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СЕКЦЯ ФІЛОСОФІЇ
ГЕРМЕНЕВТИКА ЯК МИСТЕЦТВО ТЛУМАЧЕННЯ Й
ІНТЕРПРЕТАЦІЇ
Бойко Яна Миронівна
Львівський національний університет імені Івана Франка,
філософський факультет, кафедра філософії,
Науковий керівник: д. філос. н., проф. Карась А. Ф.
Людина у своєму житті Людина у своєму житті покликана до його
осмислювання, розуміння й інтерпретації. . Філософія ставить перед собою
завдання пояснити, як людську діяльність, що виражається в мові, текстах,
культурних пам’ятках, так і довколишній світ. Проблема тлумачення та
розуміння постала у філософській герменевтиці ХХ століття. У суспільстві
функцію герменевтики, певним чином, виконує журналістика. Працюючи з
найрізноманітнішими фактами, засоби масової інформації представляють їх у
доступній і зрозумілій для всіх формі, але надаючи їм певної спрямованості.
Іншими словами, через ЗМІ людина одержує один із багатьох можливих
варіантів інтерпретації навколишньої дійсності. Відповідно, хто утримує й
скеровує ЗМІ, той має можливість нав'язувати суспільству свою точку зору на
дійсність, давати власну інтерпретацію подій і, зрештою, впливати на
поведінку людей. Проблема інтерпретації пов'язана з проблемою влади.
Журналіст не просто доносить до аудиторії чисту інформацію й аналізує її.
Він закликати також має можливість впливати на читачів чи глядачів,
спонукаючи їх до міркування, задаючи тон і пропонуючи певні теми.
Зазвичай, ми не часто задумуємось на тим, як ми інтерпретуємо, але
колись людині цього й не потрібно було робити. Інтерпретація була завданням
церкви. Людина не повинна була хвилюватися про правду світу , вона
покладалася на інтерпретацію, що вважалась канонічною. Герменевтика як
така, існувала лише в формі екзегетики та юридичної герменевтики. До доби
модерну герменевтика не мала застосування в інтерпретуванні богословського
чи літературного текстів.. Витоки герменевтики можна прослідкувати в
інтерпретації релігійних текстів. Першими герменевтами були середньовічні
теологи - схоласти, які займалися розшифруванням сенсу теологічних ідей,
закладених в Біблії. Інтерпретація релігійних текстів належала тільки церкві,
аж
потім була започаткована можливість індивідуальної інтерпретації
релігійного тексту, що й відкрило двері для його різнобічного тлумачення ,
Перша історично відома нам система інтерпретації - це кабалістика. Потім
виникають антична і християнська герменевтика. Усі вони розвиваються
навколо сакральних текстів. Згодом, з виникненням християнства,
герменевтика як самостійне вчення конституюється передусім як дисципліна,
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допоміжна до богослов'я. За античних часів герменевтику розглядали як
допоміжне знання про способи переважно алегоричного тлумачення міфічних
та поетичних творів. Після Різдва Христового формується християнська
герменевтика, що покликана тлумачити Старий і Новий Заповіти.
У новочасному сенсі герменевтику вважають наукою, що вивчає
способи, якими забезпечують розуміння тексту, а також роль у ньому знаків і
значень. Герменевтика досліджує проблему тлумачення зокрема в двох
аспектах: багатозначність тексту і зв’язок тексту та буття. Поступово
представники герменевтики усвідомлюють потребу розглядати спосіб буття
тексту невідривно від способу буття того, хто тлумачить текст і від його
культурно-історичного контексту. Принципи загальної герменевтики,
запропоновані Фрідріхом Шляєрмахером, містили ідею здобуття смислу будьякого тексту через осягнення задуму автора. Текст вважали посередником у
спілкуванні читача і автора. Шляєрмахер висунув принцип, згідно з яким
метою герменевтики є розуміння тексту і його автора краще, ніж автор розуміє
сам себе і своє творіння – йдеться про принцип «кращого розуміння». Як
протестантський теолог , Фрідріх Шляєрмахер багато займався трактуванням
Біблії, він поставив перед собою мету об’єднати різноманітні герменевтичні
прийоми в одну загальну методику, описати процес розуміння взагалі, не
залежно від того, про розуміння яких саме текстів йдеться. Розуміння в його
концепції є універсальним методом осягнення сенсу тексту. Тому він назвав
свою герменевтику універсальною, такою, яку можна застосовувати до будьяких текстів.
У процесі тлумачення й інтерпретації виникає проблема
герменевтичного кола. В широкому розумінні герменевтичне коло – це
відношення між читачем та текстом. Згідно іншої позиції – це взаємовідносини
між читачем та автором. У такому разі текст виступає документом, значення
якого включає в себе зміст, який був закладений автором.
За Фрідріхом Шляєрмахером принцип «герменевтичного кола»
характеризується ходом думки по замкненому колу — від цілого до частини і,
навпаки, це коло може бути розірване. Тому філософ називає герменевтичне
коло уявним. Уявним воно є тому, що в дійсності ніякого кола немає, існує
лише діалектика тексту і його прочитання.
Йдеться про
розуміння
авторського цілого через послідовне прочитання його частин. Увійти в це коло
легко, але вийти значно важче. У звязку з цим виникла теорія «про смерть
автора», оскільки читач не може автоматично й повністю витлумачити всі
провідні ідеї авторської теми, а текст набуває самостійного щодо автора ролі.
Тому виникає проблема яким чином ми здатні розшифрувати зміст тексту й
досягти повного його розуміння. Будь-яке повноцінне знання перебуває в
такому уявному колі, а кожне одиничне явище можна зрозуміти лише в
контексті тлумачення цілого.
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Ф. Шляєрмахер пропонує два різновиди герменевтичного кола. Перше,
звичайне для герменевтики, коли частина тексту співвідноситься з усім
текстом як з цілим і ми з'ясовуємо сенс цілого щодо його частин. Але є інша
інтерпретація цього ж принципу – коли якийсь текст-пам'ятка розглядається як
частина, а культура, в якій він існує, розглядається як ціле. Тоді
співвідношення між частиною і цілим набуває зовсім іншого, складнішого,
характеру.
Ф. Шляєрмахер говорив, що якщо частини тексту не узгоджуються між
собою, то необхідно повертатися назад до початку, і так слід робити доти, доки
не буде знайдена причина неузгодженості інтерпретацій (граматична і
психологічна). Найважливішою проблемою є те, що розуміння цілого
складається з розуміння частин, але початок розуміють не раніше, ніж
наприкінці, тобто, щоб мати початок, потрібно мати кінець.
Відповідно, витлумачити окрему думку чи ввесь твір можна лише,
враховуючи максимально широкий контекст культурного досвіду автора і
читача. Таким чином, витлумачення тексту чи окремої події – це завжди
інтерпретація, в якій активна роль належить читачеві, або суб’єктові
сприймання.
Література:
1. Квіт С. М. «Основи герменевтики» Навч. посіб.— К.: Вид. дім «KM
Академія», 2003 - 192 с
2. Богачов А. Л. «Філософська герменевтика» Навчальний посібник. - К.:
Видавництво «Курс», 2006. - 405 с
3. Д. Реале, Д. Антисери. Западная философия от истоков до наших дней. Том
4. От романтизма до наших дней. Перевод С. Мальцевой - ТОО ТК
"Петрополис", Санкт-Петербург, 1997.Квіт С. М. «Основи герменевтики» Навч.
посіб.— К.: Вид. дім «KM Академія», 2003 - 192 с
СИМВОЛІКА ЕСТОНСЬКОЇ МОВИ В ПОЕТИЧНИХ ТЕКСТАХ ДОРІС
КАРЄВОЇ
(переклади Катерини Ботнар)
Ботнар Катерина Володимирівна
Львівський національний університет ім. І. Франка
Філософський факультет, кафедра філософії,
Науковий керівник д. філос. н., проф. Карась А. Ф.
У поетичних текстах Доріс Карєвої відбувається стирання граней мовної
функціональності. Через звучання її поезії передаються основні аспекти мови
не лише як знакової системи – для передачі певної інформації, а також мови як
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інструменту мислення та засобу комунікації. Тому темою пропонованого
повідомлення буде перегляд основних мовних аспектів та засобів комунікації у
розрізі мова як знак, мова як символ крізь призму текстів Доріс Карєвої. І до
всього вище зазначеного, поліфонічність естонської мови підводить до однієї з
ключових проблем, на якій буде сфокусована увага пропонованого
повідомлення – проблеми неперекладності. Що є неперекладність як мовне або
мовно-семантичне явище? Це проблема транскрибування знаків, слів, їхніх
значень і, відповідно, смислів іншою мовою. Оскільки естонська та українська
мови відносяться до різних мовних груп, фіно-угорської та слов’янської
відповідно, проблема неперекладності постає досить гостро.
Тому метою моєї роботи є висвітлити основні особливості естонської
мови у розрізі «слово як знак» та «слово як символ» в контексті перекладацької
роботи, спираючись на філософію мови в доробку Мартіна Гайдеґґера та
С’юзен Лангер.
Оскільки переклад – то процес встановлення не лише мовних, а і
культурних відповідностей, тому друга частина повідомлення стосуватиметься
культурних виразників естонської мови, які зможуть певною мірою передати її
сутнісні особливості та характеристики у руслі їхнього перекладу на мову
української культури та національного розуміння.
Серед використаних методів дослідження провідне місце посідають
компаративний та герменевтичний, які в даному контексті набувають ширшого
застосунку, бо висвітлюють передовсім аспекти двох мов через їхнє
співвіднесення. Серед інших, мають місце також логічний та історичний
методи.
