментів,
прийнятих в ЄС та деяких державах Східної Європи.
Не виконують у нас також норм державних соціальних гарантій. У
спеціальному законі "Про державні соціальні стандарти та державні
соціальні гарантії", ухваленому ще 2000 року, зазначено, що основні
соціальні гарантії не можуть бути нижчими від прожиткового мінімуму,
але наразі ця норма закону не набула чинності, діють перехідні
положення, за якими рівень прожиткового мінімуму на кожен рік
визначає Закон про державний бюджет. Це інколи спричинює фінансові
колізії. Надання пільг у нас регулюють аж 25 законів і актів Кабінету
Міністрів. Серед тих, хто має право на пільги за соціальним статусом, –
31 %, а за професійною ознакою – 13,8 %. Спроби скасувати пільги
окремим категоріям зумовлює в суспільстві напруження. Частини пільг
не надають, бо люди не користуються відповідними послугами. Не існує
обліку наданих послуг, а також, як ми вже зазначали, показників
реального доходу сімей.
Усе це дає змогу зробити висновок, що сьогодні технології
соціальної політики в Україні опрацьовано недостатньо і вони не
стабілізують соціально-політичних відносин, не вносять погодженості в
дії влади та членів суспільства. Замало політичних і соціальних норм і
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приписів, які регулюють відповідні типи поведінки. Соціальну політику не
до кінця інтегровано в соціально-політичну ідеологію та ціннісну
системи суспільства. В Україні немає достатньої кількості матеріальних
засобів і умов, які дали б змогу вибрати певну модель соціального
захисту та виконувати ті норми соціального захисту, які вже прийнято.
Нестача коштів, відсутність спеціалістів належного рівня, невміння
працювати з певними групами клієнтів, недосконала координація
системи надання соціальних послуг, відсутність співпраці між різними
закладами – проблеми, які потрібно вирішувати. Важливо розробити
концепцію державної та місцевої соціальної політики, децентралізувати
її, розширити повноваження місцевої влади, сприяти розвитку співпраці
між місцевими органами влади та недержавним сектором, навчати
відповідних фахівців, розробити стандарти якості послуг, контролювати
відповідно їх надання, залучати користувачів до процесу управління.
Тому владним органам, які відповідальні за соціальну сферу,
відкинувши популізм і враховуючи відповідний позитивний досвід інших
держав, насамперед потрібно зосередитися на особливо важливих для
суспільства ділянках соціальної політики для їхньої успішної реалізації.
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L’viv, 79000, Ukraine
Some aspects of social technologies of effective policy for a
person’s and society’s interest are discovered in this article. The
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protection are exposed. The practice and possibilities of
realization of social protection system in Ukraine, which include
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ЗІНЧУК ВІКТОР.
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
ПОЛІТИЧНОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ОСОБИ
Віктор Зінчук
Львівський національний університет імені Івана Франка,
вул. Університетська, 1, Львів, 79000, Україна, vik-z@ukr.net
Політичну соціалізацію особи розкрито через особливості її
трактування в сучасних гуманітарних науках. Подано
визначення поняття "соціалізація"; процес політичної
соціалізації проаналізовано крізь призму трьох підходів.
Розглянуто
преференцію
та
значущість
агентів
політичної соціалізації (основні – сім’я (родина), навчальні
заклади, найближче оточення, ЗМІ).
Ключові слова: соціалізація, політична соціалізація, процес,
етапи, агенти політичної соціалізації.
Цивілізоване суспільство передбачає здійснення політики для
людей і через людей. Яку б значну роль у політиці не відігравали
соціальні групи, масові суспільні рухи, політичні партії, у кінцевому
підсумку її головним суб’єктом є особистість. Адже самі ці групи, рухи,
партії й інші суспільні й політичні організації складаються з реальних
особистостей, і тільки через взаємодію їхніх інтересів і волі
визначається зміст і спрямованість політичного процесу, усього
політичного життя суспільства.
Щоб стати людиною, замало біологічної спадковості, потрібна
спадковість соціальна. Процес засвоєння людиною певної системи
знань, норм і цінностей, притаманних повноправним членам
суспільства, називають соціалізацією. Інакше кажучи, соціалізація – це
перетворення біологічного індивіда на соціальну істоту, входження
індивіда в соціум, процес становлення його як особистості.
Складний і розгалужено-різноманітний процес соціалізації
вивчають різні науки: політологія, соціологія, психологія, соціальна
психологія, історія, антропологія, етнографія, педагогіка, філософія та
інші. Кожна з цих наук досліджує різні аспекти соціалізації як процесу,
зокрема: соціокультурний (соціалізація поколінь у конкретно-історичних
умовах), біосоціогенетичний (соціалізація індивіда в певних соціальноекономічних умовах), генетико-віковий (вікова соціалізація в умовах
конкретного суспільства). На відміну від цих наук, політологія (як,
приміром, і соціологія), розглядає саму людину як надзвичайно
пластичну істоту, здатну до значних соціальних адаптацій, але водночас
виокремлює в людині соціально-типові характеристики – риси, властиві
певним типам людей. Людину досліджують насамперед як особистість,
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як елемент соціально-політичного життя, розкривають механізми її
становлення під впливом соціальних чинників. Політологію цікавлять
зв’язки особистості й соціальної спільноти, особистості і суспільства,
регулювання і саморегулювання соціальної поведінки. Отже, специфіка
політології – у з’ясуванні, насамперед, того в людині, що безпосередньо
пов’язане зі соціальним життям, залученням індивіда в систему
соціально-політичних відносин, тобто не її біологічних чи психічних
особливостей, а здебільшого соціальних характеристик.
На думку американського дослідника Н. Смелзера, досліджуючи
процес соціалізації, передовсім потрібно з’ясувати, чому люди
поводяться певним чином, чому утворюють групи, ідуть на війну,
поклоняються чомусь, одружуються, голосують – тобто все, що
відбувається з людьми, коли вони взаємодіють один з одним [4, с. 14].
Російський дослідник О. Філіппов зазначає, що науковці мають
досліджувати особисте сутнісне життя людей. Тоді їм вдасться
з’ясувати, чи розуміють люди характер взаємин, у які вступають щодня і
всюди, та роль культурних і поведінкових зразків, які відтворюють,
транслюють і сприймають [5, с. 19-20]. А. Ефендієв додає: людина
цікава насамперед з погляду її раціональної складової, оминаючи
несвідоме, ірраціональне [2, с. 50]. Досліджуючи процес соціалізації,
серед чималої кількості особливостей індивіда головний акцент
потрібно робити на тих аспектах, які можуть охарактеризувати значну
кількість людей і які можна об’єднати в певні соціальні спільноти (вікові,
національні та ін.). Інакше кажучи, особистість постає як суб’єкт
соціально-політичної діяльності і системи міжособистісних взаємин.
Одну з перших спроб дати розгорнуту характеристику поняття
соціалізації в сучасному її розумінні зробив французький соціолог
Г. Тард. У виданій 1892 р. книзі він розглянув два взаємозалежні
соціальні процеси – денаціоналізацію й соціалізацію. Соціалізацію Тард
розуміє як входження індивіда в націю, народ, досягнення подібності в
мові, освіті, вихованні з іншими індивідами, що становлять
суспільство [6]. Ф. Гіддінгс, визначаючи соціалізацію як процес розвитку
соціальної сутності людини, звернув увагу на те, що завдяки соціалізації
зникають або стають малопомітними первинні відмінності в мові,
віруваннях та звичках людей, а чужорідні елементи асимілюються – у
населенні США, наприклад – у постійний американський тип [1, с. 32].
Отже, соціалізація – це процес, під час якого індивід ніби засвоює спосіб
життя "свого" суспільства. На думку іншого західного науковця,
Т. Шибутані, індивід соціалізований лише в тому разі, коли здатний
брати участь у погоджених з іншими людьми діях на основі
конвенціональних домовленостей або норм, тобто соціалізація можлива
тільки за умови повсякденного спілкування з навколишніми
людьми [1, с. 34]. Російський дослідник І. Кон визначає соціалізацію як
процес засвоєння індивідом соціального досвіду, визначеної системи
соціальних ролей і культури, під час якого формується конкретна
особистість. Аналогічної думки дотримується Н. Смелзер, який
зазначає, що науковці розглядають соціалізацію як процес
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нагромадження людьми досвіду та соціальних установок, які
відповідають їхнім соціальним ролям, і додає: у процесі соціалізації
прагнення до конформізму є радше правилом, аніж винятком [4, с. 94].
Отже, багатозначний термін "соціалізація" означає сукупність усіх
соціальних процесів, завдяки яким індивід освоює і відтворює визначену
систему знань, норм і цінностей, які дають йому змогу функціонувати як
повноправному члену суспільства. Крім того, соціалізація містить не
тільки усвідомлені, контрольовані, цілеспрямовані впливи (зокрема,
виховання в широкому розумінні слова), а й стихійні, спонтанні процеси,
які так чи інакше також позначаються на формуванні особистості.
Політичну соціалізацію розглядають як процес входження людини
в політичну систему суспільства. Цей процес часто визначають як
"політичний розвиток особистості", під яким розуміють активне
засвоєння індивідом ідеологічних і політичних цінностей і норм,
притаманних конкретному суспільству, формування їх у вигляді
усвідомленої системи соціально-політичних установок, що визначає
позиції та поведінку індивіда в політичній системі суспільства. У
підручнику соціології для американських коледжів, наприклад, подано
визначення політичної соціалізації як процесу навчання й
удосконалювання, за допомогою якого індивід засвоює політичну
культуру суспільства, його основні політичні поняття, свої права й
обов’язки щодо уряду й набуває уявлень про структуру та механізми
функціонування політичної системи [6]. Отже, політична соціалізація –
це безперервний процес засвоєння індивідом упродовж усього життя
політичних знань, норм і цінностей суспільства, до якого він належить,
витворення і трансформування власного світогляду, що давало б йому
змогу брати активну участь у політичному житті.
У науковій літературі є різні підходи щодо трактування політичної
соціалізації як розгалуженого та багатопланового процесу. На нашу
думку, доцільно виокремити три основні підходи до розуміння процесу
соціалізації: інтеракціоністський, структурно-функціоналістський та
когнітивістський.
Прихильники інтеракціоністського підходу (Ч. Кулі, Г. Міль,
Р. Пара та ін.) переконані, що соціалізація індивіда відбувається через
формування в ньому людських якостей, а сутність соціалізації вони
обмежують здатністю індивіда оволодівати мовою та спілкуванням.
Коли індивід набуває образу власного "Я", він відразу стає
соціалізованим. До цього ж підходу належать погляди соціологів
Дж. Міда, Г. Блумера (символічний інтеракціонізм) та А. Шуца
(феноменологічна соціологія). Мід та Блумер розглядали суспільство як
символічну взаємодію людей і груп. У процесі взаємодії люди
конструюють об’єкти і змінюють зовнішнє середовище. При цьому
взаємодію розглядають як інтеракцію не усталених соціальних ролей, а
як реальних, сповнених внутрішніх суперечностей, почуттів та емоцій
людей. За А. Шуцем, соціальна реальність – це інтерсуб’єктивний світ,
що існує до нас. Щоб долучитися до неї (соціалізуватися), індивід має
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накопичувати власний досвід (духовний) у взаємодії з навколишніми
людьми.
Залежно від особливостей взаємодії політичної системи й
індивіда, є різні типи політичної соціалізації. Традиційно виокремлюють
чотири
типи:
гармонійний,
плюралістичний,
конфліктний,
гегемоністський. Їх
можна
розглянути саме за допомогою
інтеракціоністського соціологічного підходу.
– Гармонійний тип соціалізації відображає психологічно нормальну
взаємодію індивіда та владних інститутів, для нього характерне
раціональні відносини особистості й політичної системи. Такий тип
припускає наявність культурно однорідного середовища, зрілих
демократичних традицій і громадянського суспільства.
– Плюралістичному типу політичної соціалізації притаманний
опосередкований характер взаємодії особистості з політичною
системою. Значна кількість різнорідних політичних субкультур
зумовлює первісну політичну соціалізацію індивіда в межах
визначеної соціальної групи. Однак таке різноманіття не
перешкоджає досягненню в суспільстві консенсусу, якщо всі
визнають ліберально-демократичні цінності.
– Конфліктний тип політичної соціалізації формується на основі
міжгрупової боротьби і протистояння. Прихильність індивіда до
інтересів своєї групи ускладнює досягнення консенсусу з іншими
громадянами і владою. У таких суспільствах, як правило, високий
ступінь
політичного
насильства,
жорсткої
боротьби
між
представниками різних субкультур.
– Гегемоністському типу властиве негативне ставлення індивіда до
будь-якої соціальної і політичної системи, за винятком власної. Такий
тип формує політичну культуру особистості суто на цінностях однієї
соціальної групи, релігійної системи чи політичної ідеології.
Гегемоністський тип зазвичай характерний для закритих політичних
систем (КНДР, "азійські диктатури", Куба), які антагоністичні щодо
інших цінностей.
Розгорнуту соціологічну теорію, яка описує процеси інтеграції
індивіда в соціальну систему, запропонував представник структурного
функціоналізму Т. Парсонс. За Парсонсом, індивід "вбирає" суспільні
цінності в процесі спілкування із "значущими іншими", у результаті чого
наслідування загальнозначущих нормативних стандартів стає частиною
його мотиваційної структури. Соціалізація відбувається завдяки дії
психологічних механізмів пізнання і засвоєння цінностей. Механізм цей,
на думку Парсонса, працює на основі принципу задоволення, що його
сформулював Фройд: страждання, яке посилюють за допомогою
винагороди й покарання, містить також процеси гальмування (аналог
фройдівського витиснення) і субституції (переносу і зсуву). До
пізнавального механізму входять процеси імітації й ідентифікації, що
спираються на почуття поваги і любові [3, с. 316-317]. Інструментарій
структурного функціоналізму придатний для дослідження чинників
впливу на соціалізацію, функцій та етапів політичної соціалізації.
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На соціалізацію впливає багато чинників, які можна умовно
розділити на три групи: макрочинники, що є умовами соціалізації всіх
або дуже багатьох людей: космос, планета, світ загалом, країна,
суспільство, держава; мезочинники – етнос, тип населення, місто чи
село, у якому живе людина; мікрочинники – інститути соціалізації, з
якими людина безпосередньо взаємодіє: родина, школа, середовище
однолітків, трудовий колектив.
Найважливішою функцією політичної соціалізації є досягнення
особистістю вміння орієнтуватися в політичній системі, виконувати
визначені ролі. Інакше людина не може ефективно обстоювати свої
соціальні й політичні інтереси. Традиційно виокремлюють такі функції
політичної соціалізації: інформаційна; ціннісно-орієнтована; установчонормативна; поведінково-діяльна.
Політична соціалізація триває впродовж усього життя людини.
Залежно від ставлення індивіда до політичного процесу (особиста
участь чи неучасть), визначають три основні етапи політичної
соціалізації особистості. Допартиципаційний – індивід ще не бере
особистої участі в політичному процесі. Цей етап охоплює період
ранньої дошкільної фази дотрудової стадії загальної соціалізації і
частково фазу шкільного навчання. Для нього характерна здебільшого
"первинна" політична соціалізація. Саме тоді закладаються основи
політичної культури, які засвоює індивід. Другий етап політичної
соціалізації – партиципаційний – починається ще на дотрудовій стадії
загальної соціалізації і, фактично, охоплює кілька циклів людського
життя – оволодіння професією, служба в армії, трудова діяльність,
створення сім’ї. У багатьох країнах учні старших класів і студенти
беруть участь у політичному житті. Це досить складний період
становлення особистості. У цьому віці відбувається усвідомлення
власного "Я" як осмислення свого місця в житті, що супроводжується
підкресленим
прагненням
до
незалежності
й
самостійності,
протиставленням себе дорослим. У результаті вибудовується
паралельна система цінностей, що не перетинається з поглядами
батьків, а частково і з поглядами однолітків. Для цього етапу характерна
так звана "вторинна" політична соціалізація. Її особливості в тім, що
індивід уже оволодів механізмами опрацювання інформації та
моделями політичної поведінки і здатний протистояти груповому
впливу. Третій етап політичної соціалізації – постпартиципаційний –
починається в різних індивідів і соціальних груп у різні періоди життя,
найчастіше в пенсійному віці. Для нього характерне значне
послаблення політичної соціалізації. У цьому віці люди, якщо не
відбувається якихось екстраординарних подій в особистому житті чи в
житті суспільства, зазвичай не змінюють політичних поглядів.
Науковці, що вивчали когнітивний розвиток, зокрема
П. Гренфільд і Г. Брюнер, соціалізацію розглядають як енкультурацію чи
міжпоколінську трансмісію культури, як набування навичок адекватного
реагування на вимоги соціального середовища, виконання соціальної
ролі й соціальної взаємодії. Людину розглядають насамперед як
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культурно детерміновану істоту. Основною проблемою людського життя
є збереження і сприйняття різних культурних моделей, їхня трансмісія з
покоління в покоління. З цього погляду енкультурацію розуміють як
автоматичний процес абсорбції, у якому дитина є tabula rasa, що осягає
культуру тільки завдяки зіткненню з нею. Оскільки її зовнішнє
середовище культурно детерміноване, а вроджена структура
особистості дитини скрізь та сама, і вона є прийнятною для осягнення
культурних моделей, діти всмоктують (абсорбують) культуру в усіх
аспектах свого досвіду. За допомогою когнітивістського соціологічного
підходу доцільно з’ясувати особливості функціонування агентів
політичної соціалізації, їхній вплив на формування політично свідомої
особистості.
Політичні цінності, установки й моделі політичної поведінки
передають за допомогою впливу на індивіда конкретних людей і
формальних інститутів, що в соціології мають назву агентів політичної
соціалізації. Їх поділяють на політичних і неполітичних. У реальному
житті дія політичних і неполітичних агентів політичної соціалізації тісно
переплітається.
На першому етапі політичної соціалізації найважливішу роль
відіграє родина (сім’я), що формує в дитини психологічну основу
політичних орієнтацій, установок і моделей політичної поведінки. Саме
родина на тривалий час залишається основним джерелом інформації,
що соціалізує. Батьки, як і інші члени сім’ї, належать до певної
соціальної групи, прошарку суспільства, відображають певні інтереси,
потреби, політичні цінності та орієнтації. У країнах із досить стабільною
політичною системою існує сильна кореляція політичних орієнтацій
дітей і їхніх батьків [7, с. 30-32]. Чимало західних дослідників
констатують, що сучасна родина не має тієї самодостатньої ролі, на яку
вона претендувала в минулі епохи. Автор концепції конфлікту поколінь
Дж. Колеман вважає, що якщо в минулому родина готувала молоду
людину до входження в суспільство, то нині вона вже не може більше
здійснювати цю функцію. Батьки не спроможні зрозуміти ті величезні
зміни, що відбулися в суспільстві від часу їхньої власної
молодості [8, с. 62-64].
Школа не тільки доповнює, а й у чомусь може перебудовувати
політичну інформацію, яку дитина отримала в родині (сім’ї). У школі
політична соціалізація здійснюється у двох напрямах. По-перше, пряма
політична соціалізація через викладання дисциплін, де розповідають
про принципи політичного устрою країни, пояснюють права й обов’язки
громадян. По-друге – латентна, опосередкована. Місце школи в процесі
політичної соціалізації великою мірою визначає характер політичної
системи суспільства. Формування таких установок украй важливе для
відтворення панівної в суспільстві політичної культури й забезпечення
стабільності функціонування політичної системи.
Дуже важливим агентом політичної соціалізації є позародинне
(позасімейне) найближче оточення, персоніфіковане в друзях, групі
однолітків. У певних ситуаціях вплив цього агента може бути сильнішим,
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аніж родини і школи. Наприклад, у США значним є вплив на
соціалізацію груп однолітків у межах порівняно замкнутих,
локалізованих просторах на кшталт негритянських гетто, китайських
містечок. Такий вплив є одним із джерел девіантної політичної
поведінки. Німецький соціолог С. Ейзенштадт вважає, що малі групи
утворюють ніби проміжну ланку під час переходу молодої людини з
інтимного світу родини до формально бюрократизованих структур
суспільства.
У сучасному світі, від першого етапу політичної соціалізації,
важливим агентом є засоби масової комунікації: преса, радіо,
телебачення, кіно, відео, комп’ютерні ігри. Вони сприяють
впровадженню норм панівної політичної культури у свідомість людини.
Водночас засоби масової інформації можуть використовувати і для
політичного маніпулювання – прихованого керування свідомістю й
поведінкою людей, щоб вони вимушено діяли всупереч власним
інтересам. ЗМІ впливають на процес формування суспільної думки
щодо найважливіших і найактуальніших політичних проблем. До агентів
політичної соціалізації також належать різноманітні групи за інтересами,
ділові кола, політичні партії і рухи, громадські організації, церква, армія.
Отже,
найефективніші
дослідження
процесу
політичної
соціалізації, на нашу думку, можливі, якщо застосувати дослідницькі
методології щодо різних аспектів проблеми. Якщо метою соціологічного
дослідження є чинники впливу на соціалізацію, функції та етапи
політичної соціалізації, то найпридатнішим є інструментарій структурнофункціоналістського підходу. Коли є завдання визначити типи політичної
соціалізації, найкраще спрацьовує інтеракціоністський підхід. Якщо
потрібно з’ясувати особливості функціонування агентів політичної
соціалізації, їхній вплив на формування політично свідомої особистості,
доцільно використовувати когнітивістський соціологічний підхід.
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A process of the political socialization of a person through
features of its perception by modern humanitarian sciences is
discovered. Primary determinations of a concept of
"socialization" are given, and the process of political socialization
is considered through three special approaches. The author also
considers preference and importance of agents of political
socialization (the basic of them are family, the educational
institutions, the closest environment, mass media).
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Психологічне здоров’я особи й суспільства
УДК 159.922.73-053.66