Повідомлення базується безпосередньо на поетичних текстах Доріс
Карєвої в українському перекладі. Вибірка текстів може слугувати правдивою
основою даного дослідження, тому що мова загалом і лексика текстів, зокрема,
є живою та актуальною. Наявні в поезії прояви словотворчості, як-от
неологізми, підлягають детальному поясненню в контексті віднаходження
їхніх відповідників українською мовою. До розгляду береться такий уривок з
вірша авторки, де увага акцентується на неологізмові «igatsushüüd»: «Mis on
inimene?/Kas ingli vari?/Või igatsushüüd hingeühtsuse poole?» – «Чим є людина?
Тінню ангела? Чи криком розлуки непоєднаних душ?». Словосполучення
«крик розлуки» має на мені передати глибоке і лаконічне водночас звучання
естонського оригіналу відповідником українською мовою.
Результатом всього перекладацького процесу, а також лінгвістичного
дослідження є збірка перекладів, упорядкована і транскрибована через спільну
роботу носіїв двох мов.
Важливо розрізняти мову літературну та мову розмовну і повсякденну.
Переклади поєднують в собі досвід обидвох, адже потрібно розуміти, що слова
часом «граються» із нами, з перекладачами і авторами, хоча може і здаватись
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на перший погляд, що то ми вільно володіємо ними. «Мова промовляє через
нас», а тому слід зважати на інтуїтивну складову кожного перекладу у сенсі
вживання і тлумачення слів, в тому числі і слів-неперекладностей, адже сенс
слова може бути переданий не лише окремим відповідником, а і в контексті
цілого рядка і тексту. Наприклад, «Püüa päeva! sähvatab täht/ üle tumeda
ookeanitaeva...“ буде звучати в українському варіанті, як «Сповнюйся днем! і
сяє зірка/ крізь темінь небесного океану…», а вже у іншому вірші слово «püüa»
набуватиме інакшого відтінку: «Päev, päev, ära püüa mind…», «День, о день, не
прагни мене…». Наведені рядки слугують прикладом того, наскільки виразним
у своїх різноманітних значеннях може бути всього одне слово.
Ще одним прикладом може бути своєрідне слово «päistma», яке може
мати кілька значень в залежності від контексту, як-от видається, здається,
ставати ясним, в сенсі зрозумілим, та сяяти, якщо мова йде про Сонце або
зірки. Наведені нижче віршові рядки це проілюструють:
Maailm hargneb ja haruneb, kuni
paistab, et ükski haru
ei saa enam teisest aru.

Світ галузками множиться, допоки
стане ясно, що стебло
не розуміє подібного всеодно
У кожного свої сни.

Igaühel on oma uni.
Ometi paistab. Päike.
Ja kõik läbi kõige.

Але тим не менш сяє. Сонце.
І усе крізь усе.
Видається, що дно є правдивим.

Paistab, et põhi on õige.
Paistab, et miski siiski
ei ole nii raske,
kui paistab.

Здається, що не буває
так важко,
як видається.

Далі до обговорення будуть взяті окремі моменти перекладу і
транскрибування поетичних текстів, що свідчать про можливість передачі
автентичного звучання естонської мови українською через віднаходження
таких лінгвістичних відповідників, які свідчать про синонімічність обох мов,
схоже семантичне звучання, лаконічність побудови слова або ж навпаки.
Поширений вираз з естонського фольклору „Üha on püha“, що знаходить місце
і у текстах Доріс Карєвої, може бути перекладений українським відповідником
«Благо на щодень», що є дуже близьким за змістом.
Як висновок, одним із результатів даного повідомлення може бути
поглиблення знань у сфері мови як засобу інтерпретації дійсності через власну
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символічну знакову структуру. Кожна знакова система має свої особливості
будови, проте, заглиблюючись у питання символічної основи мови, видається
можливим знайти зрозуміле для сприйняття значення символу та звучання
слова відповідно у процесі перекладу засобами мовної виразності.
Література:
1.
Мартін Гайдегґер. Дорогою до мови / Переклав з нім. Володи мир
Кам'янець. - Львів: Літопис, 2007. - 232 с
2.
Мартін Гайдегґер. Дорогою до мови / Із розмови про мову/ Переклав з
нім. Володи мир Кам'янець. - Львів: Літопис, 2007. - 232 с
3.
Сьюзен Лангер. Философия в новом ключе: Исследование символики
разума, ритуала и искусства: Пер. с англ. С.П. Евтушенко /Общ. ред. и послесл.
В.П. Шестакова. — М.: Республика, 2000. — 287 с. — Мыслители ХХ века).
4.
Андрій Содомора. Шевченків садок і Франове поле/ Спроба
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ПЕРЕКЛАД ЯК ГРАНИЧНИЙ ВИПАДОК РОЗУМІННЯ
Гайдук Анна Олексіївна
Львівський національний університет імені І. Франка
Філософський факультет, кафедра філософії
Науковий керівник: д. філос. н., проф. Карась А.Ф.
Особливу цікавість у Ґадамера викликає процес перекладу, оскільки
йдеться про можливість віртуальної бесіди на двох різних мовах. Важливо,
щоб у процесі перекладу зберегти первинний смисл авторського тексту й
водночас «вписати» його в іншомовні синтаксичні та емотивні структури,
придатні для адекватного розуміння читачем. «Тому, пише Ґадамер, всякий
переклад уже є витлумаченням» [1]. Тож варто бути готовим до того, що в
процесі перекладу «треба змиритися з невідповідністю між точним значенням
того, що подано однією мовою й відтворено іншою мовою, невідповідністю,
яку ніколи не щастить побороти» [1].
Переклад виступає таким граничним випадком, в якому подвоюється
герменевтичний процес, де водночас здійснюється розмова перекладача з
автором твору і розмова читача з автором через перекладача. Тому під час
розмови ми певним чином ставимо себе на місце іншого, але не стільки для
того, щоб зрозуміти його самого як особу, як для того, щоб зрозуміти смисл
його повідомлення, вкладеного в мовні знаки, й оцінити слушність його думки
щодо самої обговорюваної справи. Тобто переклад тексту– це не дослівне й не
автентичне відтворення того душевного стану, в якому перебував автор, але
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відтворення тієї смислової «нитки» тексту, яка проводить читача лабіринтами
розуміння, обумовленого контексктуальністю, в якій він перебуває.
Авторський текст постає у новому світлі, спроектованому іншою
мовою й тим соціально-культурним контекстом, в який занурений читач. Хоча
ми висуваємо до перекладу вимогу його відповідності оригіналу, - це не
знімає проблеми щонайменше конотативного обумовлення перекладеного
тексту . «Переклад, подібно до всякого витлумачення, означає
перевисвітлення» [1], адже акцентуючи одні семантичні й смислові моменти
переклад може затемнювати, накласти когнітивні тіні чи навіть спотворити
інші важливі моменти. Г.-Ґ. Ґадамер звертає особливу увагу на те, щоб не
забувати, що кожний переклад є певним спрощенням оригіналу.
Перекладач повинен відшукати мову, яка буде і його власною й
водночас буде відповідати оригіналу, тому «кожний перекладач – це
інтерпретатор» [1].
У статті «Читання та перекладання» Ґадамер пише, що
«герменевтичний підхід до тексту полягає в тому, щоб зосереджуватись не
стільки на ступені перекладності
цього тексту, скільки на ступеню
неперекладності» [2]. Також в процесі перекладу дуже важливо з’ясувати, які
були втрати і які маємо здобутки. Адже трапляються випадки, коли в прагненні
досягти максимальної точності через буквальний переклад кожного словазначення, перекладений текст втрачає оригінальний сенсовно-смисловий зміст
і стає штучною підробкою або порожнім повідомленням.
«Читання і перекладання повинні подолати відстань, що існує між
ними. Це засадничий принцип герменевтики» [2]. Ґадамер пише, що загалом,
коли читає переклади, то розчаровується, бо в них ніби відсутній є подих
мовлення і мові не вистачає масштабу оригіналу, проте там, де пріоритетним є
засвоєння нової інформації, це може вважатися здобутком.
«Стиль - це щось більше, ніж непотрібна та сумнівна декорація, це
фактор, що забезпечує можливість прочитання тексту, однак ставить при
цьому перед перекладом постійне завдання наближатись до цього тексту» [2].
Окрему увагу Ґадамер приділяє завданню передавати поетичні тексти, бо «їхня
трансформація завжди міститься між перекладом та переспівом» [2].
Ґадамер наголошує, що мистецтво долає будь-яку відстань, так само й
часову. «Таким чином, перекладач поетичного тексту опиняється в сучасному
для нього як для перекладача середовищі, про яке він не знав. Ця ситуація
вимагає від нього власної, нової форми, якої він повинен триматися,
узгоджуючи свою позицію з середовищем, зображеним в оригіналі» [2].
Говорячи про ступені неперекладності, Ґадамер зауважує, що вони загрозливо
зростають та нашаровуються один на одного, бо, залежно від літературного
жанру, варіюються вимоги до гарного перекладу.
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Тож різні за жанром твори, мають різні критерії для перекладу. І тоді
постає питання: «Що стає метою – вірність слову, змісту чи формі?» [2].
Зокрема, якщо говорити про переклади оповідань, то для великої перекладної
літератури, такої, як англійські чи російські романи, у співставленні з їхніми
сюжетами, великої ваги не матимуть ті неминучі втрати, які «стосуються
самобутності, народного духу, соковитості творів» [2]. Для оповіді не так уже
й важливо яким чином добираються слова, бо визначальним є інше:
образність, напруженість сюжету, зачарованість навколишнього світу. Ґадамер
пише з цього приводу, що «мистецтво великої оповіді саме по собі – це диво,
яке в перекладах залишається майже неспотвореним» [2]. Отже, межа
неперекладності у цьому випадку досить низька.
Дуже цікавим моментом, який зауважує Ґадамер є те, що читання
може видаватися аналогічним процесом з перекладом, адже – це перетворення
непорушних знаків на стрімкий потік думок і образів. «Саме лиш читання
оригінальних чи перекладних текстів – це, фактично, інтерпретація через
використання тональності й темпу мовлення, модуляції та артикуляції звуків.
Це все зосереджено у «внутрішньому голосі» і зорієнтовано на «внутрішнє
вухо» читача» [2]. Тому читання і перекладання – це вже «інтерпретація»,
оскільки обидва процеси піддаються трансформації, що межує з творчістю.
Проте складнішою є ситуація перекладу віршів. Тут потрібно не тільки
читати та розуміти, а ще й тонко емоційно чути. Тоді може бути декілька
варіантів. Перший – це «коли справжній поет передає вірші іншого поета
своєю рідною мовою й внаслідок може отримати справжню поезію. Але тоді це
буде радше його власна поезія, аніж вірш попереднього поета» [2]. Другий
варіант, – коли перекладач поезії не є поетом. Тоді він добирає поетичні
відповідники зі своєї власної мови, досить штучно вмонтовує їх у мову
«поетичну» й тоді переклад нам здається неприроднім, чужим. Справді, в
поезії мова максимально наближена до живого мовлення, тому і її текст
семантично має адекватно відповідати не просто словесному мереживу і
ритму, але й зберігати смислове послання у відповідних тональних формах і
відтінках.
Погодимося з підсумком Г.-Ґ. Ґадамера: «Отже, мусимо із вдячністю
схиляти наші голови перед усіма перекладачами, які відверто говорять про
відстань, що існує між оригіналом і перекладом, і водночас, – вибудовуючи
мости між ними, – скорочують цю відстань» [2]. Отже, переклад – це зажди
міст між двома мовами.
Література:
1. Істина і метод / Г. Ґ. Ґадамер ; пер. О. Мокровольський. - К. : Юніверс, 2000.
- (Філософська думка). Т.1: Герменевтика І: Основи філософської
герменевтики. - [Б. м.] : [б.в.], 2000. - 464 с. – С. 355-453.
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2. Герменевтика і поетика: вибрані твори: Пер. з нім. / Г. Ґадамер. - К.:
Юніверс, 2001. - 120-152, 165-175 с.
КОЛИ ФІЛОСОФІЯ ПЕРЕХОДИТЬ У ПОЕЗІЮ. ГЕЛЬДЕРЛІН У
«BEITRAGE ZUR PHILOSOPHIE» ГАЙДЕГГЕРА
Гнатів Андрій Романович
Львівський національний університет ім. І. Франка
Філософський факультет, кафедра філософії
Науковий керівник: д. філос. н., проф. Карась А. Ф.
Denken und dichten: «думати і поетизувати». Кон'юнкція цих двох
дієслів породжує діалог мислителів і поетів, а сам Гайдеггер, як перехідний
мислитель, адаптував від Гельдерліна новий контур рефлексій про мистецтво
та поетичну думку. Відношення між двома дисциплінами відкриває незнаний
шлях для метафізики, яка після своєї Verwindung віднаходить свіже обличчя
правди, інший початок, фундаментальну тотальність (Grundstimmung) та
позитивний регрес у символічному з’явленні Geviert (земля, небо, божество,
людство), яке дозволить сущому підпорядкуватися долі буття. Гайдеггер
розкрив тему сутності поетичного мислення у своїх викладах з 1934-1935
“Німеччина” та “Рейн”, а згодом під час римської конференції у 1935 році. [3;
2. с. 33-48]. Автор твору “Буття і час” переконує сучасника в тому, що
Гельдерлін є “поетом над поетами” (der Dichter des Dichters), який змагає до
“джерела“ [3. с. 16, 41]; поет та його поезія стають одиноким неспокоєм його
поетизування: “Поетичне звернення до поезії стає можливе тільки завдяки
конфронтації з обявленням буття” (Seyn) [3. с. 18].
Книга «Beiträge zur Philosophie (Vom Ereignis)» (Вклад у філософію від
Ereignis), написана впродовж 1936-1938 років, являється спробою Гайдеггера
донести радикальність пошуку сенсу буття та зобов’язати людину до
прийняття рішення: вибір між історією або втратою історії, між
приналежністю до буття або, скоріше, відмовою від не-сущого [1. с. 100].
«Крайність рішення» полягає в тому, щоб створити інший початок, який
розпочне свій відлік у динаміці «повороту» правди у її дисимуляції.
Скорбота в історії Заходу побутує від спроби забути буття. Гайдеггер
показує, як думка про буття, зорієнтована на сутність істини буття, існує лише
тоді, коли зустрічаються людство та боги, адже можливість нового початку
«bringt den Menschen in den Spielraum des Anfalls und des Ausbleibs der Ankunft
und Flucht der Götter» [1. с. 234]. За словами Гайдеггера, є лише один
художник, поет – Гельдерлін, поезія якого сама по собі здатна бути початком
для «історичного Dasein» народу [5. с. 19].
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Гайдеггер вслухається безмовно у голос поезії Гельдерліна, яка не
тільки дарує нову мову, але і трансформує підхід до Буття сказанням мови та
єдністю logos та physis. Поетична істина Буття не розкриває нічого, окрім
істини Буття як physis. Чому поезія Гельдерліна стається умовою можливого
переходу до історичної епохи народу? Гельдерлін, як поет майбутнього та
ініціатор початку, передчуває майбутню появу богів, незважаючи на далечінь
їхнього пришестя [1. с. 401]. Зусилля Гайдеггера спрямовуються у вир
розвитку долі буття сущого в історії метафізики, яка забула істоту буття та
заглушила свій «філософський слух» вслухатися у слова богів та передавати їх
людям, немов би ностальгія богів-втікачів оздоровилася ново-приходом нових
богів. Рішення про створення історії неминуче переплітається з подією
прибуття «останнього» бога, поетичну фігуру в поезії Гельдерліна. Гайдеггер
пише: ««Daß Hölderlin den künftigen Dichter gedichtet, daß er selbst als der erste
«ist», der Nahe und Ferne der gewesenen und künftigen Götter zur Entscheidung
gestellt (vgl. der seynsgeschichtliche Standtort)» [1. с. 463]. Гельдерлін, як поет,
занурюється в мову та поетизує історію людства через грецьку міфологію. В
очах Гайдеггера, Гельдерлін – Гомер Німеччини, доля якої зобов’язує
повернути своє історичне місце в Європі та унаочнити екзистенціальний вимір
суспільного Dasein в часі. Філіп Лаку-Лабарт переконаний, що в рамках цієї
ініціативи, Гайдеггер прагне відновити Ur-Geschichte, «нову міфологію» для
«німецької ідеології», існуючу в добу романтизму та спекулятивного ідеалізму.
Дана міфологія не розкриває божественні імена, але започатковує «міф», який
стається історичною інсткрипцією народу та середником його само-тотожності
та само-апропріації [5. с. 18-19]. «Griechisch-deutsche» місія повинна
реалізовуватися в три етапи: поет; мислитель та державний діяч. Саме поет
найкраще втілює у собі покликання перекладача мови богів і, як річковий
потік, завдяки Lichtstral він бажає божественного просвітлення у своїй
Vaterland [3. с. 62; с. 242].
Література:
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Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann, 1989. – p. 513 (GA 65).
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Heidegger M. Erläuterung zu Hölderlins Dichtungen / M. Heidegger. –
Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann, 1981. – p. 208 (GA 4).
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РОЛЬ ЗНАКА І МОВИ У ЗДІЙСНЕННІ ДОСВІДУ
Данилів Андріана Миколаївна
Львівський національний університет імені І. Франка
Філософський факультет, кафедра філософії
Науковий керівник: д. філос. н., проф. Карась А. Ф.
Людська цивілізація неможлива без знаків і знакових систем, а
людський розум невіддільний від функціонування знаків – і, можливо, взагалі
інтелект слід ототожнити саме з функціонуванням знаків? Зацікавлення
викликає те, яким чином відбувається вплив знака на свідомість людини? Ми
виходимо з того, що, як вважає Ч. Морріс, існує певний потенційний знаковий
континуум, в якому стосовно кожного об’єкта або ситуації можуть бути
наявними всі ступені семіозу. Тому питання про те, що являє собою десигнат
знака в кожній конкретній ситуації, є питанням про ознаки об’єкта або такого
досвіду, що фактично враховується в силу наявності самого тільки знакового
засобу [1, с.3].
Питання щодо ролі знака в контексті досвідної парадигми цікаво
простежити крізь призму герменевтики, яка досліджується у філософії ГансаҐеорга Ґадамера. Відомо, що в контексті герменевтичного підходу десигнація
здійснюватиметься на основі (а) естетичного досвіду, розкриття якого
відбувається через системну денотатацію у творах мистецтва, (б) історичного
досвіду за наявності дієво-історичної свідомості, та (в) вербальної мови як
середовища існування досвіду загалом.
Згідно з переконаннями Ґадамера, художній твір слід розуміти не як
об’єкт суб’єктивного досвіду, але передусім як місце, де відбувається або
збувається певний ігровий досвід. Адже, твір мистецтва взаємодіє з тим, що він
репрезентує, тобто з дійсністю, і через неї опосередковано пов’язаний з
історією та вписаний в її часові межі. Ґадамер намагається прояснити, що
осмислюючи даність, яку несе твір мистецтва, ми таким чином репрезентуємо
чи вписуємо себе в цей світ, тобто, відкриваємо щось нове для себе і для свого
досвіду, чи проводимо асоціації з уже наявним нам досвідом певного світу, і,
відповідно, «домальовуємо» певні, осягнуті по новому, характеристики. Таким
чином ми намагаємося розуміти себе в цьому світі, а це означає, що ми
осягаємо певну зв’язаність і визначеність своїх переживань в континуумі нашої
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повсякденності. Це обумовлює можливість сприймати новий досвід не як
чужий, а, так би мовити, нами зрозумілий, співпережитий.