ПАРТИКО ТЕТЯНА.
ОСОБИСТІСНІ ЧИННИКИ ВНУТРІШНЬОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ
10-11-РІЧНИХ ХЛОПЦІВ
Тетяна Партико
Львівський національний університет імені Івана Франка,
вул. Університетська, 1, Львів, 79000, Україна,
partyko@ext.franko.lviv.ua
Досліджено вплив характерологічних рис, самооцінки й
соціальної рефлексії на стан внутрішньої залежності
хлопців віком 10-11 років. Виявлено, що відповідальність
залежних хлопців детермінується вищим самоконтролем і
нижчою домінантністю. У незалежних 10-річних хлопців і в
тих, хто не визначився, відповідальність детермінується
сміливістю, в 11-річних – самоконтролем. На самооцінку
11-річних залежних хлопців впливає очікувана оцінка
батька; на оцінку незалежних і тих, які не визначилися, –
матері, учителів і друзів. Зроблено висновок про те, що
важливу роль у структурі характеру залежних хлопців
відіграє самоконтроль; особистісні чинники внутрішньої
залежності 10-ти й 11-річних хлопців різні; стан
внутрішньої залежності позитивно впливає на загальний
психічний стан 10-річних хлопців.
Ключові слова: внутрішня залежність, риси характеру,
самооцінка, відповідальність, самоконтроль, хлопці.
Постановка проблеми
Проблема внутрішньої залежності – це проблема відсутності
свободи волі, дій, вибору, помислів або почуттів. Вона постає уже в
дитячому віці. Чимало науковців говорить про відмінності між залежною
поведінкою хлопців і дівчат [1, 2, 4, 5 та ін.]. Тому, очевидно,
переживання внутрішньої залежності в них теж зумовлені різними
чинниками.
У статті розглянуто особистісні чинники внутрішньої залежності
хлопців – їхні психологічні особливості вивчено значно менше, ніж
дівчат. Від початку ХХ ст. – часу, коли вчених зацікавили індивідуальні
відмінності між людьми, зокрема відмінності між чоловіками й жінками,
посилилася суспільна боротьба за рівноправність жінок. Тому в центрі
наукових інтересів виявилися саме жінки й дівчата. З кінця ХХ – початку
ХХІ ст. дедалі частіше можна почути про фемінізацію сучасних хлопців.
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У цьому контексті актуальнішим стає прийняття з боку хлопців статеворольового стереотипу незалежної поведінки. Традиційно вважають, що
вже в чотири-п’ятирічних хлопчиків формується стереотип, що
відповідає таким рисам, як великий, гомінкий, бойовий, розумний, а
також незалежний. Пріоритет останньої риси засвідчують дитячі ігри, під
час яких хлопці стверджують свою індивідуальність, намагаючись
відокремитися від вихователів і матерів. При цьому вони надають
перевагу груповій діяльності [2, с. 230].
Б. Фагот, К. Лейнбах і С. О’Бойл у 90-х роках ХХ ст. під час ігрового
експерименту спостерігали за чотирирічними дітьми. Діти-продавці
пропонували хлопчикам купити лютих ведмедів, а дівчаткам – пухнастих
котиків. Автори дослідження роблять висновок: діти ще в ранньому віці
пов’язують одні властивості з чоловічою статтю, а інші – з жіночою.
Вони внутрішньо мотивовані набувати ті цінності, інтереси й моделі
поведінки, які властиві відповідній статі, і розвивають дуже жорсткі й
стереотипні уявлення про те, що роблять хлопчики, і що – дівчатка. У
разі порушення цих стереотипів діти можуть відчувати незручність і
тривогу. Значною мірою ці стереотипи формує сім’я [див. 1, с. 434].
Порівнюючи поведінку чотирирічних хлопчиків і дівчаток,
К. Карпентер дійшла висновку, що в ситуаціях прохань чи вимог з боку
дорослих або ровесників хлопчики є активнішими і менш піддатливими,
ніж дівчатка. Хлопців приваблює неструктурована поведінка, до якої
дорослих або мінімально залучено, або не залучено загалом; вони рідко
звертаються до них по допомогу [3]. Така неструктурована з боку
дорослих діяльність, на думку К. Карпентер, сприяє формуванню
асертивності (тобто відкритої поведінки, коли дитина обстоює свої
права, однак шкоди іншим при цьому не заподіює), а також
наполегливості, самовпевненості та лідерських тенденцій хлопців.
Дослідниця вважає, що зміна соціальної ситуації розвитку дитини може
призвести до зміни цих рис [4].
Наприкінці 80-х років ХХ ст. виявлено вплив індивідуальних
особливостей дитини на її залежну поведінку [7] і сталість цієї
характеристики з огляду на стать [6]. В обох дослідженнях вдалося
виявити певні закономірності тільки для дівчат; для хлопців вони не
були характерними. Тому питання про особистісні чинники внутрішньої
залежності сучасних хлопців потребує ґрунтовнішого вивчення.
Гіпотези дослідження
Дослідження здійснено, щоб перевірити такі гіпотези:
1. Відповідальність залежних і незалежних хлопців детермінують різні
чинники.
2. Особистісні чинники внутрішньої залежності 10-ти й 11-річних хлопців
різні.
3. Роль батька й матері у формуванні особистості залежних і
незалежних хлопців різна.
4. Стан внутрішньої залежності негативно впливає на загальний
психічний стан хлопців.
Завдання дослідження
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Завданням дослідження було з’ясувати відмінності і взаємозв’язки
між характерологічними рисами, самооцінкою і соціальною рефлексією
батьків, учителів і друзів у 10-ти й 11-річних внутрішньо залежних
хлопців. Нас також цікавила роль відповідальності й самоконтролю у
структурі особистісних рис залежних і незалежних хлопців і те, як стан
внутрішньої залежності впливає на їхній загальний психічний стан.
Об’єкт та предмет дослідження
Об’єкт дослідження – стан внутрішньої залежності хлопців;
предмет – зумовленість цього стану характерологічними рисами,
самооцінкою, соціальною рефлексією і віком.
Характеристика досліджуваних
У дослідженні взяли участь 216 хлопців: 117-10-річних і 99-11річних. Серед 10-річних внутрішньо залежними виявилися 67 хлопців,
що становить 57,3 % загальної кількості досліджуваних цього віку;
внутрішньо незалежними – 50 хлопців, що становить відповідно 42,7 %.
Для 11-річних кількість внутрішньо залежних становить 53 хлопці
(53,5 %), незалежних – 46 (46,5 %). Відповідно до цього поділу було
сформовано експериментальні й контрольні групи (ЕГ і КГ). До
експериментальної групи увійшли залежні 10-річні (ЕГ10) і 11-річні (ЕГ11)
хлопці. На запитання "Що тобі заважає бути внутрішньо незалежною
людиною?" вони називали якусь причину, наприклад, заважають батьки,
школа або однолітки тощо. До контрольної групи увійшли хлопці
10-11 років (КГ10 і КГ11), які на вищенаведене запитання відповіли, що їм
ніщо не заважає, а також ті хлопці, які ще не визначилися.
Методики дослідження
У роботі використано дитячий варіант методики Кеттела (16 PF) і
методику самооцінки та соціальної рефлексії Щура. Достовірність
одержаної інформації перевірено математико-статистичними методами:
t-критерієм Стьюдента і коефіцієнтом лінійної кореляції Пірсона.
Результати порівняльного та кореляційного аналізу для
експериментальної групи (ЕГ10 і ЕГ11)
Порівнявши результати ЕГ10 і ЕГ11, ми виявили статистично
значущі відмінності за показниками "Н-сміливість", "СРМ-соціальна
рефлексія матері" і "СРБ-соціальна рефлексія батька" (див. табл. 1).
Табл. 1
Статистично достовірні відмінності середніх арифметичних
показників для експериментальної групи
Середні
t-критерій
Рівень
арифметичні
Показники
Стьюдента достовірності
ЕГ10
ЕГ11
Н-сміливість
5,682
6,961
3,008
0,003
СРМ-соціальна
5,283
5,962
2,497
0,01
рефлексія матері
СРБ-соціальна
4,978
5,712
2,592
0,01
рефлексія батька
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Отже, у внутрішньо залежних хлопців у період від 10 до 11 років
підвищується рівень соціальної сміливості, ініціативності, активності,
імпульсивності. Цьому віковому періоду також властиве зростання
очікуваної оцінки з боку матері та батька: якщо в 10 років вони очікують
від батьків оцінки, яку можна охарактеризувати словами "Ти – добра
дитина", то в 11 років – "Ти – дуже добра дитина". Інакше кажучи, рівень
соціальної рефлексії батьків у залежних хлопців у період від 10 до
11 років зростає.
Результати кореляційного аналізу для груп ЕГ10 і ЕГ11 наведено у
табл. 2.
Табл. 2
Статистично значущі кореляції факторів методики Кеттела для
експериментальної групи
Назва факторів
ЕГ11
ЕГ10
r
p
r
p
Н-сміливість – А-комунікабельність
0,359
0,05
0,539
0,01
Н-сміливість – С-емоційна стійкість
0,453
0,01
0,384
0,01
Н-сміливість – D-збудливість
–
–
-0,371
0,01
Н-сміливість – О-впевненість
–
–
0,432
0,01
Н-сміливість – Q4-напруженість
-0,398
0,01
-0,448
0,01
D-збудливість – Е-домінантність
0,449
0,01
0,423
0,01
D-збудливість – G-відповідальність
–
–
-0,563
0,01
D-збудливість – Q3-самоконтроль
-0,433
0,01
-0,663
0,01
D-збудливість – Q4-напруженість
–
–
0,365
0,01
Q4-напруженість – С-емоційна
–
–
-0,361
0,05
стійкість
Q4-напруженість – О-впевненість
–
–
0,440
0,01
Q4-напруженість – Q3-самоконтроль
–
–
-0,322
0,05
С-емоційна стійкість –
0,661
0,01
0,442
0,01
А-комунікабельність
С-емоційна стійкість –
0,444
0,01
0,409
0,01
О-впевненість
О-впевненість –
0,545
0,01
0,377
0,01
А-комунікабельність
Q3-самоконтроль – Е-домінантність
–
–
-0,420
0,01
Q3-самоконтроль –
0,465
0,01
0,589
0,01
G-відповідальність
Е-домінантність –
-0,554
0,01
-0,385
0,01
G-відповідальність
Отже, у період від 10 до 11 років посилюються зв’язки між
характерологічними
рисами
залежних
хлопців.
У
10-річних
найпоширенішими є кореляції з факторами "Н-сміливість", "С-емоційна
стійкість", "А-комунікабельність" і "Q3-самоконтроль". Якщо внутрішньо
залежний хлопчик демонструє вищу соціальну сміливість і активність,
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від нього можна очікувати більшої комунікабельності й відкритості у
стосунках, вищого самоконтролю й прийняття соціальних норм
поведінки, більшої емоційної стійкості й зрілості, а також меншої
напруженості і фрустрованості. У свою чергу, вища емоційна стійкість
взаємопов’язана з комунікабельністю й упевненістю у своїх силах. На
особливу увагу заслуговує роль самоконтролю в цій структурі. У
10-річних внутрішньо залежних хлопців самоконтроль формується за
умов підвищення рівня соціальної сміливості й активності,
відповідальності й прийняття соціальних норм і правил поведінки,
зниження рівня збудливості й надмірної моторної активності.
В 11-річних залежних хлопців, на відміну від 10-річних, основні
зміни відбуваються завдяки появі нових зв’язків. Особливо це
стосується факторів "Q4-напруженість" і "D-збудливість". Зникає зв’язок
фактора "Q4-напруженість" з "Е-домінантністю" і з’являється з
"О-впевненістю",
"С-емоційною
стійкістю",
"D-збудливістю",
"Q3-самоконтролем". У фактора "D-збудливість" додатково з’являються
зв’язки з "G-відповідальністю", "Н-сміливістю" і "Q4-напруженістю". Крім
того, наявний взаємовплив факторів "Н-сміливість" і "О-впевненість", а
також "Е-домінантність" і "Q3-самоконтроль". Це засвідчує, що внутрішня
напруженість і стан фрустрації, які з’являються в 11-річних залежних
хлопців, уже не взаємопов’язані з їхнім прагненням до домінантності, як
це було в 10 років. Натомість вищий внутрішній спокій тепер
зумовлений упевненістю у своїх силах, вищою емоційною стійкістю і
толерантністю, помірною моторною активністю. Така вирішальна
вольова риса дитини на порозі підліткового віку, як самоконтроль, уже
не корелює зі соціальною сміливістю й схильністю до ризику, як було в
10-річних залежних хлопців, а починає визначатися спадом
напруженості, меншою схильністю до домінантності й незалежності.
Цікавим у цьому аспекті є також взаємозв’язок між вищим рівнем
збудливості і меншою відповідальністю хлопців.
Щодо взаємозв’язків самооцінки, соціальної рефлексії і
характерологічних рис, то виявлено, що в 10 років самооцінка залежних
хлопців підвищується в разі вищої очікуваної оцінки з боку вчителів
(r = 0,487; р < 0,01); зв’язку самооцінки з рисами характеру виявити не
вдалося. В 11 років аналогічний вплив на самооцінку має очікувана
оцінка з боку батька (r = 0,483; р < 0,01). Крім того, самооцінка починає
залежати від факторів "Н-сміливість" (r = 0,309; р < 0,05) і
"Е-домінантність" (r = 0,303; р < 0,05). Отже, самооцінка 11-річних
залежних хлопців зростатиме за умови, якщо вони демонструватимуть
більшу соціальну сміливість і незалежність і вважатимуть, що батько
про них високої думки.
Результати порівняльного та кореляційного аналізу для
контрольної групи (КГ10 і КГ11)
Порівнявши результати КГ10 і КГ11, ми виявили статистично значущі
відмінності за показниками "Н-сміливість", "G-відповідальність",
"Q3-самоконтроль", "Q4-напруженість", "СРМ-соціальна рефлексія
матері" і "СРБ-соціальна рефлексія батька" (див. табл. 3).
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Табл. 3
Статистично достовірні відмінності середніх арифметичних
показників для контрольної групи
Середні
t-критерій
Рівень
Показники
арифметичні
Стьюдента достовірності
КГ10
КГ11
Н-сміливість
5,460
7,400
4,168
0,001
G-відповідальність
5,660
6,867
2,830
0,006
Q3-самоконтроль
4,960
5,822
2,114
0,04
Q4-напруженість
6,500
5,422
2,325
0,02
СРМ-соціальна
5,594
6,279
2,214
0,03
рефлексія матері
СРБ-соціальна
5,313
6,047
2,576
0,01
рефлексія батька
Результати, наведені у табл. 2, засвідчують, що 11-річні незалежні
хлопці, а також ті, хто не визначився щодо своєї внутрішньої
незалежності, демонструють, порівняно з 10-річними, вищу соціальну
сміливість і активність, поводяться вільніше і є менш напруженими,
одночасно виявляючи вищу нормативність поведінки, наполегливість,
ділову спрямованість і вищий контроль за своєю поведінкою. Від матері
й батька вони очікують вищої оцінки своєї особи. В 11 років цю оцінку
можна охарактеризувати словами "Ти – дуже добра дитина". Отже, в КГ,
як і в ЕГ, рівень соціальної рефлексії батьків у період від 10 до 11 років
зростає.
Розглянемо результати кореляційного аналізу для груп КГ10 і КГ11
(див. табл. 4).
Для групи 10-річних хлопців найхарактернішими виявилися
взаємозв’язки
факторів
"Н-сміливість",
"С-емоційна
стійкість",
"О-впевненість" і "А-комунікабельність". Якщо внутрішньо незалежні
хлопчики і ті, які ще не визначилися, демонструють досить високу
емоційну стабільність, від них можна очікувати й упевненості у своїх
силах, соціальної сміливості й комунікабельності. Водночас упевнені
хлопці є менш напруженими. Також соціально сміливі 10-річки
демонструватимуть вищу відповідальність і нормативність поведінки.
У центрі кореляційної плеяди 11-річних хлопців – фактори
"А-комунікабельність",
"D-збудливість"
і
"Q4-напруженість".
До
взаємозв’язків, які характерні для 10-річок, в 11 років додаються
кореляції між збільшенням рівня напруженості, з одного боку, і
посиленням
збудливості
та
домінантності,
послабленням
комунікабельності, сміливості й самоконтролю – з другого. Якщо хлопці
збудливі, то їм, на відміну від 10-річок, притаманні більша напруженість і
менша
відповідальність,
а
також
нижчий
самоконтроль
і
комунікабельність.