Ґадамер протиставляє естетизм до художнього досвіду і робить
висновок, що буття твору мистецтва полягає в досвіді, здатному
перетворювати
суб’єкт.
Досвід мистецтва в широкому сенсі його існування означає, що символічно
насичений художній твір передається читачу чи глядачеві, об’єднуючись з ним
в єдиному процесі осмислення спільної значимості і віднайдення того
адекватного модусу розуміння, для якого притаманні мінімальні втрати того
смислу, що його несуть знаки-символи.
Розкривається така значимість через поняття «гри», яка має медіальний
характер. Тому, наприклад, помилкою буде вважати, що картина, яку ми
розглядаємо, - це твір сам-по-собі, як об’єкт, а людина, що споглядає на неї,
знаходиться поза твором, як суб’єкт. Тобто, цим дається зрозуміти, що гра
якраз і проявляється в момент злиття горизонтів, а саме, коли твір мистецтва із
повнотою досвіду, який він несе, як продукт інтеграції культурно-історичного
життя, постає перед тим, хто його переживає, пізнає. Далі відбувається те, що
сама гра себе проявляє тоді, коли людина переживає цей досвід по новому;
сприймає зміст твору так, як бачить його у власному досвіді. Так картина
«заграє» із нами, розширює межі інтерпретації і дозволяє вільно переживати
вкладений в неї художником досвід, поєднуючи його з досвідом того, хто
сприймає. При цьому інтерпретативний зв’язок між твором мистецтва і тим,
хто його сприймає, опосередковується семіотичним процесом, в якому
десигнування стосується свідомості, тоді як його символічна репрезентація
дається через когнітивне несвідоме й обумовлена герменевтично.
В цьому плані Ґадамер зазначає, що наше мислення є
«небезпередсудне». Знаково-символічні передумови розуміння і мислення
відображають історичність і культуру людини та є фундаментом самого життя.
Проте виступають вони тут не в сенсі Беконівських ідолів. Навпаки, «передсуд» - це неусвідомлене, але когнітивне відання, яке лежить в основі процесу
розуміння. Історичність, як і знакова система, виступає медіумом, який
транслює різного роду патерни перед-судження в часовому потоці до розуму
людини.
За словами Ґадамера, «йдеться зовсім не про те, щоб захистити себе від
історичного спадку, а навпаки: захистити себе від того, що заважатиме нам
зрозуміти цей спадок з точки зору самої справи. Панування нерозпізнаних
нами передсудів – ось що робить нас глухими до того, що звертається до нас
через історичне передання» [2, ст. 251]. Передсуди сприяють передачі досвіду,
«знайомству з часом», в контексті якого відбувається семіоз як процес знаковосимволічного перетворення. Таким чином, передсуд, як умова попереднього
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розуміння, є заданий традицією, що заглиблюється в коріння культури,
соціальних норм, стандартів способу життя.
Не існує людини, яка б могла уникнути впливу передсуду. Безумовно,
вони передають як позитивну, так і негативну оцінку історичних подій і
ситуацій в житті суспільства й окремої людини. Однак негативний досвід
минулого не обов’язково дає негативне забарвлення дійсності. Він просто є
присутнім опосередковано – як даність.
Перед-суд зокрема вкорінений в мові, зміст якої базується на основі
попереднього судження. Відповідно мова є передумовою розуміння.
Кульмінаційним моментом тут виступає можливість діалогової зустрічі з
Іншим, тобто з іншим досвідом, посланням. Йдеться про таку характеристику
досвіду, як його відкритість. Бути відкритим до нового досвіду, означає
готовність визнати, що може існувати такий інший досвід, який не збігається з
нашими уявленнями про нього.
У контексті діалогу відбувається перехід до проблематики середовища
існування досвіду. Будь-яке розуміння – це подія мови і мовлення, яку Ґадамер
визначає не як застиглу структуру, а як живий, динамічний рух мови. Тобто не
може існувати сама по собі свідомість, наповнена якимось смислом, і окремо –
мова, яку ми певним чином додаємо. Насправді, свідомість є опосередкована
мовою, а наше мисленням про речі опосередковується не просто десигнатами,
але знаково-символічними системами. Ґадамер, наприклад, надає вагомості
слуховій метафорі, яка спирається на припущення, за яким мовна реальність не
протистоїть суб’єкту, а є тим середовищем, де Я і світ постають у своїй
первісній співприналежності. Середовище тут виступає певним медіумом.
Тобто, мова є герменевтичним і семіотичним посередником між людиною і
світом. Саме у мові зустрічаються досвід людини і досвід світу.
Кульмінаційним моментом тут виступає можливість зустрічі з Іншим. Йдеться
про таку характеристику досвіду, як його відкритість.
Бути відкритим до нового досвіду, означає семіотичну готовність
визнати, що може існувати такий інший досвід, який не збігається з нашими
уявленнями про нього. Ґадамер, наприклад, надає вагому перевагу поетичній
мові над буденною тому, що вона має своєрідну здатність «замикатися на себе
і, матеріалізуючись в абстрактному - тексті, бути, тим не менше, висловленим
автономно, - власною силою»[3, с. 117]. Йдеться про те, що поетична мова є
замкнутою, в плані неперекладності, І в той же час, той, хто читає поезію і
намагається її розуміти, отримує інший смисл, ніж був в неї вкладений. Це
означає, що буденна мова, як правило, тяжіє до однозначності, в той час як
поетична – у своїй інтерпретативній здатності набуває найрізноманітніших
смислів, і не завжди таких, які в неї вкладає сам автор. В цьому є її
замкнутість, яка у свою чергу, набуває такого феномену, що поезія стає
відкритою для всіх, але і розуміння буде для всіх різне.
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Таким чином, хочу погодитися з висновком Ґадамера в тому, що «думка,
яка стане керівною для нас у майбутньому, полягає в тому, що злиття
горизонтів, яке відбувається в розумінні, здійснюється саме через мову»[2,
с.351]. Світ «висловлює себе» у вербальній і невербальній мовах. Завдяки
аналізу мовних систем, ми глибше розуміємо походження наших повсякденних
проблем та їхній герменевтичний зв'язок з процесами семіозу й інтерпретації
дійсності. Визнаючи роль знаків і мови у здійсненні людського досвіду,
говоримо про те, що мова, як знакова система, забезпечує не тільки
дескриптивно-аналітичне розуміння світу, але й виконує моделювальну
функцію щодо певної організації соціально-культурної дійсності.
Література:
1. Моррис Ч. У. Основания теории знаков // Семиотика. Сборик переводов.
Под ред. Ю. С. Степанова. М.: Радуга, 1982.
2. Ганс-Ґеорг Ґадамер «Істина і метод»: Пер. З нім. – К.: Юніверс, 2000. Т. І:
Герменевтика І : Основи філософ. Герменевтики. – 464 ст.
3. Гадамер Х.-Г. Актуальность прекрасного. М.: Искусство, 1991. С. 116-125.
ВІД МІФУ ДО КАЗКИ. МІФОЛОГІЯ ЯК ФОРМА СВІТОСПРИЙНЯТТЯ
Денькович Олеся Миколаївна
Львівський національний університет імені Івана Франка
Філософський факультет, кафедра філософії
Науковий керівник: д. філос. н., проф. Карась А. Ф.
Існує два підходи до визначення міфу. Перший передбачає розуміння міфу
як вигадки. У такому випадку міф є наближенням до казки, точніше, і є нею.
Проте цей підхід сформувався значно пізніше, і є радше результатом процесу
демофілогізації мислення. Первинним є розуміння міфу як сакральної
реальності. Це пов’язано з характерним для міфологічної свідомості
розумінням часу та простору. Для того щоб певний феномен, чи дія отримали
своє значення у первісному суспільстві, вони мають бути залученими до
трансцендентного, невидимого світу: «Дія отримує сенс, реальність, винятково
у тому випадку, коли вона повторює початкову, зразкову дію»[2; с. 15]. Тобто,
ритуали, які є обов’язковими для міфологічної свідомості, повинні
реконструювати першопочаткову діяльність першопредка чи іншої
надприродної істоти. У такому разі ритуалами є не лише релігійні обряди, але і
будь-яка колективна діяльність: народження, смерть, господарські роботи,
полювання і т.д. Щодо речей і предметів, то вони набувають значення також
через визначення свого походження.
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Деміфілогізація відбувається через низку потреб і причин. Наприклад,
скандинавська міфологія втрачає свою сакральність через поширення
християнства. Це помітно завдяки процесу, схожому з тим, що відбувався і з
українською міфологією, а саме демонілогізацією певних міфічних істот
(йотунни стають дуркуватими тролями, духи лісів – лиходійними русалками та
мавками).
З античними міфами трапилася дещо інша ситуація. Їх «врятувала» досить
рання можливість письмового відтворення (це не стосується народних
вірувань, а радше – літературних текстів). «Цей міфологічний спадок міг бути
прийнятий та асимільований християнством лише тому, що більше не зберігав
живого політеїстичного сенсу і значення. Він став культурним спадком.[1; с.
48].
Поступово, в силу десакралізації й деперсоніфікації світу, міф стає казкою.
Цей процес помітний, коли аналізувати типові сюжети казок, беручи до уваги
їхні відповідники в міфах. Наприклад, сюжети «Білосніжки» чи «Сплячої
красуні» мають свій прототип у «Сазі про Вальсунгів.
У літературі ХIХ – ХХ століття відбувається помітне відродження
міфологічних мотивів. Наприклад, високе фентезі Толкіна формується під
впливом не лише скандинавської міфології, але й інших міфологічних систем.
Міфологічні мотиви присутні у творчості А. Жіда, Т. Вайльдера, Т. Манна та
багатьох інших. У Південній Америці формується специфічний літературний
напрям – магічний реалізм. У XXI столітті ця тенденція не втрачає своєї сили і
знаходить своє втілення у міській фантастиці. Звичайно, це не міфи в їхньому
автентичному сенсі. Для того, щоб розуміти суть міфології, міфотворчості і
казки, варто проаналізувати їхні спільні та відмінні риси, зокрема через
визначення ключових функції. Також зрозуміти природу міфу неможливе без
розгляду його модерних і сучасних перетворень.
Література :
1. Элиаде М. Аспекты мифа/ М. Элиаде. – М.,Академический проект, 2009.
2. Элиаде М. Миф о вечном возвращении/ М. Элиаде. – СПб., Алетейя, 1998.
3. Леви-Стросс К. Путь масок/ К. Леви-Стросс. – М., Республика, 2000.
ПЕРЕОСМИСЛЕННЯ РОЛІ РЕФОРМАЦІЇ У СТАНОВЛЕННІ
СЕКУЛЯРИЗАЦІЇ
Дзюбак Роман Богданович
Львівський національний університет імені І.Франка
Філософський факультет, кафедра філософії
Науковий керівник: д. філос. н., доцент Сафонік Л.М.
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Насамперед наголосимо, що донині панує тенденція спрощеного
розгляду історичного становлення явища секуляризації. Згідно цієї тенденції
даний процес редукується до “розчаклування”, котре постає разом з
формуванням модерного наукового світосприйняття. Відтак внаслідок цього
процесу навколишній світ набув своєї самоочевидної іманентної автономності.
Канадський дослідник Ч. Тейлор у свої праці “Секулярна доба” указує на те,
що такий погляд є надмірним узагальненням багатогранного феномену
передумови до якого формувалися ще в цілком релігійному суспільстві доби
пізнього середньовіччя та знайшли своє здійснення впродовж трьох століть
Реформації. Аналіз цього періоду дозволяє врахувати релігійні передумови та
чинники розгортання секуляризації у соціально-історичному контексті.
Заради опису середньовічного світогляду Ч. Тейлор використовує
термін “зачаклованого” світу як космосу з гетерогенним часом та простором на
противагу секулярному “розчаклованому” всесвіту у його модерному
розумінні [4]. Зазначимо, що в домодерний період, “чітке розмежування
фізичного та морального ще просто не відбулося” [3, c.72], а отже простір був
населений надприродними істотами, а певні місця та речі поставали
скупченнями надприродної сили. Водночас підкреслимо, що час не мав
виключно прямолінійного характеру, оскільки він співвідносився з вищими
сутностями та вічністю, а також змінювався завдяки карнавальній культурі
впродовж якого усталені суспільні норми моралі до певної міри знімалися [4].
Окрім цього також необхідно згадати тогочасні уявлення про суспільний
устрій. Суспільний лад був структурою станів монахів та мирян, що
доповнювали один одного. Монастирська спільнота того часу відповідала
християнським нормам в їхній повноті та “вела” за собою решту суспільства,
котра не мала можливості відповідати високим стандартам чернечого життя.
Унаслідок цього виникає незадоволення такою ієрархічною структурою, котре
проявилося у бажанні докорінно реформувати суспільство, “щоб воно
відповідало вимогам спершу Євангелія, а потім “цивілізації” [3, c. 105]. В цих
соціально-історичних умовах викає Реформація, котра, з одного боку, стала
відповіддю на тогочасні виклики, але з іншого, загострила декотрі з них.
Відзначимо, що найважливіша зміна відбулася саме в суспільному
контексті, спричиненого проголошенням доктрини “священства всіх вірних”
М. Лютером. М. Лютер виводить ідеал християнського життя із стін
монастирів та скасовує чесноти целібату і молитовного життя у келії. Відтепер
повсякденна робота, громадська діяльність, сім’я чи догляд за дітьми постають
не як земні перешкоди на шляху до вищого блага, але, як умови реалізації
вірності Богу в здійсненні Його покликання. Відтак заради мети відповідати
християнським нормам вже не має потреби ставати ченцем, високі вимоги
моралі накладаються на всіх членів спільноти: “Більше не було звичайних та
надзвичайних християн [...]. Усі християни мали бути цілком та однаково

22

Тези щорічної наукової конференції «Дні науки філософського факультету 2018»

відданими” [3, c. 129]. Таким чином процес постав в своїй амбівалентності, яка
полягає у тому, що секуляризація сакрального призвела до сакралізації
секулярного.
Разом з тим нові вимоги особистого благочестя не могли надалі
миритися з гетерогенністю часу. Середньовічна практика карнавалів стає
неприйнятною і дана негомогенність часу поступово виправляється. У той же
час руйнування структури “сакральне-профанне” в суспільному вимірі
призводить до розширення меж духовного. Відтепер сила Божа не знаходиться
в особливих місцях чи речах; вона освячує все життя християнина. Радикальне
спрощення культової діяльності, відкидання культу святих та відмова від
священних предметів призводить до розчаклування простору й надає творчу
енергію вільно трансформувати навколишній світ. Відкидання таємниці
призводить до раціоналізації уявлень та інструментального ставлення до
середовища, що нас оточує.
Водночас зміна релігійного життя призвела до нових спроб
реорганізації суспільства. Так, високі моральні вимоги потребували виховання
певної внутрішньої настанови, дисципліни характеру. Зазначимо, що до їх
формування почали залучатись не лише еліти, але й нижчі прошарки соціуму,
які ставали об’єктами проповідей, повчань, які облишили “свої неохайні та
невпорядковані народні звичаї і долучитись до тих чи інших форм цивільної
поведінки” [3, c. 166]. Згодом, це стало важливим підґрунтям для появи
дисциплінарного суспільства
з його ідеалом цивілізованості.
Також
поширення протестантської етики праці, згідно з якою “мозок ледачого
швидко стає майстернею диявола...” [3, c.173] вплинуло на переосмислення
ролі жебраків у суспільстві Нового Часу. В середньовічній уяві бідняк є
необхідною складовою суспільства. Варто лише згадати жебрущі ордени
ченців. У той же час він може стати приводом до освячення, адже допомога
убогому є допомогою Христу [3, c. 177]. В модерний
час бідність
переосмислюється як соціальна проблема, котра може загрожувати
суспільному балансу, а отже, потребує вирішення. Так, в Англії приймаються
так звані закони бідноти, згідно з якими “жебрацтво або заборонялося чи
суворо обмежувалося, бурлакування проголошувалось поза законом” [3, c.
167]. Таким чином, релігійна потреба переформатування суспільства згідно
Євангелія співпала з світською метою цивільності, що призвело до ефективної
взаємодії Граду Небесного та Граду Земного.
Окрім позитивних чинників впливу на суспільство в аспектах моралі,
формування нового соціального ладу та розчаклування простору і часу,
Реформація загострила певні теологічні питання минулого, що стало причиною
неприйняття релігії наступними поколіннями гуманістів. Представники
реформації, вийшовши з інтелектуального середовища католицької церкви,
перебрали судово-каральний стиль теології, котрий веде свій початок від
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Августина
і
знаходить
теоретичне
обґрунтування
у
Ансельма
Кентерберійського. Як слушно зазначає Ч. Тейлор, юридичний стиль теології,
притаманний західному християнству, мав альтернативи, адже Східні Отці
розглядали проблему людської гріховності, її наслідків та її вирішення у
відмінний, онтологічний спосіб. Однак, замість зняття попереднього
дисбалансу, протестантські теологи лише посилили його, проголосивши
“вчення про прокляття більшості людства чи вчення про подвійне наперед
призначення” [3, c. 131]. Наголосимо, що згодом в переважній більшості
мислителі Просвітництва вороже ставились до західного християнства з його
судово-каральною теологією, а зокрема до августинівських доктрин
протестантизму. Однак, згодом відраза до доктрини подвійного наперед
призначення поширилась зокрема в кальвіністських суспільствах [3, c. 418].
Зауважимо, що така сама реакція на ці доктрини виникла також в
представників поширеного на той час деїзму. Третій президент США, один із
авторів декларації про незалежність, коментуючи п’ять тез Кальвіна та його
уявлення щодо Бога, стверджував, що легше пробачити невіру в Бога, ніж
зневажати Його тими ознаками, які Кальвін Йому приписав. Отже, такого роду
погляди не лише стали суттєвою перепоною у розуміння релігії, а й
налаштували проти неї цілий ряд пізніших мислителів.
Підсумовуючи зазначимо, що можна дійти висновку, що бажання
Реформи у пізньому середньовіччі значною мірою знайшло своє здійснення у
Реформації, котра скасувала попередній лад суспільства ієрархічного
взаємодоповнення, надавши змогу здійснювати ідеали християнства в
мирському житті, що призвело до спроб реорганізації соціуму та відкрило
шлях до формування дисциплінарного суспільства Нового Часу з його
ідеалами цивілізації. Водночас ряд проголошених доктрин, зокрема постулат
“священства всіх вірних” сприяв гомогенізації часу, а нехтування будь-якого
роду магії (доброї чи злої) та поклоніння реліквіям зумовлювало
розчаклування простору, що призвело до можливості його вільного
впорядкування та появи інструментального відношення до навколишнього
середовища. Однак проголошення Реформацією доктрин щодо прокляття
більшості людства та подвійного наперед призначення призвело до різко
негативного ставлення та абсолютного несприйняття релігії наступними
поколіннями мислителів, котрі відіграли значну роль у становленні
секуляризації.
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«Війна мов» або «Поділ мов» - термін, запропонований Р. Бартом в
контексті аналізу проблеми співвідношення мови і влади, що фіксує феномен
диференціації статусу мовних структур стосовно владних структур і породжує
різні типи дискурсивних практик. Наприклад, три таблички на садибах містян:
«Злий пес», «Обережно, пес!», «Сторожовий пес» - з погляду лінгвістики,
містять однакове повідомлення «Не входити!», однак вагоміший -- смисл
читається в їхній відмінності: Напис «Злий пес» звучить агресивно,
«Обережно, пес!» - людяніше, «Сторожовий пес» виглядає як проста
констатація факту. «Таким чином, в одному й тому ж повідомленні читаються
три варіанти, три види особистого залучення, три способи мислення…»[1].