Соціогуманітарні проблеми людини

178

№ 2, 2006

Психологічне здоров’я особи й суспільства
Табл. 4
Статистично значущі кореляції факторів методики Кеттела для
контрольної групи
КГ11
КГ10
Назва факторів
r
p
r
p
Н-сміливість – А-комунікабельність
0,468
0,01
0,636
0,01
Н-сміливість – С-емоційна стійкість
0,596
0,01
0,592
0,01
Н-сміливість – G-відповідальність
0,440
0,01
–
–
Н-сміливість – О-впевненість
–
–
-0,492
0,01
Н-сміливість – Q4-напруженість
–
–
-0,389
0,05
D-збудливість –
–
–
-0,474
0,01
А-комунікабельність
D-збудливість – Е-домінантність
0,519
0,01
0,422
0,01
D-збудливість – G-відповідальність
–
–
-0,454
0,01
D-збудливість – Q3-самоконтроль
–
–
-0,539
0,01
D-збудливість – Q4-напруженість
–
–
0,546
0,01
Q4-напруженість –
–
–
-0,692
0,01
А-комунікабельність
Q4-напруженість – Е-домінантність
–
–
0,538
0,01
Q4-напруженість – О-впевненість
0,494
0,01
0,351
0,05
Q4-напруженість – Q3-самоконтроль
–
–
-0,385
0,05
С-емоційна стійкість –
0,635
0,01
0,573
0,01
А-комунікабельність
С-емоційна стійкість –
-0,450
0,01
-0,567
0,01
О-впевненість
О-впевненість –
0,449
0,01
0,458
0,01
А-комунікабельність
Q3-самоконтроль – Е-домінантність
–
–
-0,490
0,01
Q3-самоконтроль –
–
–
0,414
0,01
G-відповідальність
Показовим є порівняння самоконтролю в 10-ти й 11-річних
незалежних хлопців. У старших хлопців (11 років) вищий самоконтроль
зумовлений нижчою збудливістю, домінантністю, незалежністю й
напруженістю, але більшою відповідальністю. Ці зв’язки мають і
зворотну дію, тобто нижча збудливість, домінантність, незалежність і
напруженість, а також вища відповідальність зумовлені вищим
самоконтролем.
У
молодших
хлопців
(10 років)
таких
взаємозалежностей встановити не вдалося.
Щодо самооцінки й соціальної рефлексії хлопців із КГ, то вища
самооцінка 10-річок пов’язана з вищою очікуваною оцінкою з боку
вчителів (r = 0,510; р < 0,01) і більшою схильністю їх до домінантності
(r = 0,380; р < 0,05). Самооцінка 11-річок взаємопов’язана з тією
оцінкою, якої вони очікують від своєї матері (r = 0,312; р < 0,05), учителів
(r = 0,357; р < 0,05) і друзів (r = 0,539; р < 0,01). Достовірний зв’язок
також є між самооцінкою й емоційною стійкістю (r = 0,322; р < 0,05): що
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вища самооцінка незалежних 11-річних хлопців, то емоційно
стабільніше вони почуваються, і навпаки.
Узагальнення результатів
Результати дослідження засвідчують, що в 10-річному віці 57,3 %
хлопців вважають себе внутрішньо залежними, а в 11 років – 53,5 %.
Розглянемо
такі
важливі
параметри
внутрішньої
залежності
(незалежності), як відповідальність і самоконтроль. У залежних хлопців
не виявлено ні зростання, ні спадання цих показників у період між 10-ма
й 11-ма роками. Водночас у групі незалежних хлопців і тих, хто не
визначився, для цього вікового періоду характерне підвищення рівня
самоконтролю й особливо помітне посилення відповідальності на тлі
загального зниження рівня напруженості.
Очевидно, у структурі характерологічних рис 10-річних залежних
хлопців самоконтроль виконує дещо іншу роль, ніж у структурі решти
хлопців-однолітків. А саме: самоконтроль координує відповідальність,
сміливість і збудливість. Схильність хлопців до залежності призводить
до підвищення рівня відповідальності й нормативності поведінки і
зменшує внутрішню напруженість, що, у свою чергу, підвищує соціальну
сміливість і активність. Отже, якщо в залежних 10-річних хлопців
відповідальність зумовлена вищим самоконтролем і нижчою
домінантністю, то в інших хлопців-однолітків – сміливістю.
Особистісні чинники внутрішньої залежності в 11-річних хлопців
дещо інші. До зв’язків, які не пов’язані з віковими змінами і які
характеризують саме стан залежності, можна зарахувати появу
кореляції між напруженістю й емоційною нестійкістю і втрату зв’язку між
напруженістю й домінантністю. Залежним 11-річкам також не властиве
характерне
для
інших
хлопців-однолітків
підвищення
рівня
відповідальності, самоконтролю і внутрішньої напруженості в період між
10 та 11 роками. Їхня самооцінка починає детермінуватися
домінантністю й сміливістю, тоді як в інших однолітків – емоційною
стійкістю. Відмінності також є у взаємозв’язку між самооцінкою й
соціальною рефлексією батьків. Попри те, що соціальна рефлексія
щодо батьків з віком посилюється в усіх хлопців, самооцінка залежних
11-річок формується, насамперед, під впливом уявної оцінки з боку
батька (що вищої оцінки очікують від батька, то вища самооцінка
хлопця). У незалежних хлопців того самого віку, а також у тих, хто не
визначився, самооцінка залежить від оцінки, якої очікують з боку матері,
учителів і друзів.
Висновки
1. Наприкінці дитинства, у 10-11 років, більше половини хлопців
відчувають себе внутрішньо залежними від різноманітних зовнішніх і
внутрішніх чинників.
2. Відповідальність 10-11-річних залежних хлопців детермінується
вищим самоконтролем і нижчою домінантністю. У незалежних
10-річних хлопців і в тих, хто не визначився, відповідальність
детермінується сміливістю, в 11-річних – самоконтролем. Отже,
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перша гіпотеза цілковито підтвердилася щодо 10-річок і частково
стосовно 11-річок.
3. Важливу роль у структурі характеру залежних 10-11-річних хлопців
відіграє самоконтроль. У 10 років ця роль полягає в координації
відповідальності, сміливості і збудливості: що вищий самоконтроль
демонструватиме залежний хлопець, то вищої відповідальності за
свої вчинки і сміливості, з одного боку, і нижчої збудливості й
моторної активності – з другого, можна від нього очікувати. Для
11-річних залежних хлопців характерно те, що внутрішня
напруженість і фрустрація перестають впливати на їхню залежність,
натомість впливають на незалежних хлопців і тих, хто не визначився.
З цього випливає, що особистісні чинники внутрішньої залежності
10-ти й 11-річних хлопців різні. Це є підтвердженням нашої другої
гіпотези.
4. Самооцінка більшості хлопців 10-11 років наближається до вищого за
середній рівня. Самооцінка 10-річних залежних хлопців слабко
інтегрована з особистісними рисами дитини й соціальною
рефлексією батьків. В 11 років така інтеграція з’являється,
насамперед, щодо схильності хлопців до домінування й
демонстрування соціальної сміливості. Провідну роль у цьому
процесі відіграватиме особа батька. У залежного хлопця, який очікує
від свого батька високої оцінки, формуватиметься вищий рівень
самооцінки, і він, відповідно, буде більше схильний до домінантності,
незалежності й соціальної сміливості. В інших хлопців-однолітків
(незалежних і тих, хто не визначився) самооцінка формується під
впливом очікуваної оцінки матері, учителів і друзів, а також залежить
від емоційної стійкості хлопців. Отже, роль батька й матері у
формуванні особистості 11-річних залежних і незалежних хлопців
різна. Це частково підтверджує третю гіпотезу – лише стосовно
11-річних.
5. Стан залежності в 10-річних хлопців знімає внутрішню напруженість і
завдяки цьому сприяє посиленню соціальної сміливості й активності;
в 11-річних таких зв’язків не виявлено. Тому можна стверджувати, що
внутрішня залежність позитивно впливає на загальний психічний стан
тільки 10-річних хлопців. Отже, четверту робочу гіпотезу не
підтверджено.
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PERSONAL FACTORS OF INTERNAL DEPENDENCE OF TEN
AND ELEVEN-YEAR-OLD BOYS
Tetyana Partyko
L’viv Ivan Franko National University,
Universytets’ka Str., 1, L’viv, 79000, Ukraine,
partyko@ext.franko.lviv.ua
The influence of character features, self-estimation and social
reflection on the state of internal dependence of ten and elevenyear-old boys was investigated. It was revealed, that the
responsibility of dependent boys was determined by higher selfchecking and lower dominance. Among independent ten-year-old
boys and those who were not self-defined, the responsibility was
determined by boldness, eleven-year boys – by self-checking.
The self-estimation of the eleven-year dependent boys is
influenced by an expected estimation of a father; independent
and those, who were not self-defined – estimation of a mother,
teachers and friends. We have made the conclusion that the
important place in the structure of character of dependent boys is
taken by self-checking; personal factors of internal dependence
among the ten and eleven-year-old boys are different; the state
of internal dependence positively influences the general mental
state of the ten-year-old boys.
Key words: internal dependence, character traits, self-estimation,
responsibility, self-checking, boys.
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КАТОЛИК ГАЛИНА.
ВІДДЗЕРКАЛЕННЯ СУСПІЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ
У ДИНАМІЦІ ЮНАЦЬКОЇ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНОЇ ГРУПИ
Галина Католик
Львівський національний університет імені Івана Франка,
вул. Університетська, 1, Львів, 79000, Україна
Розглянуто внутрішньопсихологічні конфлікти, з якими
стикається психотерапевт, який працює в юнацькій
напіввідкритій групі впродовж багатьох років. Описано
групову динаміку та відображення в ній суспільних процесів,
а
також
особистий
життєвий
досвід
провідних
психотерапевтів.
Ключові слова: несвідоме сім’ї, дитина, підліток,
психотерапія,
внутрішньопсихологічний
конфлікт,
стосунки "дитина – терапевт – батьки", психодинаміка.
Постановка проблеми
Сучасні темпи розвитку цивілізації та українського суспільства як її
елемента диктують свої умови життєдіяльності, які часто є критичними і
для фізичного, і для психічного здоров’я людей. Первинним
віддзеркаленням цих деформацій у будь-якому суспільстві є діти та
молодь. В Україні, з огляду на зміни суспільних систем, моральних
пріоритетів, поведінкових норм тощо, діти опинилися на вістрі всіх
суспільних деформацій і віддзеркалюють несвідомі суспільні тенденції
через поведінкові розлади, фізичні та психічні вади. Наслідки цих
тенденцій виявляться через кілька десятиліть – так само, як сьогодні
відчутні суспільні деформації внаслідок системи виховання, що існувала
у 40-60-х роках минулого століття. Ми ще раз зможемо переконатися в
правильності постулату "Сьогоднішня система виховання – це
завтрашній стан економіки держави". Отже, в суспільстві є нагальна
потреба допомогти дитині, щоб її розвиток був здоровим. Часто сім’я та
оточення дитини чи підлітка самостійно не спроможні це зробити.
По-перше, дитина чи підліток у своєму розвитку відображає несвідоме
сім’ї. По-друге, сім’я не в змозі усвідомити причинно-наслідкові зв’язки
розладів у дитини (підлітка). По-третє, сім’я не може сама віднайти
оптимальні шляхи створення умов для корекції поведінкових, психічних і
психосоматичних розладів дитини (підлітка).
Настав час розвитку дитячої та юнацької психотерапії.
Зазначимо, що відмінність між дитячою (юнацькою) та дорослою
психотерапією – суттєва. Насамперед, вплив мимовільних фантазій у
дорослій психотерапії цінують більше, ніж у дитячій, вони мають тут
першочергове значення. У дитячій (юнацькій) психотерапії всі
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припущення та вказівки протилежні до тих, що є в дорослій. Для дитячої
та юнацької психотерапії важливий такий аспект: що дитина молодша,
то більше впливає на неї оточення та значуща особа (мама, тато,
бабця…). І дитина має вижити в конкретній реальності.
У своєму розвитку вона прагне від стадії "абсолютної
залежності" [11] через "відносну незалежність", "наближення до
незалежності" до стану комплексної незалежності з інтегрованим
соціальним почуттям. Шлях цей для неї є надзвичайно важким.
Успіхи сучасних експериментальних досліджень раннього
дитинства ставлять під сумнів традиційні припущення щодо
психологічного розвитку особистості [9]. Немовля набагато раніше, ніж у
нього з’являються самосвідомість і мова, оволодіває самовідчуттям і
суб’єктивним світом. Отож маленька дитина є інтерсуб’єктивною
істотою, яка щодня творить свій інтерперсональний світ [12]. Дитина від
самого початку (зокрема і в перинатальний період) є комунікативним
партнером: компетентним, адаптативним, рефлексивним. Вона не
тільки розвивається в процесі життя, а й від його початку готова
залучити Ти-іншого. Розвиток немовляти залежить від суб’єктивного
соціального досвіду, який впливає на ранні самовідчуття, далі на різні
стадії самості, Я-розвиток і розвиток ідентичності (а також на патологічні
утворення).
У стосунках "батьки – дитина" відбувається обмін внутрішнього
світу немовляти з внутрішнім світом мами або батьків. Дитина
розвивається власне в процесі обміну поведінкових акцій між дитиною і
матір’ю, батьком, оточенням. Тому в дитячій та юнацькій терапії
головними (базова основа терапії) є стосунки "Дитина – Терапевт –
Батьки", що формуються шляхом контактів "Я – Ти" [6]. Вилучити батьків
із терапевтичного процесу або не знайти з ними відповідного
позитивного контакту – означає не одержати позитивного результату в