Подібним чином в соціальній дійсності мовні вислови можуть нести різні
повідомлення в залежності не тільки від синтаксису, але й від контексту
їхнього сприймання..
Р. Барт наголошує на трьох важливих аспектах: по-перше, семантично
поділ сприймання мовних повідомлень не збігається з поділом суспільства на
класи. (верств населення). Між мовними особливостями різних класів можливі
плавні переходи; по-друге, «війна мов» - це не війна їх носіїв, а сутичка
мовних систем; по-третє, семантичний смисловий поділ мови виникає на
видимому комунікативному, тлі національної мови.
Згідно з концепцією Р. Барта, теоретично можливі лише два
альтернативних варіанти співвідношення влади і мови: співпраця мови з
владою та її опозиція щодо влади. У термінології Р. Барта мови першого типу,
які конституюють свою семантику під впливом влади, позначаються як
«енкратичні мови» (яким відповідають «енкратичні види дискурсу»), мови ж
другого типу, які набувають свою семантику поза або всупереч владі, - як
«акратичні» (відповідно - «акратичні види дискурсу»).
Енкратична мова, за Р. Бартом, - це «мова масової культури (великої
преси, радіо, телебачення)». Дискурсивна домінанта енкратичної мови в
культурному просторі не тільки робить її усепроникною, але і створює
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ілюзорне відчуття її природності (а з плином часу - саме її, і нарешті, в
перспективі - тільки її) вживання. Саме енкратична мова виявляється «мовою
повсякденних думок (докси)» і в цій своїй якості сприймається масовою
свідомістю природно й натурально. Навпаки, акратична мова, протистоїть
владним структурам, всіляко уникає подібної дискурсивної натуралізації, вона може розглядатися як культурний феномен, в рамках якого рефлексивна
компонента не тільки представлена, але і гранично акцентована. Не випадково
всі приклади акратичних дискурсів, які наводить Р. Барт (марксистський,
психоаналітичний, структуралістський) запозичені аж ніяк не зі сфери
повсякденності, але із словника концептуальних систем. Тут варто звернути
увагу на те, що Р. Барт, як людина заангажована марксизмом і мешкаючи у
Франції, під омофором демократичної влади якої він написав і опублікував
свої думки, ніколи не міг би їх так само вільно висловити, якби жив у СРСР з
його офіційною марксистсько-комуністичною владою. Тому щодо
анкратичного характеру марксистського дискурсу його міркування носять
щонайменше подвійних характер. Адже підтримуючи цей дискурс, як
французький інтелектуал, він тим самим, разом з тисячами подібних,
практично посилював легітимність репресивної тоталітарної влади
комуністичних режимів. Проте семіотично-лінгвістичнка проблематика, яку Р.
Барт розгорнув у своїй творчості, носить генеративний характер і сприяє
проясненню деяких дуже делікатних процесів стосовно зв’язку мови і влади.
Важливим залишається питання утримування влади енкратичним
дискурсом. Для вирішення цієї проблеми Р. Барт виділяє щонайменше три
типи дискурсивного зброї: 1. Будь-яка сильна дискурсивна система є
уявленням, демонстрацією аргументів, прийомів захисту і нападу, стійких
формул, які суб'єкт може наповнити своєю енергією. 2. Існують, безсумнівно,
фігури системності - приватні форми дискурсу, сконструйовані для того, щоб
повідомити абсолютну щільність, замкнутість системи і захистити її, рішуче
виганяючи з неї противника.3. Фраза, як форма повідомлення, є ніщо інше як
дискурсивна зброя:,«…у будь-якій закінченій фразі, в її позитивній структурі є
щось загрозливо-імперативне. Розгубленість суб'єкта, завжди виявляється в
неповних, слабко окреслених і неясних за своєю суттю фразах… Навіть в
граматиці фраза описується в поняттях влади, ієрархії: підмет, підрядне,
доповнення, управління і т. п.»[1].
У 1990 році Оксана Забужко зуміла адаптувати теорію Р. Барта до
сучасної української ситуацію, на що слід звернути окрему увагу. Саме про її
приклад мова піде нижче. Намагаючись розвінчати радянський міф про мову
лише як засіб спілкування, О. Забужко звертається до бартівського поділу мов
на енкратичну (офіційну російську, як новомову радянського народу) та
акратичну (національну мову, в нашому випадку – українську).

26

Тези щорічної наукової конференції «Дні науки філософського факультету 2018»

Для демонстрації дії владного дискурсу О. Забужко наводить такий
діалог з новели Б. Антоненко-Давидовича «Смерть»:
« — Воно конєшно. Сказано: аби люди, а піп буде; ну, тільки ж усе ж таки, як
подумати, то...
Славіна перебила його:
— Подождите, товарищ. Прежде всего остановимся над самим вопросом о
религии. Карл Маркс, например, сказал: религия — это опиум для народа.
Дядько чи не добрав останніх слів, чи, може, просто не дочув, йому раптом
заманулося підтакнути Славіній, і він, сіпонувши віжки, жваво проказав:
— Та воно так: тепер усе для народа…»[2].
В тексті ясно простежується використання дискурсивної зброї, за
прикладом Р. Барта як от використання стійких формул та фігур системності
для захисту владного дискурсу, а також вживання закінчених чітко завчених
фраз, які вводять опонента в стан розгубленості. О. Забужко робить такі
висновки: «…ми виявили дві характеристики радянської "новомови" — 1)
сувора відповідність граматичним нормам, безособова "правильність" (так
балакають недосить вільно опанованою іноземною) і 2) мізерність
словникового запасу… Відтак надмірна граматична правильність і лексична
вбогість…»[2].
Згідно з О. Забужко, небезпека новомовного владного дискурсу
полягає в тому , що: «…на відміну від питомої мови російського народу,
енкратична російська "новомова" призначається для комунікації, тобто не
для продукування думки, а для трансляції вже готових думок (згадаймо
Славіну!)…». Незалежне ж мислення потребує прозорої щодо світу мови. І
далі: «…«міжнаціональна» ж, коли вона витісняє національну, замикає людину
в шахту ліфта, де рух триває лише вздовж уже напнутих тросів. Відповідно,
інтелектуально-творчий потенціал, приміром, тих українців, котрих було
відчужено від української мови, має бути, порівняно з природними
російськомовцями, істотно ослаблений: за самими "стартовими умовами" ці
люди приречені на інтелектуальну вторинність…»[2].
Замість висновку: Я, безумовно, погоджуюся з думкою про те, що
мова несе в собі не тільки комунікативну функцію, і безсумнівно вливає на
розуміння людиною світу і розвиток особи, адже навіть на прикладі близькому
для філософії, усі ми прекрасно розуміємо, що саме мовні патерни англійської
чи німецької мови дозволили їхнім володарям говорити про буття. (Тому що в
мовах романської групи йде постійне так би мовити проговорення існування –
«I am», «Ich bin» - «я є»). Однак, на мою думку, мова хоч і є ключовою для
людини – все ж не є вирішальною. В наш час і в нашому світі постійних і
швидких змін мова, якою ми мислимо, перестає бути домінантною, значнішу
роль починає відігравати «кмітливість у мові» - здатність перелаштовуватися з
однієї мови на іншу, відшуковувати правильні слова, ніби стрибати з одного
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мовного середовища в інакше (тут я говорю не тільки про комунікацію, а про
мову як засіб продукування думок). Можливо в 90-х роках минулого століття
було доцільно говорити про інтелектуальну вторинність людей зрослих на
чужій мові (є безліч причин і досі вважати це правильним), однак я,
російськомовна людина, яку з дитинства навчали українською, відмовляюсь
вірити в правдивість подібних висновків. На мою думку, залученність до
різних мовних середовищ надає більшу свободу і здатна подолати
заангажованість, яка безперечно властива усім мовам.
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1. Починаючи з ХХІ століття людина розумна вийшла за біологічно
визначені межі, а розпочала раціональне проектування. Тепер ключову роль
відіграє не природній добір. Відбувається витіснення природного добору, яке
може відбуватися за допомогою трьох чинників: біоінженерії, створення
кіборгів, або неорганічне життя.
1.1. Біоінженерія – вже була і до цього в людства, коли протягом 10
тисяч років люди кастрували биків і так створили волів, які менше агресивні,
ніж бики. Чи кастрували власну молодь і так з’являлися євнухи, чи співаки
сопрано. Генна інженерія втручається в гени організмів. Проте, багато хто
боїться, що людина заміняє собою функції Бога ми ще не зовсім вміємо
користуватися цим далекоглядно і розумно.
Наука прогресує швидкими темпами і ніщо з часом не забороняє
зробити людей виду Homo sapiens більш розумними. Немає нічого
неможливого, щоб в найближчому майбутньому почати розробляти ліки, які не
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лише усуватимуть захворювання, але й будуть покращувати ті функції, на які
хвороба погано впливала: для прикладу, одночасно, щоб ліки боролися з
захворюванням Альцгеймера і покращували пам’ять. Існує можливість
створити неандертальця, і знайдуться жінки, які готові стати сурогатними
матерями, або генетично відновити мамонтів в світі. Але чи зміни самого
нашого виду не призведуть до того, що ми вже перестанемо бути Homo sapiens.