психотерапевтичній роботі з дитиною. Важливою при цьому є схема
психотерапевтичної роботи в дитячій та юнацькій психотерапії
В. Цімпріх, у якій стосунки "Дитина – Терапевт – Батьки" є
"основоположним стовпом" дитячої та юнацької психотерапії.
Які ж базові запитання має ставити перед собою фахівець з
дитячої та юнацької психотерапії, працюючи з клієнтом?
На першій зустрічі з сім’єю обов’язкова діагностика, під час якої
важливо відповісти на такі запитання:
– який зразок позиції "батьки – дитина (підліток)"?
– який тип конфліктної динаміки, що заважає адекватній дитячобатьківській позиції?
Важливо усвідомлювати, що дитячо-батьківські позиції продукують
відповідні розлади в дитини чи підлітка. До таких позицій належать:
1. Диференційна стимуляція, тобто недостатнє пристосування батьків
до "Я-потреб" дитини (батьки обмежують дитину).
2. Стимуляція – боротьба батьків між собою за дитину (дитина
відчуває себе розірваною).
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3. Гіперстимуляція – боротьба батьків проти дитини (дитина відчуває
себе переслідуваною).
4. Дисрегуляторна, або порушена стимуляція – чергування
вищезазначених позицій або неоднозначна позиція.
Передусім психотерапевтові важливо з’ясувати, на якій площині
стосунків відбувся конфлікт:
– діадичній (наприклад, дитина – мати або дитина – батько),
– тріадичній (наприклад, дитина – батько – мати),
– сімейній (наприклад, груповій: батьки – діти),
– на площині оточення (наприклад, у родині, школі).
Важливим чинником також є вплив культури сім’ї на дитину чи
підлітка і вплив дитини чи підлітка на сімейну систему. Враховувати
необхідно також вік дитини.
Не поставивши ці важливі питання і не відповівши на них, важко
розпочинати психотерапевтичне втручання. На підставі власного
досвіду роботи в дитячій та юнацькій психотерапії можемо
стверджувати, що без занурення у психотерапевтичний процес не
тільки кожної дитини (яка потребує психокорекції) чи підлітка, а й її
оточення, результат психотерапії буде малоуспішним і нетривалим.
Головні причини внутрішньопсихологічних конфліктів, що
призводять до певних виявів дезадаптації, перебувають також у
площині стосунків "дитина – оточення".
Спираючись на 6-річний досвід роботи зі студентською молоддю і
в індивідуальній, і в груповій психотерапії, окреслимо коло
внутрішньопсихологічних конфліктів, характерних власне для цих
клієнтів. Передусім це:
1. Проблема статевої ідентифікації, яка хоча й природно
властива цьому періоду розвитку особистості, але має деформовано
загострені форми. Причини цього, як правило, – порушені стосунки
"батьки – діти" на всіх етапах розвитку дитини, нівелювання статеворольового виховання і на рівні сім’ї, і на рівні суспільства та інші
індивідуальні чинники. Це призводить до:
– підвищеної конфліктності і в сімейному оточенні, і в стосунках з
однолітками;
– міжстатевої соціальної гіперконкурентності;
– субдепресивних, депресивних станів і парасуїцидальних і
суїцидальних тенденцій;
– ранніх гомо- та гетеросексуальних стосунків;
– різних емоційних та адаптаційних розладів.
2. Проблема національної ідентифікації властива насамперед
підліткам зі змішаних сімей, де батьки є представниками різних культур.
У період суспільних трансформацій, створення нової держави, коли
питання ідентифікації є надзвичайно актуальним і коли формується
національна ідентифікація нації, молода людина віддзеркалює цей
процес дуже гостро, що призводить до проблем з соціальною
адаптацією.
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3. Проблема сепарації – ідеться про сімейний конфлікт, коли
батьки не бажають змін у стосунках з дитиною, яка виросла і потребує
більшої автономії й готова до сепарації. Традиційно в українській та
радянській сім’ях дорослі діти, як правило, жили разом із батьками. Це
призводило до певних сімейних деформацій, проблем у розподілі ролей
у родині, інфантильної поведінки батьків дитини і т. ін. Сьогодні
відбуваються різкі зміни, коли нове покоління прагне до сепарації, а
попереднє (маючи досвід співіснування декількох поколінь і страх
втратити сенс життя через відхід дитини) докладає неймовірних зусиль,
щоб втримати підлітка біля себе. Як наслідок, виникає гострий конфлікт,
який має деструктивний характер, і молода людина потребує допомоги.
Надзвичайно сильною є проблема зі сепарацією в однодітних
сім’ях, де єдину дитину батьки роблять сенсом свого життя і не бажають
її дорослішання. Молодій людині в такому разі надзвичайно важко
виборювати власний простір. Допомоги на загал потребує вся сім’я, а
часто і вся родина.
4. Сиблінг-конфлікт – глибокий неусвідомлений або частково
усвідомлений конфлікт між братами та сестрами. У багатодітній сім’ї
відбувався розподіл ролей згідно з пірамідальною структурою. У
дводітних сім’ях є гіперконкуренція між одностатевими сиблінгами, яка
призводить до деструктивних стосунків між ними. Існує неусвідомлений
глибокий потяг до інцесту в різностатевих сиблінгів. У двох ситуаціях
обидві сторони переживають глибокі почуття образи і любові одночасно,
які стосуються насамперед батьків, а також один одного. Часто це
призводить до дезадаптації в колі однолітків і деструкції у стосунках і з
батьками, і один з одним.
5. Проблема умовно покинутої дитини (умовні сироти або
діти трудових емігрантів) – внутрішньопсихологічні конфлікти
підлітків, батьки яких поїхали на заробітки й залишили їх на виховання
рідним або знайомим, що, на жаль, притаманно сучасній українській
сім’ї. У цьому разі маємо справу зі змішаним почуттям провини та
образи в підлітка, із заниженою самооцінкою, гіперідеалізацією або
знеціненням батьків (які виїхали). Усе це унеможливлює здоровий
сепараційний процес і, відповідно, створює в молодої людини проблеми
зі соціальною адаптацією. Виходить навпаки – сепарувалися батьки, а
не діти! Цікавими є ситуації, коли підлітки-дівчатка залишаються з
батьком, а мати їде на заробітки. Дівчинка бере на себе обов’язки
дружини щодо батька і навпаки, а маму несвідомо сприймають як
дитину, на яку очікують (підлітки у висловах про неї говорять як про
маленьку "малесенька, мамусінька, хорошенька..."). Якщо їде батько,
дівчина почувається винною, покинутою й ображеною одночасно, а
також не може "відпустити образ батька", що впливає на її стосунки з
хлопцями та часто унеможливлює створення майбутньої сім’ї. Подібна
ситуація і в сім’ях, де виростають хлопці. Унаслідок порушених стосунків
у сім’ї виникають також невротичні, панічні розлади, девіантна
поведінка, узалежнення тощо.
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6. Психосоматичні розлади: анорексія, булімія, астма,
діабет тощо.
Як засвідчує досвід нашої практичної роботи, підлітки та молодь
відчувають потребу в психотерапевтичній допомозі в разі
психосоматичної симптоматики у вкрай важких ситуаціях і в разі
затяжних термінів хвороби, коли можливість здорової комунікації з
однолітками нівелюється і з’являються глибокі фрустрації щодо пошуку
сексуального партнера, друзів, місця в суспільстві або ж стоїть питання
життєдіяльності загалом. Тому робота з цією симптоматикою є вкрай
важкою і тривалою та потребує величезних зусиль і психотерапевтів, і
родини клієнта.
7. Проблема дітей, яким загрожувала абортизація, а також
тих, чиї матері зробили аборт.
У нашій державі кількість абортованих дітей чи не найбільша у
світі. Вцілілі діти відчувають частину сімейних травм на собі, що дуже
добре виявляється у психотерапевтичному процесі. Досвід засвідчує,
що в таких підлітків є певний спектр внутрішньопсихологічних
конфліктів, які потребують глибокого психологічного втручання. Причини
цих ранніх внутрішньопсихологічних конфліктів такі:
– деструктивні свідомі та несвідомі сімейні стосунки (сімейні стосунки
після аборту стають деструктивнішими, а діти перебувають в
епіцентрі цієї деструкції);
– відчуття всіх членів родини, що в сім’ї є не тільки народжені діти, а й
абортовані (якщо в сім’ї було п’ять вагітностей, а народилося троє
дітей, то сім’я має психологічне та фізичне навантаження за п’ятьох
дітей);
– у постабортних сім’ях наявна тенденція проклинати живих дітей
(наприклад: "Шкода, що живеш", "Могла б тебе зовсім не народити",
"Могла б купити нове авто замість тебе" і т. д.);
– діти з таких сімей відчувають "стан близнюка" з абортованою
дитиною. Вони часто запитують у батьків: "Може, ще хтось був у
родині?"
Які ж внутрішньопсихологічні конфлікти виникають при цьому?
Провина. Дитина, народжена після аборту, відчуває почуття
провини за те, що вона живе, а інші (брати, сестри) загинули. Вона
часто має відчуття, що померлі більше заслуговували на життя, ніж
вона (те саме відчувають ветерани воєн щодо своїх загиблих товаришів
у стані поствоєнного синдрому. До прикладу, ветерани В’єтнаму,
Афганістану тощо). Дитина, яка вижила, звинувачує себе навіть у тому,
що має нормальні життєві потреби. У наукових публікаціях цей стан
провини називають комплексом Каїна.
Комплекс Каїна виникає в дитини, після якої було переривання
вагітності (вона є старшою від абортованої дитини). Звичайно, у цій
ситуації сестру чи брата вбили батьки та лікар, однак дитині, після якої
абортували, здається, що це зроблено через її власні вади.
Комплекс Якоба з’являється тоді, коли дитина відчуває себе
заміненою (замість когось). Такі діти, маючи почуття провини за власне
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життя, не розвивають своїх потенційних можливостей, що знижує їхнє
почуття безпеки та вартості.
Страх. Діти, які народилися в сім’ях з проблемами абортів, мають
посилене відчуття страху. Це зумовлює потребу зменшити відстань між
дитиною та її батьками, між нею та іншими людьми. Виникає проблема
відторгнення. Дитина боїться бути відторгнутою (абортованою
соціально). Така дитяча поведінка є ґрунтом для різноманітних
насильств (психічних і фізичних), зокрема й сексуальних. Усе це
призводить до виникнення страху бути самим собою.
Песимізм. Дитина, обтяжена нереальними очікуваннями, що
зумовлені вищезазначеними умовами, часто наштовхується на
незадоволення з боку родичів. Такій дитині нічого більше не
залишається, як без надії дивитися в майбутнє. Дорослішаючи, такі
люди не довіряють нікому: ні собі, ні своїм близьким, ні особам
протилежної статі. Часто вони не визнають авторитетів.
Ще один аспект 6-річного досвіду роботи в груповій юнацькій
терапії – віддзеркалення в ній суспільних трансформацій. Група є
напіввідкритою. Така модель, на думку Фукс, є найефективнішою і
відображає "ідеальну" модель сімейних стосунків. Це дає змогу і
підліткам, і молоді, які перебувають у групі: 1) одержати уявлення про
природну модель сім’ї; 2) отримати ресурси від групи і підняти власні;
3) опрацювати стосунки з батьками та сиблінгами; 4) вирішувати
проблеми власної ідентифікації; 5) опрацьовувати екзистенційні
проблеми;
6) опрацьовувати
психотравми,
отримані
внаслідок
психогенних катастроф; 7) опрацьовувати ранні ураження тощо. Досить
часто в процесі роботи ми ставили собі запитання, на які спочатку не
знаходили відповідей. Чому, наприклад, група 1998-1999 рр. на загал
виглядала як суїцидальна, а групу 1999-2000 рр. можна було означити
як здорову. А та, у свою чергу, теж різко відрізнялася від наступних.
Відтак окреслилося коло завдань, які ми поставили перед собою.
Оскільки ми протоколювали кожну групу, за 6 років накопичилося
достатньо опрацьованого матеріалу, щоб здійснити порівняльний аналіз
групових психодинамічних тенденцій. Згодом вирішили порівняти цю
динаміку з динамікою суспільних подій, які відбувалися паралельно. А
ще пізніше ми описали власний життєвий досвід (групову психотерапію
проводили всі 6 років Галина Католик та Зіновій Онишко) і відстежили,
який вплив він мав на групові психодинамічні процеси. Знайти відповіді
на зазначені вище питання – мета цієї роботи. Для цього насамперед
доцільно здійснити порівняльний аналіз суспільних та групових процесів
у часовому відрізку від 1998 до 2003 років.
1998-1999 роки. У державі зафіксовано економічний спад, масову
тимчасову та постійну еміграцію, батьки покидають своїх дітей. Також
відбулося три серйозні аварії на шахтах: 5.04.1998 р. – на шахті
ім. А. Скочинського (63 жертви), 16.08.1998 р. – на шахті ім. XI З’їзду
КПРС (24 жертви), 25.05.1999 р. – на шахті ім. О. Засядька (50 жертв).
Щодо групи, то впродовж усього року її психодинамічною канвою були
суїцидальні та парасуїцидальні проблеми, отже, групу ми означили як
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суїцидальну. Більшість з них уже мала одну чи кілька суїцидальних
спроб, проблеми узалежнення або інші парасуїцидальні вияви.
Найчастіше опрацьовували ідентифікаційні та екзистенційні проблеми,
переживання втрати і болю, сепараційні кризи, бажання суїциду, страх
створення власної сім’ї. Цікаво, що на той час один з психотерапевтів
був розлученим, мав проблеми у стосунках з коханою жінкою,
переживав власну покинутість; у іншого помер батько.