1.2. Кіборги – істоти які поєднують в собі органічні й неорганічні
частини. Ми сьогодні вже якоюсь мірою є біонічними істотами, бо наші
природні відчуття доповненні, наприклад, окулярами, кардіостимуляторами,
комп’ютерами, чи мобільними телефонами. Ми скоро можемо стати
справжніми кіборгами. Американські вчені розробляють кіборгів з комах, щоб
підслуховувати за допомогою мухи що робиться в стані ворога, або з акули
зробити шукача мін і підводних човнів, адже вони можуть розрізняти підводні
електромагнітні поля, мають здібності, яких немає в людей. Біонічні вуха,
біонічні руки, які діють за допомогою думки все це вже існує, проте, ще має
деякі недоліки в функціонуванні.
1.3.Найбільший революційний проект – парне спілкування між мозком
і комп’ютером. Коли таке спілкування стане можливим і якщо в майбутньому
створити з підключенням багатьох мізків одних до одних як своєрідний
інтернет, то такий кіборг стане принципово іншим видом істоти, адже в нього
не буде своїх індивідуально ізольованих спогадів як таких. Все, що ми будемо
пам’ятати, ми пам’ятатимемо як своє власне, навіть якщо це будуть спогади
іншого мозку підключеного до мережі. Це як банк колективної свідомості
людства. В разі створення такої технології стираються гендерна ідентичність,
поняття «я», поняття своєї мрії.
Багато програмістів тепер мріють про створення програми, яка б сама
еволюціонувала і тоді б вони стали primum mobile – першопоштовхом. В
такому разі навіть сам програміст не міг би передбачити як в подальшому
поведе себе програма. Прототип вже існує – комп’ютерний вірус, який
відтворюється мільйони разів, змагається з іншими вірусами і антивірусними
програмами, він запрограмований робити навіть випадкові помилки у процесі
свого відтворення і тому з часом з’являються віруси, які ніхто не створював.
Це неорганічні істоти.
У 2005 році в Євросоюзі започатковано науковий проект «Людський
мозок», суть якого полягає в тому, щоб відтворити мозок людини усередині
комп’ютера, щоб він розмовляв і реагував так як і людина. В 2013 році проект
отримав грант від ЄС 1 мільярд євро.
2. Виникає багато етичних питань. Для прикладу, якщо записати зміст
свого мозку на флешку і відкрити на лептопі, то чи зможе він думати і
відчувати? Чи це буду «я»?, а якщо таку програму видалити, то чи буде це
вбивство? Ймовірність створення мамонтів і неадертальців теж має свою
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етичну сторону: ми очевидно, повинні їх створити, тому що ми відповідаємо за
їхнє повне зникнення. Ще одна етичних проблем пов’язана з публічним
доступом до ДНК, на підставі чого обиратимуть працівника, а страхові
компанії через виявлення певного гену вимагатимуть більшу суму оплати.
Зрозуміло, що це все буде втручанням у приватність людини. Сьогодні ми не
можемо уявити етичний світ, емоції, бажання кіборгів, чи людства після таких
здобутків, це ж не лише нова техніка, а й повна зміна всього світового ладу.
3. Увесь світ постав перед проблемою пристосування до швидких змін.
Медицина зможе на підставі секвенування ДНК сказати, які ліки точно
допоможуть конкретній людині, хто до якого захворювання більше схильний
тощо. Великий вибух – це сингулярність, точка, в якій всі відомі закони
природи не існують, як і час. Тобто до Великого вибуху немає сенсу казати, що
щось існувало. Ми можемо застати нову сингулярність, коли жінка, чоловік,
«я» - все стане несуттєвим, всі поняття, що надають сенс нашому світові, все
що було до цього моменту, не матиме жодного сенсу.
Людство створило міф про Франкенштейна, але людям важко уявити,
що в майбутньому не «розумні» літатимуть на космічних кораблях між
галактиками, бо не може бути вищих за нас істот, бо ми найкращі з усіх. Будьяка спроба вдосконалити людину, як в випадку доктора Франкенштейна –
провалиться, бо є таке поняття, як людський дух, який не можна рухати, але
майбутні доктори «франкенштейни» зачепити і цей людський дух.
Однак, немає гарантії, що прогнози, які були описані справдяться. Зі
створенням і випробуванням атомної бомби, чи запуском першого супутника
«Аполлон-11», вчені висували прогнози про колонії на Марсі і Плутоні про
атомний світ 2000-х. Проте, цікава річ: появу Інтернету взагалі ніхто не
передбачав. Деякі прогнозисти пророкують, що до 2050 окремі люди стануть
безсмертними. Ю. Харарі вважає, що сучасні дебати про релігію, чи державний
лад – не важать нічого. На його думку, головне питання тепер полягає в тому,
чим ми хочемо стати, але, ще важливіше – чого ми хочемо хотіти? Він пише:
«Чи є у світі щось небезпечніше за незадоволених та безвідповідальних богів,
які не знають, чого вони хочуть?».
Література:
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Визначення поняття "свобода волі" не є легкою справою. У продовж
віків, оцінка філософів цього феномену змінювалась в залежності від
культурного та світоглядного контекстів. У ХХІст. - столітті стрімкого
розвитку науки і техніки, питання про існування свободи волі все більше
біологізується та виходить за межі чисто філософських дебатів у царину
нейробіології та психіатрії, стосується точних наук та експериментів.
Питання про свободу волі, тим не менше, лишається вкрай актуальним
у сфері етики та моралі. Вільний вибір виступає основним атрибутом свобідної
волі. Філософи нового часу, які зробили великий внесок у розробку даного
концепту, виокремлюють саме свободу вибору та можливість вільного
прийняття рішення, як основні аргументи щодо наявності у людини свободи
волі. Р. Декарт у "Метафізичних розмислах" визначив свободу волі, як
"можливість робити чи не робити щось"[1, с.50], Девід Юм дав таке означення
поняттю "Liberty" - "вибір між діянням та не діянням, обумовлений свободою
волі" [3].
Розвиток нейронаук, новітні дослідження мозку людини, ставлять
існування свободи волі під сумнів аж до її заперечення, а разом з цим існування моралі , як такої, можливість оцінки та судження над власними та
чужими вчинками. Як наголошував , ще один великий мислитель нового часу
Т. Гоббс: "Ми самі творимо добро і зло, мораль не існує у природному стані".
[6] Вийшовши з природного стану, людина, задля збереження миру, творить
такий соціальний конструкт - як свобода волі. Саме визнання свободи волі дає
можливість судити про людськи вчинки, осуджувати чи визнавати їх.
Прийнято вважати, що без свободи волі не існуватиме таке явище як
відповідальність, що є визначальним у сфері юстиції, закону, правопорядку.
(Цікавим є граматичне походження цього слова, як в англійській так і
українській мовах: "відповідальність" - "відповідь", "responsibility" - "respond").
Нести відповідальність означає вміти дієво відповідати, а отже діяти за
правилами тієї чи іншої лінгвістичної (соціальної) гри. Тоді людина, яка не
може нести відповідальність, є поза грою, таких людей часто ми визначаємо як
неспроможних адекватно функціонувати у суспільстві. Віддавна людина, що
не може нести самостійну відповідальність за свої дії маркується як психічно
хвора.
Якщо розлад психіки позбавляє людину свободи волі, чи є
спроможність робити вільний вибір лише мозковою активністю? Відомо, що
функції префронтальної кори головного мозку відповідають за емоційну
регуляцію та вольовий контроль, за диференціацію суперечливих думок та
мотивів, вибір між ними, прогнозування наслідків та корегування активності
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відповідно до бажаного результату. [4, с. 543] Але також відомо, що
успішність функціонування префронтальної кори залежить від багатьох
біологічних чинників: втома, загальне самопочуття, голод можуть впливати на
прийняття рішень, погіршувати і взагалі блокувати адекватну активність даної
ділянки головного мозку. Тоді якщо дійсно "свобода волі" міститься у
префронтальній корі головного мозку, то це явище є чітко детермінованим. Як
відомо дебати про свободу волі базуються на аргументах табору лібертаріанців
та детерміністів. Тим не менше, лібертаріанці визнають, що фізичний світ сам
по собі є детермінованим, але у цьому світі лишається місце де людина діє
саме як агент власної волі не обумовленої нічим іншим.
Класичний експеримент американського нейробіолога Б. Лібета
показав, що ми робимо вибір підсвідомо: у 1980-х роках Б. Лібет вивчав
нейроні імпульси які породжують рухову активність, вчений виявив, що
потенціал готовності виникає приблизно за пів секунди до того, як людина
приймає рішення, іншими словами, мозок робить вибір до усвідомлення
наміру. Сучасні дослідники при використанні магнітно-резонансної томографії
виявили, що мозкова активність змінюється за 7 секунд до усвідомлення, більш
того дослідники могли передбачити якою рукою піддослідний натисне на
кнопку. Сам Б. Лібет вважав, що хоча дія запускається безсвідомо, у людини
лишається близько 100 мілісекунд під час яких вона може накласти "вето" таким чином свобода волі існує [2]. Такої ж думки дотримується і відомий
представник сучасної американської аналітичної філософії Д. Денет. На його
думку свобода волі - реальний соціальний конструкт, такий самий як гроші,
лікарні і університети, те що винайдене людиною, набуває реальності так само
як і фізичний світ непідвласний людині [6]. Питання про існування абсолютної
свободи волі можливо ніколи не буде розв'язаним, але доки існують такі
поняття як мораль, відповідальність, правосуддя, свобода волі - залишається
механізмом без якого неможливо пояснити суспільне життя людей.
Поняття свободи волі у сучасному світі також тісно пов'язано з
кримінальними о та судовими справами, і не лише на метафізичному рівні.
Адже з появою судової медичної експертизи, невинність "злочинця" можна
обґрунтувати "несправністю" його "біологічної машини" [6]. Так, до прикладу,
можемо навести відому справу Чарльза Вітмана (1966 США) - де злочинець
стає жертвою своєї пухлини головного мозку (гліобластоми), тоді чи
лишається в нього свобода волі і відповідальність за власні рішення?