1999-2000 роки. У країні триває масова еміграція, що спричинює
появу феномену "умовного сирітства". Серед знакових подій можна
назвати саміт президентів європейських країн, що відбувався у Львові
14.05.1999 р., аварію на шахті ім. Баракова 11.03.2000 р. (80 жертв),
Всеукраїнський референдум про внесення змін до Конституції
16.06.2000 р., смерть композитора Ігоря Білозора в травні 2000-го.
Групу ми означили як умовно здорову. Не було клієнтів з вираженою
симптоматикою, опрацьовували загалом вікові проблеми. Основна
проблематика зосереджена довкола стосунків "жінка – чоловік",
"батьки – діти", досвіду народження, ідентифікації, пошуку місця в
суспільній піраміді. Порушували питання масок і ролей, вирішення
власних проблем за рахунок інших. В особистому житті психотерапевтів
жодних суттєвих подій не відбувалося.
2000-2001 роки. Світ переживає перехід одного тисячоліття в інше.
Україна постала перед вибором "жити чи не жити". Улітку 2000 року
військова ракета зруйнувала житловий будинок, були людські втрати;
16.09.2000 р. зник журналіст Ґонґадзе, у чому звинувачено владу;
19.01.2001 р. – відставка віце-прем’єра Тимошенко, у березні
відбувалися масові заворушення в Києві, 26.04.2001 р. у відставку
відправили прем’єр-міністра Ющенка. Зазначені суспільні кризи яскраво
віддзеркалила динаміка групи. Опрацьовано проблему вибору,
роздвоєння, розщеплення між формою та суттю, снами і реальністю.
Поставали питання гомо- та гетеросексуальності, самотності –
незалежності, пунктуальності – непyнктуальності. У групі був відчутний
страх говорити про себе, комплекс неповноцінності, постійно
порушували питання психічно хворих і психіатричних лікарень.
Опрацьовували також сиблінг-конфлікти, стосунки "батьки – діти",
проблеми ідентифікації. Під кінець роботи групи з’явилися дві закохані
пари. Групу ми означили як межову.
2001-2002 роки. У червні 2001 р. до України прибуває з візитом
Папа Римський Іван Павло ІІ; у жовтні 2001 р. українська ракета збиває
російський літак над Чорним морем. Групу означено як близнюкову.
Перша сесія відбулася в режимі великої групи (близько 30-ти учасників),
з’явилася необхідність розділитися, що доволі важко переживали і
учасники, і психотерапевти. Через півроку групи знову було з’єднано в
одну, що також на рівні відчуттів було нелегко. Основна проблематика –
довкола сиблінг-конфліктів, екзистенційних криз, процесу сепарації,
статевої та національної ідентичності. Домінувала тематика трауру,
важких пологів, роздвоєння, насильства та насильників, зведених дітей.
Означували проблему з батьком, автоагресивні тенденції, вияви
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садомазохізму. Цікаво, що група віддзеркалює досвід життя одного з
терапевтів: він одружився і мав проблеми з прийомними дітьми у
новій сім’ї.
2002-2003 роки. Суспільство переживає чимало траурних подій. У
червні 2002 року сталася аварія літака з дітьми; 7 липня 2002 року –
авіакатастрофа на Скнилівському летовищі у Львові; 7.08.2002
35 людей загинуло внаслідок аварії на шахті "Україна"; 31.08.2002 на
шахті ім. Засядька 20 осіб стали жертвами аварії. У липні відбувся
Всесвітній конгрес психотерапевтів у Відні, де українська делегація
заявила про себе як національно зідентифікована. Група віддзеркалила
ці події у фобіях, які становили центральну проблематику
психотерапевтичної роботи цього року. Постійно опрацьовували страх
смерті, трагедії материнства та народження, смерті після невдалого
народження. Звідси – почуття провини, проблеми пошуку місця в житті,
конфліктна тема "мати – донька", проблеми з жіночою ідентифікацією в
сенсі небажання бути дружинами та матерями, конфлікти на рівні
стосунків між жінкою та чоловіком. Домінували тенденції агресії та
особливо автоагресії, саморуйнування, розщеплення. В особистому
житті обоє психотерапевтів пережили смерть близьких людей.
Протоколи ведення груп за 2003-2004 рік – у стадії опрацювання.
Можна лише сказати, що порівняно з попередньою групою ця видається
здоровою, ресурсною. Але й умови в суспільстві – досить стабільні. І в
житті психотерапевтів – стан стабільності з нахилом до позитивів.
У роботі з підлітками за час 6-річної практики ми неодноразово
залучали в психотерапевтичний процес сім’ю та родину і лише в такий
спосіб вирівнювали ситуацію. Працюємо з підлітком і в процесі сепарації
з родиною, і часто це полегшує роботу психотерапевтові, з огляду на
дистантні відносини у сім’ї. Обійтися цілковито без залучання сім’ї у
психотерапевтичний процес неможливо.
Отже, робимо висновок про феномен віддзеркалення суспільних
трансформацій і подій, що відбуваються в особистому житті терапевтів,
у динаміці юнацької психотерапевтичної групи. У психотерапевтичному
процесі з підлітками завжди має місце інтрапсихічне та
інтерперсональне. Доцільно тут згадати вислів президента Австрійської
асоціації дитячої та юнацької психотерапії В.Цімпріх: "Інтрапсихічне й
інтерперсональне завжди є основою розвитку дитини чи підлітка,
залучення їх у психотерапевтичний процес є першочерговим завданням
дитячої та юнацької психотерапії".
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ГАЛЕЦЬКА ІННА, СЕМКІВ ІРИНА.
ІНДИВІДУАЛЬНІ ЦІННОСТІ
В ДИСКУРСІ ПСИХОЛОГІЧНИХ ТЕОРІЙ
Інна Галецька, Ірина Семків
Львівський національний університет імені Івана Франка,
вул. Університетська 1, Львів, 79000, Україна,
Inna_Lviv@ukr.net
Індивідуальні цінності є квінтесенцією людини та її взаємин
зі світом. Сучасні психологічні теорії акцентують на
властивостях та механізмах формування цінностей,
зосереджуючись на різних аспектах розглядають кроскультуральні дослідження як головний шлях до пізнання
сутності цінностей як суспільних, так і індивідуальних.
Індивідуальні цінності – цілісна система когнітивних
утворень, що закріплює підпорядковану певній особистісній
логіці сукупність переконань, ідеалів, заборон, які особа
прийняла як власні внутрішні орієнтири.
Ключові слова: індивідуальні й суспільні цінності,
психологічні теорії цінностей, теорія базисних цінностей
Ш. Шварца.
Аксіологічний вимір буття людини є актуальним предметом
дослідження всіх гуманітарних та суспільних наук, оскільки індивідуальні
цінності – квінтесенція людини та її взаємин зі світом. У філософськосоціологічних дисциплінах поняття цінності співвідноситься з
категоріями норм та цінностей, нормативно-ціннісних систем та
соціальної дії, у конкретно-соціологічних дисциплінах – з категоріями
мотивації та управління діяльністю людей, у соціально-психологічних та
психологічних – з категоріями, які описують механізми поведінки та
діяльності, сенсо-життєві орієнтації та ідентичність. Пізнання сутності
цінностей як психологічного феномену – шлях до пізнання психіки та
душі людини, розуміння індивідуальної структури та ієрархії цінностей
особи – шлях до передбачення її поведінки.
Сучасні соціологічні та психологічні дослідження цінностей
спрямовано на визначення понять "цінність", "ціннісні орієнтації",
"норма", "потреба", "мотивація", розроблення структури цінностей та
вивчення механізмів формування і взаємозв’язків індивідуальних і
суспільних цінностей. Система цінностей – стійка структура, що містить
переконання, пріоритети та принципи, головні орієнтири поведінки. Як
стрижневий елемент свідомості система цінностей є визначальним
елементом особистості і провідною детермінантою поведінки. Цінності є
джерелом мотивації й критеріями оцінювання та самооцінки. На
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індивідуальному рівні цінності, як правило, визначають атітюди та
поведінку, на суспільному – культуральні особливості.
Аксіопсихологія розглядає такі основні аспекти аксіогенезу:
нормативний – процес присвоєння індивідом заданих суспільством
духовних цінностей як зразків соціально бажаної поведінки;
психодинамічний – відстеження зворотного боку аксіогенезу як
віднаходження шляхів самореалізації вроджених духовних прагнень у
просторі
соціальних
зв’язків
особистості;
феноменологічнорефлексивний – взаємне проникнення обох названих напрямів
дослідження, з огляду на нерозривну єдність об’єктивних і суб’єктивних
джерел
аксіогенезу
та
їхню
наявність
у
внутрішньому
(феноменальному) світі людини, вищим виявом якого є ціннісносмислова свідомість з притаманними їй рефлексивними атрибутами [3].
Однією з перших типологій цінностей є модель Е. Шпрангера, який
розглядав цінності як форму пізнання світу або форму життя й
виокремив шість типів пізнання світу, яким відповідають шість типів
особистості. Г. Олпорт розвинув цю модель, трактуючи цінності як
особистісні риси глибинного рівня: 1) теоретичність – зацікавлення
пізнати істину, що виявляється в раціональному, критичному та
емпіричному підході до життя; 2) економічність – цінність корисності та
вигоди, що виявляється в прагматичному інтересі лише до того, що має
конкретне застосування; 3) естетичність – цінність форми і гармонії,
виявляється в підвищеному зацікавленні естетичними аспектами життя,
сприйняття життя з погляду його привабливості, трактування життя як
джерела насолоди заради самого себе; 4) соціальність – найвищою
цінністю є любов до людей як єдино прийнятної форми людських
взаємин, трактування теоретичних, економічних та естетичних підходів
до життя як негуманних; соціальна установка тісно пов’язана з
релігійними цінностями; 5) політичність – провідною є цінність влади,
впливу, слави та популярності; 6) релігійність – цінність розуміння світу
як єдиного цілого і вищого сенсу, що може виявлятися у
самоствердженні та активній діяльності "іманентних містиків" або в
прагненні єднання з вищою реальністю через відмежування від
реальної дійсності "трансцендентних містиків". Згідно з Г. Олпортом,
цінності – переконання в тому, що важливо в житті, а що ні, – є основою
і стрижнем індивідуальної філософії життя.
Д. Узнадзе розглядав поняття "ціннісні орієнтації" ідентично до
використовуваних у психології понять "установка", "потреба", "інтерес".
Згідно з теорією Д. Узнадзе, "установка" – специфічний цілісноособистісний стан, що відповідає потребам особистості та ситуаціям
зовнішнього середовища. Установка на цьому рівні поведінки, тобто
стану схильності до певної дії, можлива в разі наявності певної потреби,
відповідно до реальної ситуації, у якій цю потребу можна задовольнити.
У процесі багаторазового повторення поєднання потреби та ситуації
такі установки фіксуються.
Важливе місце в аксіології посідає теорія цінностей В. Ядова, який
розуміє ціннісні орієнтації як установку особистості на ті чи інші цінності
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матеріальної та духовної культури суспільства. Ціннісні орієнтації є
своєрідним підсумуванням усього життєвого досвіду індивідуального
розвитку, що, як вісь свідомості, є точкою відліку та критерієм виміру
важливості й прийнятності поведінки та ставлення до світу. В. Ядов
розробив диспозиційну концепцію регуляції соціальної поведінки:
1) складна система різних диспозиційних ієрархічно організованих
формувань регулює поведінку та діяльність людини; 2) кожен рівень цієї
системи має три компоненти: потребу, класифіковану з огляду на
залучення індивіда в різні сфери соціальної діяльності; ситуацію, у якій
індивід стикається з певними потребами; диспозиційне формування, яке
регулює поведінку та діяльність людини; 3) формування системи
цінностей відбувається на найвищому рівні розвитку особистості та
регулює поведінку в найбільш значущих ситуаціях соціальної
активності [5, 7].
Аналізуючи різноманітні феномени регулювання поведінки
особистості,
В. Ядов
запропонував
концепцію
диспозиційного
регулювання соціальної поведінки, яка ґрунтується на складній системі
ієрархічно організованих диспозиційних формувань. Нижчий рівень цієї
системи становлять елементарні фіксовані установки, які формуються
на основі вітальних потреб у найпростіших ситуаціях. Вищий
диспозиційний рівень – це ціннісні орієнтації особистості, які
відрізняються від соціальних установок рівнем узагальненості об’єкта
диспозиції, та загальна (домінуюча) спрямованість інтересів особистості
на певні сфери соціальної активності [5].
Система ціннісних орієнтацій – це не просто сукупність знань, а
цілісна система когнітивних утворень (уявлень, понять, ідей), які
пов’язані з певними емоційно-вольовими компонентами. Як наслідок,
така система закріплює підпорядковану певній особистісній логіці
сукупність переконань, ідеалів, заборон, які особистість прийняла як
власні внутрішні орієнтири. Однак, попри їхню незалежність, вони
загалом мають соціогенну природу, оскільки на них безпосередньо
впливає суспільна система цінностей. Провідними компонентами
суспільних систем цінностей є моральні норми, естетичні ідеали,
політичні та правові принципи, філософські та релігійні ідеї.
Психологічна структура ціннісних орієнтацій містить три
компоненти: пізнавальний, емоційний, поведінковий, для яких
характерні певні закономірності взаємодії. Ці компоненти містять не
тільки оцінні судження про об’єкт, а й певний спосіб орієнтування, на
основі якого формуються критерії ціннісного вибору. Такі критерії
внутрішніх переваг, або мотиви ціннісного вибору, і є ціннісними
уявленнями, оскільки вони, з одного боку, є результатом порівняння
потреб індивіда з можливістю реалізувати їх у конкретних умовах, а з
другого – ще не передбачають наявності в індивіда схильності
реагувати (діяти) в напрямі цього об’єкта певним чином. Для
переважання такого реагування необхідно актуалізувати об’єкт
ціннісного вибору ситуації, де ціннісні уявлення були б стимулом
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психічної діяльності, а їхні зміст і спрямованість – результатом цієї
діяльності на основі усвідомленої потреби.
Чи не найвідомішою є теорія цінностей М. Рокіча, який визначив
цінність як стійке переконання, що певний спосіб поведінки чи кінцева
мета існування є прийнятнішою з огляду на власні чи соціальні норми.
М. Рокіч сформулював основні властивості цінностей: загалом кількість
цінностей порівняно незначна; усім людям притаманні однакові цінності,
однак різною мірою виражені; цінності організовані в системи; джерела
людських цінностей – культура, суспільство та особистість; вплив
цінностей наявний практично в усіх соціальних феноменах. Є два класи
цінностей: термінальні та інструментальні. Термінальні стосуються
переконань щодо значущості та важливості кінцевої мети поведінки чи
існування, інструментальні – щодо прийнятного та оптимального
способу дій. М. Рокіч запропоновував ієрархічну модель структури
цінностей та метод прямого ранжування для діагностики ціннісних
орієнтацій.
Досліджуючи такий тонкий феномен, як цінності, у своїх теоріях та
концепціях учені, попри все, дотримуються досить прагматичного
оцінювального підходу. Зокрема Бенджамін Тонн, автор часто
застосовуваної у соціально-психологічних дослідженнях методики
вивчення цінностей, визначив цінності як: 1) важливі компоненти
екзистенції людини, які можна виміряти; 2) описати словами; 3) які
сформовано та розвинуто шляхом наслідування та 4) модифіковано у
світогляд.
Цінності –
персональні
конструкції-концепції,
що
відображають особисту значущість, володіють певною психологічною
енергією, яка активізує поведінку.
Чимало
сучасних
соціологічних,
соціально-психологічних,
політологічних та культурологічних досліджень ґрунтується на теорії
ціннісних орієнтацій Ґірта Гофстеда, який розглядає цінності як ядро
культури [11, 12]. Цінності формуються впродовж перших десяти років
життя людини – це те найперше, що засвоюють діти несвідомо й
опосередковано. Можливо, саме тому, що людина не усвідомлює
більшості своїх цінностей, які вона сприймає як аксіоматичні поняття, ні
вона сама, ні, тим більше, хтось сторонній не може вплинути на них.
Чимало цінностей дуже важко виявити через опитування, а тільки через
спостереження за поведінкою. Саме Ґ. Гофстед звернув увагу на те, що
люди можуть декларувати одні цінності, а в реальній ситуації чи
експерименті – вибирати поведінку, яка відповідає іншим цінностям;
причому таке введення в оману є зовсім ненавмисним.
Ґ. Гофстед досліджував ціннісні орієнтації в понад 50 країнах
(вивчали працівників компанії "ІВМ" у кожній країні) та здійснив
порівняльний аналіз цінностей різних культур, зосередивши увагу на
чотирьох, основних, на його думку, категоріях: ставлення до влади,
зокрема дистанція до влади; колективізм та індивідуалізм; маскулінність
і фемінність; способи поведінки в умовах невизначеності.
Наявність дистанції між владою та громадянами випливає зі
соціальної нерівності. Термін "дистанція до влади" ввів голландський
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дослідник Маук Мулдер, розуміючи це явище як спосіб побудови
емоційного простору між владою та підвладними. І хоча соціальна
нерівність є в кожному суспільстві, ставлення до влади в кожній країні
різне [15].
Дослідження Ґ. Гофстеда виявили, що найвищий індекс дистанції
до влади (PDI, Power Distance Index) – у європейських країнах
латинського походження (Франція, Іспанія), у країнах Південної та
Центральної Америки, Азії та Африки. Низький показник дистанції до
влади типовий для США, Великобританії та країн Європи нелатинського
походження, окрім східної її частини.
У країнах, де високий показник дистанції до влади, підвладні
бояться суперечити своїм керівникам і сприймають їх як автократичних і
патріархальних. Загалом показник PDI розглядають як критерій рівня
залежності в певній країні: у країнах з малою дистанцією до влади
однобічна залежність підвладних від керівництва змінюється
взаємозалежністю і з’являється сильна потреба у двосторонній
консультації; у країнах з великою дистанцією до влади – яскраво
виявлена залежність від керівників, поєднана зі значною емоційною
дистанцією.
Показник PDI, як елемент специфіки культури, має, однак, низку
індивідуальних відмінностей, зумовлених соціальним статусом,
вихованням, ставленням до старших у сім’ї: нижчий соціальний статус,
нижча освіта та компетенція поєднуються з більшою дистанцією до
влади. Ґ. Гофстед виявив, що на величину дистанції до влади
впливають географічна площа країни (що більша площа, то нижча
дистанція до влади); кількість населення у країні (що більша кількість
населення, то вища дистанція до влади); заможність країни (що
заможніша країна, то нижчий показник дистанції до влади).
Ґ. Гофстед розглянув відмінності між різними країнами щодо
переважання колективізму чи індивідуалізму як особливостей ставлення
до ролі в міжособистісному спілкуванні. Суть колективізму в тому, що
силу впливу переносять з людини на групу. Для членів колективістських
культур група "ми" є основним об’єктом ідентифікації і перебуває вище,
ніж "я". Найчастіше колективізм розвивається в сім’ях з багатьма
поколіннями (extended family) [11]. Діти, які виростають у такій сім’ї,
вчаться трактувати себе як частину групи "ми". Група "ми" вирізняє себе
зі суспільної групи і тих, хто не належить до неї, трактує як "вони".
В індивідуалістських суспільствах переважають нуклеарні сім’ї.
Діти, яких виховують у нуклеарних сім’ях, рано вчаться мислити про
себе в категоріях "я". "Я", як центр особистості людини, яскраво
відрізняється від "я" інших людей. Індивідуалізм властивий
суспільствам, у яких міжособистісні зв’язки досить вільні. За
результатами досліджень Ґ. Гофстеда, у заможніших країнах – вищий
рівень індивідуалізму, у бідних країнах – вищий рівень колективізму
(найбільш індивідуалістськими є США, Великобританія, країни Західної
Європи, а найбільш колективістськими – країни Сходу: Пакистан, Перу,
Тайвань, Корея). Існує тісний зв’язок між дистанцією до влади та
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індивідуалізмом-колективізмом: більшість країн, які мають низький
показник дистанції до влади, є індивідуалістськими, оскільки виражена
залежність від групи зумовлює виражену залежність від влади.
Виокремлені категорії суспільних цінностей Ґ. Гофстед розглядає
як систему координат, яка визначає основні властивості цінностей.
Зокрема, відмінності між ставленням до культури провини. У
колективістських суспільствах культура провини виявляється у відчутті
сорому перед іншими, тобто це відчуття завжди прив’язане до
навколишнього середовища. Членам індивідуалістських культур
притаманне внутрішнє відчуття провини, для них важливо не так те, що
подумають інші, як власна чистота сумління. Колективістським
суспільствам у культурі провини властивий стосунок "я – інші",
індивідуалістським – "я – я".
Серед головних суспільних цінностей різних культур Ґ. Гофстед
розглядає ставлення до маскулінності та фемінності. Хоча стійкі
біологічні відмінності між чоловіками й жінками в усьому світі однакові,
однак соціальні ролі, які вони виконують, суттєво відрізняються в різних
культурах: кожне суспільство окреслює певну поведінку, яка більше
відповідає чоловікам чи жінкам, встановлює ті характеристики статі, які
вважають типово чоловічими чи типово жіночими. Ґ. Гофстед формулює
такі критерії виміру "чоловічості" та "жіночості": від чоловіків очікують
асертивності, твердості, спрямованості на матеріальний успіх, а від
жінок – скромності, чуйності, турботи про побут. "Жіночість" характерна
для тих суспільств, у яких соціальні ролі двох статей взаємозамінні, це
означає, що і від чоловіків, і від жінок можуть очікувати скромності,
чуйності, прагнення дбати про побут. Вимір "чоловічості" культури, на
відміну від індивідуалізму, не пов’язаний із заможністю країни. Чотири
найбільш "жіночі" країни – це Швеція, Норвегія, Голландія і Данія,
високий рівень "жіночності" також характерний для країн латинського
походження (Португалія, Коста-Рика, Гватемала, Уругвай). Найбільш
"чоловічими" є Японія, Австралія, деякі країни Європи (Австрія, Італія,
Англія, Швейцарія). Однак уявлення про соціальні ролі чоловіків та
жінок не є чимось сталим і однаковим у всіх країнах, а може
відрізнятися в різних культурних групах.
Четвертий ціннісно-нормативний вимір Ґ. Гофстед визначає як
уникнення невизначеності. Оскільки невизначеність часто зумовлює
сильний неспокій і може бути причиною дистресу, кожне суспільство
утворило свої способи зменшення стану неспокою, прикладом чого є
приписи прав та обов’язків, звичаїв та норм, право, соціальні
нормативи, релігія. Індекс уникання невизначеності (UAI, Uncertainty
avoidance index) – різний. Високий рівень уникнення невизначеності
притаманний країнам Південної та Центральної Америки, країнам
Європи латинського походження і середземноморським країнам, а
також Японії, Кореї. Низький рівень уникнення невизначеності
властивий азіатським країнам (окрім Японії, Кореї), країнам Африки, а
також Голландії, Данії, Фінляндії.
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У теорії Луїґі Рулли цінності розглянуто в іншому ракурсі: "цінності,
важливі для мене" та "цінності, важливі самі в собі", а також природні та
автотрансцендентні цінності. "Цінності, важливі для мене" виявляються
в діяльності людини, яка спрямована на щось, що є важливим для неї
тут і тепер. Наприклад, одержання похвали, приємності та
задоволення [13]. Однак, якщо об’єкт перестає виконувати ці функції, він
перестає бути важливим. "Цінності, важливі самі в собі", важливі
незалежно від результату та від одержаної користі. Природні цінності
належать до сфери природних потреб людини. До них зараховують:
а) цінності підтримання біологічного існування організму – здоров’я,
відчуття приємності, ситості і т.д.; б) економічні цінності; в) духовні,
пов’язані з відчуттям задоволення від прекрасного; г) соціальні відчуття,
прагнення бути з іншими, прагнення соціального прийняття чи
схвалення. Ці цінності невід’ємні від власного "я" людини.
Автотрансцендентні цінності відрізняються від природних, оскільки не
прив’язані до власного "я". На думку автора, це моральні та релігійні
цінності, які вимагають вийти за межі свого "я". Беручи за критерій ці
цінності, люди схильні поділяти себе на добрих чи поганих. Л. Рулла
наголошує, що істинна цінність для людини – та, за допомогою якої вона
може вийти за межі свого "я", не обмежуючи власні потреби.
Д. Леонтьєв розглядає три взаємоперехідні форми існування
цінностей: 1) суспільні ідеали як узагальнення суспільних уявлень про
досконалість у різних сферах життя; 2) предметне втілення цих ідеалів у
діях та витворах людей; 3) мотиваційні структури особистості ("моделі
належного"), які спонукають її до предметного втілення у своїй
діяльності суспільних ціннісних ідеалів. Визнання цінностей реальними
іманентними регуляторами діяльності індивідів не заперечує існування
свідомих переконань, що не збігаються з ними за змістом та
психологічною природою, або уявлень суб’єкта про власні цінності.
Ціннісні орієнтації – усвідомлені уявлення про власні цінності, ціннісні
стереотипи – нормативні очікування окремих соціальних груп; ціннісні
ідеали – ідеальні кінцеві орієнтири розвитку цінностей суб’єкта в його
уявленні. Причинами розбіжності декларованих та реальних цінностей
можуть бути: відсутність можливостей реалізації чи наявність
конкурентних і суперечливих цінностей; недостатньо адекватне
усвідомлення внаслідок обмеженості інтелектуальних можливостей,
механізмів
психологічного
захисту;
неадекватна
вербальна
репрезентація внаслідок різноманітних табу [4].
Останнім часом дедалі більшу увагу зосереджують на вивченні
цінностей у вузькому значенні [1, 6], отож найбільшої популярності в
аксіологічних дослідженнях набула теорія базисних цінностей Шалома
Шварца ("Theory of Basic Human Values TBHV"). Універсальність моделі
Ш. Шварца підтверджено емпірично в численних дослідженнях, які
проводили в різних культурах і які стосувалися різних психологічних та
соціально-психологічних аспектів.
На підставі аналізу цінностей різних культур, а також релігійних та
філософських праць, Ш. Шварц виокремив універсальні цінності,
Соціогуманітарні проблеми людини

198

№ 2, 2006

Психологічне здоров’я особи й суспільства
згрупував їх та визначив десять типів цінностей, згідно з відповідними
мотиваційними цілями [2, 8, 18, 19]:
1. Самостійність (self-direction). Провідна ціль цього типу
цінностей – незалежність думок і дій, можливість вибору, творчості,
діяльності. Самостійність як цінність є похідною від потреби організму в
самоконтролі та самоуправлінні, а також інтеракційних потреб автономії
та незалежності. Характерне прагнення до незалежності, автономії,
свободи; головними є власна мета та досягнення; така людина прагне
контролю над оточенням і над самим собою; характерною рисою є
високий рівень самоповаги.
2. Стимуляція (simulation). Мотиваційна ціль – прагнення до змін і
стимуляції, оптимального рівня активності. Біологічне підґрунтя –
потреба в постійній стимуляції, постійному стані збудження. Головна
ціль – здивування, новизна, мінливе життя (різноманітність життя,
хвилювання, події, які шокують). Характерні риси – сміливість,
готовність до змін, схильність до ризику.
3. Гедонізм (hedonism). Мотиваційна ціль – насолода, чуттєве
задоволення. Біологічне прагнення – приємність від задоволення
біологічних потреб. Прагнення задовольнити свої біологічні потреби у
сні, їжі, прагнення зручності та комфорту проживання, насолоди від
життя.
4. Досягнення (achievement). Провідна ціль – особистий успіх
завдяки вияву компетентності згідно зі соціальними стандартами. Вияв
компетентності зумовлює соціальне схвалення. Характерні риси: хороші
здібності, впливовість, успішність, високий рівень інтелекту, самоповага.
5. Влада (power). Функціонування соціальних інститутів потребує
певної
диференціації
статусів
і
міжособистісних
стосунків,
домінування/підпорядкування, яке виникає в більшості культур. На
думку Ш. Шварца, щоб виправдати цей факт соціального життя і щоб
члени суспільства його прийняли, групи мають трактувати владу як
цінність. Цінність влади може також ґрунтуватися на індивідуальних
потребах у домінуванні та контролі. Провідною ціллю цінності влади є
досягнення соціального статусу або престижу, контроль або
домінування над людьми і засобами (авторитет, багатство, соціальна
сила, збереження власного соціального іміджу, соціальне визнання)*.
6. Безпека (security). Мотиваційна ціль – гармонія і стабільність
суспільства, безпека для себе та близьких. Ця цінність випливає з
базисних індивідуальних і групових потреб. Ш. Шварц дослідив, що
немає двох окремих цінностей власної безпеки і безпеки групи, вони
тісно переплетені. Це пов’язано з тим, що цінність групової безпеки
(соціальний порядок, національна безпека) значною мірою виражає
потребу у власній безпеці (здоров’я, відчуття належності, безпека сім’ї).
*

Варто наголосити, що і цінність влади, і цінність досягнення базуються на соціальній повазі, однак
цінність досягнення (успішність, амбіційність) сконцентрована навколо компетентності і взаємодії, а
цінність влади (авторитет, багатство) – навколо досягнення чи збереження домінантної позиції в
межах певної соціальної системи.
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7. Конформізм (conformity). Провідною ціллю цього типу цінностей
є обмеження дій, схильностей та прагнень, які можуть зашкодити іншим
чи порушити соціальні очікування та норми. Люди, для яких ця цінність є
провідною, схильні стримувати себе у щоденному житті та взаємодії з
іншими, найчастіше з важливими їм близькими людьми; для них
характерні такі риси, як слухняність, самодисципліна, чемність, повага
до батьків і старших.
8. Традиція (tradition). Завжди і всюди соціальні групи розвивають
свої ритуали та символи, які відображають їхній досвід. Ці соціальні
вияви члени групи оцінюють як традиції та звичаї. Традиційний спосіб
поведінки стає символом групової солідарності, виявом єдиних
цінностей та гарантією виживання. Найчастіше традиції мають форму
релігійних обрядів, вірувань, норм поведінки. Мотиваційною ціллю цієї
цінності є повага, прийняття звичаїв та ідей, які культура чи релігія
декларує людині. В окремої особи ця цінність може виявлятися у формі
поваги до традицій, покірності, прийнятті своєї долі, смиренності.
9. Універсалізм (universalism). Мотиваційна ціль цієї групи
цінностей – розуміння, прийняття, толерантність, захист добробуту всіх
людей та збереження природи. Мотиваційні цілі універсалізму походять
від сформованих у процесі виживання груп та окремих людей потреб
встановлювати контакти з кимсь з-поза свого середовища.
10. Доброзичливість (benevolence). Це вужче окреслений
просоціальний тип цінностей порівняно з універсалізмом. В основі цієї
групи цінностей – доброчинність, спрямована на забезпечення
добробуту близьким у щоденному спілкуванні. Цей тип цінностей є
похідним від прагнення позитивної взаємодії та потреби афіляції.
Мотиваційна ціль цієї групи цінностей – збереження добробуту людей, з
якими індивід має близькі контакти, виявами чого є лояльність, чесність,
повага, відповідальність, прагнення прощати, зріла любов, справжня
дружба.
Ш. Шварц виокремлює ще одну базисну цінність – духовність
(spirituality). Мотиваційна ціль цього типу цінностей – відчуття
значущості та внутрішньої гармонії крізь трансцендентність щоденного
життя. Ця цінність містить відчуття сенсу та узгодженості повсякденного
існування, вона пронизує різні цінності окремих груп. Дослідження
східних та західних культур довело, що духовність як група цінностей
може набувати різноманітних форм, оскільки хтось може відчувати
духовність через спілкування з природою, хтось – через допомогу
іншим. Отож, можна стверджувати, що існує кілька типів духовних
цінностей, тому складно досліджувати духовність у різних культурах.
Мотиваційну структуру взаємозв’язків цінностей можна розглядати
як уніфіковану теорію мотивації. Ш. Шварц розглядає організацію цієї
структури на підставі аналізу зв’язку окремих типів цінностей із
факторами особистості, щоденною поведінкою та соціальними
аксіомами, а також аналізує процеси, які пов’язують цінності та
поведінку (активацію, мотивацію, пізнання та планування). Цінності
відіграють провідну роль як детермінанти важливих соціальних
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установок. Індивідуальні цінності є головним чинником, який визначає
індивідуальну поведінку, однак однозначність такої детермінації може
суттєво
послаблюватися
внаслідок
впливу
суспільних
норм [9, 10, 14, 16].
Базисні цінності – це бажані цілі, які не залежать від ситуації, різні
за значущістю і є провідними принципами впродовж усього життя.
Більшість базисних цінностей відображає цілі, які відповідають
біологічним та соціальним потребам. Здебільшого назва цінності є
водночас і назвою цілі. Структура базисних цінностей ґрунтується на
сумісності чи несумісності пріоритетних цілей. Хоча базисні цінності є
універсальними, їхня відносна важливість є індивідуальною та
відмінною як у різних культурах, так і в різних осіб. Теоретичний підхід
Ш. Шварца та методику, яку він розробив, можна застосовувати для
вивчення різних аспектів цінностей та різних аспектів соціальної
поведінки [20].
Сучасні теорії розглядають цінності як стрижневі елементи
особистості. Оскільки саме індивідуальні цінності, як правило,
визначають атітюди та поведінку людини, знання їхньої системної
структури є основою розуміння детермінант поведінки. Цінності є
порівняно стійкими і постійними. Знання цінностей особи дає змогу
передбачити її поведінку в специфічних ситуаціях; якщо хочеш
зрозуміти поведінку людини – мусиш зрозуміти її цінності. Джерела
формування цінностей значною мірою детерміновані генетично (це
стосується цінностей нижчого рівня), водночас інші чинники –
національна культура, батьки, вчителі, друзі, вплив середовища –
зумовлюють цінності вищого рівня. Аналіз міжкультуральних
відмінностей цінностей виявляє складний інтегративний вплив
різноманітних соціальних чинників, водночас сформовані суспільні
цінності визначають перспективи розвитку країни. Індивідуальні цінності
формуються в умовах мікро- та макросоціального оточення в процесі
індивідуального засвоєння, прийняття та ієрархічної організації.
Цінності – абстрактні переконання щодо бажаних цілей – перебувають
за межами специфічної поведінки, значно впливаючи на когнітивні
процеси. Загалом, цінності є своєрідними критеріями, які мають
визначальний вплив на оцінювання середовища, людей, себе та подій і
можуть виявляти взаємозв’язки багатьох об’єктів як ієрархічної моделі.
Цінності є основою переконань щодо специфічного способу поведінки
чи сутності розуміння індивідуального буття стосовно альтернативних,
прийнятних, опозиційних цінностей. Сучасні психологічні теорії
цінностей акцентують увагу на механізмах формування цінностей на
індивідуальному та суспільному рівнях на підставі аналізу відмінностей
цінностей між поколіннями, регіонами, культурами. Прикладне значення
наукових
досліджень
цінностей
полягає
також
у
пізнанні
закономірностей культурального розвитку.
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INDIVIDUAL VALUES IN DISCURSUS 0F PSYCHOLOGICAL
THEORIES
Inna Haletska, Iryna Semkiv
L`viv Ivan Franko National University,
Universytets’ka Str., 1, L’viv, 79000, Ukraine, Inna_Lviv@ukr.net
Individual values are a quintessence of human and human-andworld relation. Contemporary psychological theories focus
attention on various aspects of values characteristics and
mechanisms, concentrating on different aspects they consider
cross-cultural investigations to be the basic values of research
method, both social and individual ones. The individual values
are the integral system of cognitive formation which determines
personal orientation and behaviour.
Key words: individual and social values, psychological values
theories, S. Schwartz theory of basic human values.
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РИЖАК ЛЮДМИЛА.
ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО
ЯК ЗДІЙСНЕННЯ СВОБОДИ ОСОБИ
Людмила Рижак
Рецензія на монографію Анатолія Карася "Філософія
громадянського суспільства в класичних теоріях і
некласичних інтерпретаціях". − Київ-Львів: Видавничий
центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2003. − 520 с."
Дослідження
громадянського
суспільства
є
актуальною
проблемою сьогодення і в теоретичному, і в практичному аспектах.
Сутність "громадянського суспільства", його структуру та форми вияву
вивчали упродовж останньої чверті ХХ ст. такі зарубіжні філософи, як
Ю. Габермас, Ф. Гаєк, В. Гуторов, Е. Ґеллнер, Д. Маклін, Т. Парсонс,
Р. Патнем, В. Хорос та інші. За останні десять років відчутний внесок в
осмислення феномену громадянського суспільства зробили українські
науковці: В. Барков, Є. Бистрицький, А. Колодій, М. Мокляк, І. Пасько,
Я. Пасько, Г. Філіпчук. До цієї плеяди дослідників належить і Анатолій
Карась, у науковому доробку якого – численні статті з проблем
громадянського суспільства та доповіді на міжнародних конференціях.
Підсумок його наукових пошуків репрезентує монографія "Філософія
громадянського суспільства в класичних теоріях і некласичних
інтерпретаціях". Вона вийшла з друку напередодні Помаранчевої
революції в Україні і є вагомим теоретичним внеском автора в
утвердження громадянського суспільства.
Практика конституювання громадянського суспільства потребує
осмислення його на рівні ідеї, її трансформації відповідно до
соціокультурних умов та з’ясування форм його вияву. Тому цілком
слушним є виокремлення в монографії класичного й некласичного
підходів інтерпретації громадянського суспільства.
У першому розділі досить ґрунтовно викладено витоки й еволюцію
класичного розуміння громадянського суспільства від Арістотеля до
Ґроція. При цьому автор використовує праці сучасних зарубіжних
дослідників, зокрема Г. Арендт, Ф. Коплстона, Дж. Голла та інших.
Розглядаючи в наступних розділах еволюцію громадянського
суспільства від доби Просвітництва до сьогодення, А. Карась простежує
міру здійснення свободи людини в соціальній, економічній і політичній
сферах. Специфіка авторського дослідження – у семіотичному
підході, який дав ученому змогу подолати описовість і методологічну
фрагментацію щодо розуміння суті громадянського суспільства. Так,
аналізуючи класичні теорії громадянського суспільства в добу
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Просвітництва, автор з’ясовує його концептуальні засади й
суперечності, щораз простежуючи семіотично-дискурсивний чинник
громадянського "спільнотворення".
Застосовує
А. Карась
також
методологію
соціальної
компаративістики, порівнюючи протилежні підходи в полеміці про
свободу і рівність, державу і громадянське суспільство. Автор вибирає
концепції не лише відомих філософів доби, а й тих, чиї погляди
контрастують один з одним. Так, якщо у філософії Г. Геґеля теорія
громадянського суспільства набула найповнішої та завершеної
інтерпретації, позаяк він уперше здійснив чітке поняттєве розмежування
між громадянським суспільством і державою, то А. де Токвіль аналізує
конкретику суспільного життя Америки, щоб обґрунтувати свободу,
рівність і демократію. Найважливішими соціальними чинниками
підтримки індивідуальної свободи й демократії в теорії А. де Токвіля є
громада та громадське самоврядування. Активність членів громади
визначає її силу, а сила громад становить самостійну царину
громадського життя щодо державної влади.
Попри те, що соціально-політичний розвиток Америки в ХІХ і
ХХ ст. великою мірою пов’язаний з ідеями А. де Токвіля, його роботи, на
думку А. Карася, не позбавлені суперечностей. Як зазначає автор
монографії, залишається відкритим питання, чи справді поширення
громадської активності та примноження громадських організацій
автоматично підтримує демократію? Слушним у контексті українських
реалій є питання про співвідношення сильної чи слабкої держави із
громадянським суспільством.
Треба зазначити, що в семи розділах монографії здійснено
історико-філософський аналіз громадянського суспільства в період від
ХVІІ до ХІХ ст. У цих розділах А. Карась аналізує феномен
громадянського суспільства, його теоретичну генезу в контексті
філософських учень Т. Гоббса, Дж. Лока, І. Канта, Г. Геґеля. Заслугою
автора є те, що він розширив поле наукового дискурсу громадянського
суспільства, ввівши в нього мало знані в Україні імена: Е. Берка,
Т. Пейна, А. Ферґюсона та інші. Зокрема, у роботах А. Ферґюсона
надзвичайно актуальними є ідеї про важливість моральної сфери в
громадянському суспільстві, що й досі залишаються на маргінесі
наукового соціологічного дискурсу. Не менш важливою для сьогодення
є проблема корупції влади, яка була однією з пріоритетних тем у
дослідженнях А. Ферґюсона.
Уперше українські філософи та політологи мають змогу
ознайомитися
з
релігійно-правовою
моделлю
громадянського
суспільства італійського філософа А. Росміні. Попри те, що він був
сучасником Г. Геґеля та А. де Токвіля, відкрив його українській
академічній спільноті А. Карась, опрацювавши роботи А. Росміні в
оригіналі та докладно проаналізувавши авторську інтерпретацію
громадянського суспільства та його найважливіші чинники крізь призму
системи права.
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У дев’ятому розділі розглянуто особливості інтерпретації
громадянського суспільства у ХХ ст. У ньому представлено плюралізм
теорій громадянського суспільства. Ідучи слідом за авторами, А. Карась
переходить від детерміністського викладу громадянського суспільства
до інтерпретативного. На мій погляд, цілком виправданим є стислий
виклад
концепцій
громадянського
суспільства
Т. Парсонса,
Ю. Габермаса, Р. Патнема, оскільки їхні роботи перекладено
українською мовою. Натомість докладніше автор розглянув теорії
Е. Ґеллнера, Д. Макліна, Дж. Голла, які він опрацював в оригіналі.
Теоретичні концепти громадянського суспільства автор монографії
аналізує в контексті тенденцій глобалізації та збереження культурних
традицій. Глобалізаційна інтеграція актуалізує принципи діалогу,
толерантності й плюралізму, які й визначають ступінь сформованості
громадянського суспільства як здійснення свободи. Водночас визнання
позитивної ролі культурної традиції в соціальному прогресі людства, на
думку А. Карася, сприяє виокремленню нового аспекту в дослідженні
громадянського суспільства, а саме – його еволюційної історичної
природи. Це означає, що воно не складається відразу, а поступово
розгортається, як громадянський поступ певної спільності і людства.
Не менш важливим у контексті демократичних перетворень в
Україні є аналіз загроз громадянському суспільству, найпідступнішими з
яких постають ідеологічні доктрини. Як слушно зазначає А. Карась,
ідеологія "примусового розвитку" держави пригнічує суспільство,
напоказ піклуючись про його технологічний та економічний розвиток.
Наприкінці розділу з’ясовано контури семіотичної інтерпретації, що
можна розглядати як новизну і внесок автора в дослідження
громадянського суспільства. Усе це дає підстави стверджувати про
фундаментальний характер дослідження.
Категоріальний апарат ("дискурсивні практики", "соціальний
капітал", "солідарність", "субсидіарність" тощо) розроблено відповідно
до сучасних концепцій громадянського суспільства. А. Карась плідно
залучає до аналізу особливості становлення громадянського
суспільства в Україні. На його думку, розвиненому громадянському
суспільству притаманний приріст "соціального капіталу", що є
"моральним ресурсом", міра якого під час використання не
зменшується, а зростає. Його примножують лише етичні дискурсивні
практики. Натомість "адміністративний ресурс", який насаджували в
Україні, гальмував громадську активність і громадянські домагання,
маргіналізуючи життя суспільства щодо рівня та якості сучасних
показників світового розвитку.
Монографія "Філософія громадянського суспільства в класичних
теоріях та некласичних інтерпретаціях" є на часі, вельми корисною та
потрібною для науковців, викладачів і студентів, а також посадовців
різних рівнів управління, усім, хто прагне пізнати й зрозуміти тенденції
функціонування
громадянського
суспільства
та
перспективи
демократизації України на засадах солідарності та соціальної
справедливості.
Соціогуманітарні проблеми людини

206

№ 2, 2006

Рецензії

A CIVIL SOCIETY AS REALIZATION OF FREEDOM OF A
PERSONALITY
Liudmyla Ryzhak
A Review on a Monograph of Anatoliy Karas’ "A Philosophy of a
Civil Society in Classical Theories and Nonclassical
Interpretations". − Kyiv-L’viv: Publishing Centre of L’viv National
Ivan Franko University, 2003. − 520 p.
Людмила Рижак,
кандидат філософських наук,
доцент філософського факультету,
Львівський національний університет імені Івана Франка

№ 2, 2006

207

Соціогуманітарні проблеми людини

До відома авторів

До відома авторів
Редакція приймає оригінальні, не опубліковані раніше статті з
філософії, політології, економіки, культурології та психології.
Наукова стаття має включати: постановку проблеми у загальному
вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними
завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких
започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор,
виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим
присвячується означена стаття; формулювання мети статті (постановка
завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного
дослідження і перспективи подальшої розвідки в даному напрямку.
Виклад тексту повинен бути чітким, лаконічним, без довгих
історичних екскурсів та загальновідомих положень і повторень. Автори
несуть відповідальність за точність викладених фактів, цитат,
статистичних даних, назв та власних імен.
Статті, рецензії, повідомлення надсилаються у двох примірниках
українською мовою; обсяг статті від 0,5 д.а. (20 тис. знаків) до 0,75 д.а.
(30 тис. знаків), повідомлень та рецензій – до 8 тис. знаків.
До статті треба додати повну інформацію про авторів: прізвище,
ім’я та по-батькові, науковий ступінь, вчене звання, місце роботи,
посада, службова і домашня адреса, №№ телефонів і E-mail.
При підготовці статей для публікації просимо дотримуватися таких
правил:
1. Стаття має бути надрукована на одній стороні стандартного
аркуша чітким шрифтом через один інтервал. Формат паперу А4, поля з
усіх боків – 2 см.
2. Приймаються рукописи, записані на дискеті 3,5". Текстові
файли подаються у форматі Times New Roman (12 pt) довільної версії,
графічні файли – у форматі BMP, TIFF, GIF, JPEG або XLS (при
наявності діаграм Excel).
3. На першій сторінці статті вказується зліва – індекс УДК, по
центру великими потовщеними літерами – назва статті, нижче –
потовщеними літерами ім’я та прізвище автора, далі курсивом – назва
організації, в якій виконана робота з повною адресою та електронною
поштою. Цю ж інформацію на англійській мові треба подати в кінці статті
після списку літератури.
4. Анотацію треба подати двома мовами: українською на початку
відразу після адреси й англійською в кінці статті теж після адреси.
Англійський варіант анотації має відповідати за змістом українському.
Анотація (обсягом до 300 знаків) має якомога повніше розкривати зміст
статті. Після анотацій подаються ключові слова (4-7 понять) українською
та англійською мовами.
5. Список літератури подається за абеткою в кінці статті.
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6. У тексті посилання на літературне джерело оформляється в
квадратних дужках, де вказується номер у списку та сторінка [5, с. 100].
7. Бібліографія оформляється згідно сучасних вимог: прізвище
та ініціали авторів, назва праці, місце видання (або ставити Б.м. – без
місця видання), видавництво (або Б.в. – без видавництва), рік, кількість
сторінок для монографій та статей. Зарубіжна література подається
мовою оригіналу.
8. Редакція залишає за собою право скорочувати і вносити
редакційні правки у тексти статей.
9. Статті, які оформлені з порушенням даних правил, редакцією
не розглядаються і не повертаються авторам.
10. Авторського гонорару редакція не виплачує.
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