Нові відкриття і суперечності в сфері витлумачення природи свободи
волі, що виникають під впливом розвитку точних наук, призводять до
екзистенціальної морально-етичної кризи людства. Сем Харіс - один з
провідних нейродослідників сучасності, вважає, що з розвитком нейрохірургії,
наша інтуїція про добро і зло, правильні та неправильні вчинки – може бути
виправлена посередництвом зміни нейронних зав'язків. На його думку, ми
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зможемо регулювати "moral hardware" [5] людини. Та оптимістичність, з якою
вчений полемізує на дану тематику, лякає
і нагадує відомий сюжет
"Механічного апельсина". Ми ж погоджуємось з його колегою та провідним
дослідником Стенфордського університету Робертом Саполськи : "Свобода
волі - це та біологія людини, яку наука, ще не відкрила" [5].
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ВІД «НУН» ДО Я – ТЕМПОРАЛЬНИЙ КОНТЕКСТ ІДЕНТИЧНОСТІ
Іванюк Ірина Іванівна
Національний університет «Острозька академія»
Гуманітарний факультет, кафедра культурології та філософії
Науковий керівник: доц., докт. філос. наук Шевчук Д.М.
Серед основних змістів щодо ідентичності ( 1) як самототожності та 2)
як віднаходження себе у зовнішніх по відношенню до Я феноменах) особливу
роль відіграє знаковий для історії філософії концепт Я. Доцільним видається
прослідкувати корені останнього в контексті темпоральної проблематики доновочасної філософії та рецепцію останньої у трансцендентальній
та
емпіричній філософії вже Новочасного періоду задля осмислення проблеми
ідентичності. Мова йде про концепт «тепер», який вперше ми зустрічаємо в
Античності, згодом в дещо видозміненому обґрунтуванні у Середньовіччі; він
утримує свій онтологічний зміст і в Новочасному осмисленні свідомості.
Античність. Якщо Платон приділяє більшу увагу метафізичному
змісту часу як атрибуції множинного та противагу єдиного, то Арістотель
(зацікавлений фізичним дослідженням темпоральності) приділяє особливу
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увагу межовому концепту «тепер» як вирішальному в аспекті вимірювання.
«Тепер» Аристотель не відносить до частин часу. Філософ вказує, що «тепер»
за своїм субстратом є незмінним, але воно щоразу належить інакшому буттю у
часі – тому кожен раз видається відмінним: «Тіло, що рухається лишається тим
самим – точкою, каменем або іншим чимось, а за визначенням стає іншим» [1;
с. 149]. «Тепер» є дечим неділимим [1; с. 185] і в ньому самому «немає ніякого
руху» [1; с. 186]. Плотін, з властивим йому психологізмом, також інтерпретує
час як причину відмінностей.
Середньовіччя. Тут ми можемо віднайти як онтологічні, так і
антропологічні змісти. Оскільки останні наразі цікавлять нас більшою мірою,
то згадаємо августинівську трьохмодусну модель часу, де вирішальним
виступає саме «тепер» як інструмент актуалізації: теперішнє минулого,
теперішнє теперішнього та теперішнє майбутнього. Майже в усіх мислителів
епохи цей концепт («тепер») відіграє роль «вікна у вічність» [2; c. 65], як
підтвердження трансцендентної природи часу. Оскільки «тепер» не можна
поділити, він вважається найближчим до вічності модусом. «Тепер» і є сама
свідомість, яка має здатність актуалізувати, вона «об’єднує образи
багатоманітного воєдино» [2; c. 66],
Новий час. «Неділимим, єдиним в людині є розум, …звідси слово
cogitare» [2; c. 66]. У Декарта тривалість виступає атрибутом «дечого
постійного в мінливому» [2; c. 100]. Філософ відрізняє тривалість як модус
субстанції від «часу, що дане лише в нашому мисленні,…не існує реально, а
лише в мисленні суб’єкта» [2; c. 101]. Г’юм ставить питання безкінечної
ділимості точки та можливість існування ідеї часу і простору окремо від їх
емпірії – вражень,емоцій, що носяться ними безпосередньо.
Темпоральність ідентичності, на противагу просторовості, виглядає
такою, що підсилює саме суб’єктивний зміст свідомості. Головна функція
останньої в контексті ідентичності, очевидно, є з’єднувальна, а саме – як
апріорний елемент об’єднання воєдино емпіричних фактів свідомості. Такою
виглядає ідентичність як самототожність.
Інша ж віха осмислення
ідентичності через Іншого (можливістю відрізнятись) або ж в Іншому (як
впізнавання освоєного досвіду у «Ти») належить до феноменів соціального і
більш вдало осмислюється через просторовість, зокрема через поняття топосу
ідентичності.
Література:
1.
Аристотель. Сочинения в 4-х томах. Т.3.- М.: Мысль,1981. – С.59-262
2.
Гайденко П.П. Время.Длительность. Вечность. Проблема времени в
европейской философии и науке.- М.: Прогрес – Традиция, 2006. – 464 с.
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СЕМІОТИЧНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ АНТИЧНИХ ПОНЯТЬ
НАСЛІДУВАННЯ І ТВОРЕННЯ
Ковчак Володимир Орестович
Львівський національний університет імені І. Франка
Філософський факультет, кафедра філософії
Науковий керівник: д. філос. н., проф. Карась А. Ф.
Грецьке ποίησις у первинному смислі означає діяча (poieo – «роблю»,
«дію», «творю» від poietes – «творення»). Семантично поняття творення
означає деміурга – бога-ремісника, що творить новий світ [2, с. 6]. Митець,
щоб творити, має уподібнитися деміургові, наслідувати його. Аристотель не
розрізняє мистецьке ремесло і природу, він вказує на їх телеологічну спільність
конструювання порядку [2, с. 14]. Грецький термін µίµήσις – означає
уподібнення людини-творця до бога-творця. Фізична реальність (природа) є
середовищем творення бога. Творення іншого кшталту є лише наслідуванням
природи . Тому Аристотель у «Фізиці» (199a 15-17) пише, що мистецтво
уподібнюється природі [1, с. 98].
Основою такого розуміння бога-творця і людини-ремісника,
реальності і мистецтва є ідеалістичне уявлення Аристотеля про душу. Людина
творить лише у згоді до божого наміру, бо сама є творчістю бога. Тому поняття
уподібнення (мімезису) характеризує потенціал творення людини-суб’єкта
відносно бога.
В діалозі «Протагор» термін fantasma протиставлений до терміну
alétheia [4, s. 16]. Звідси можна зробити висновок, що термін fantasma
пов’язаний із létheia, фантазія закорінена у приховуванні, закритості,
відсутності. В «Державі» ця думка набирає виразності: образ може
відтворювати правди, але може тільки оправдуватися; образ може
відтворювати суть, а може осутнюватися.
У «Державі» Платон стверджує, що митець-ремісник у творенні образу
насамперед має бути залученим до ідеї (idea), має розуміти, що стоїть за річчю,
що річ приховує. Ремісник (митець) має бути притомним в ідеї, що має
споріднювати його з богом, а тому не може приховувати ідею.
Загроза, яку вбачає Платон, полягає в тому, що митець може мати
доступ до іншої ідеї. Тобто, як бачимо, проблема мистецтва у Платона полягає
не в здатності чітко відтворити ідею, а у бажанні встановити привілейований
доступ до ідеї, щоб змусити митця відтворювати тільки ті ідеї, які вигідні з
огляну на державне управління.
Розвиток цієї думки продовжується у «Софісті», де Платон
характеризує софістику як мистецтво уподібнення (mimetiké techné) до істини
на відміну від справжньої істини. Однак, мистецтво уподібнення, за Платоном,
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поділяється на іконічне мистецтво (eikastiké techné), яке створює образ (eikon)
правди через парадиґмальну симетричність щодо істини ідей, і мистецтво
подоби (fantasmatiké techné), яке створює подобу (fantasma) істини не з
перспективи істинної ідеї, а з перспективи очікувань реципієнта. Звісно, така
метафізична концепція відтворення (уподібнення до) істини не є суто
мистецькою, а відбивається насамперед у площині соціальній. Йдеться про
голістичну суспільну модель істини, що в політичному плані стає платформою
остракізму. Правда є загальним благом всіх – благом для всього суспільства
навіть тоді, коли благо правди йде всупереч очікуванням окремого індивіда.
Ідея окремого індивіда є лише подобою, видимістю істини. Тільки голізм всіх є
симетричним образом істини. Відтак, правда набуває поняття колективної
згоди і відповідності індивіда до суспільства [4, s. 17 – 18]. Наголосимо, в
концепції Платона (діалог «Софіст») ікона-образ (eikon) є носієм правди, а
подоба-образ (fantasma) несе неправду, фантазію.
Я. Новотний помічає в такому формулюванні парадокс, адже іконаобраз як носій правди крім правди має ще себе як носія. Матеріальний носій же
за визначенням уже є неправдою, бо не належить до світу істини. З іншого
боку, якщо істина існує як суще, то у подобі істини є істина, а не неістина [4, s.
18-19]. Платон у діалозі «Софіст» шукає аргументи у внутрішній структурі
пізнання. За Платоном такі складнощі виникають через тотожність (to tauton)
та відмінності (thateron) сущого (to on) (Софіст, 254e-256d; 255b; 257b-c).
Суще самототожне і водночас відмінне в собі. Онтологічна граматика
тотожності і відмінності істини як сущого стає причиною подібності до істини
індивідуального мислення (dianoia) та індивідуальної мову-мовлення
(dialogos). Граматика відмінності стає причиною індивідуальності, яка не
співпадає з загальною, суспільною ідеєю. Синтез індивідуальних смислів дає
загальне знання (doxa), що не розрізнене, як індивідуальне, а тотожне [4, s. 21].
Однак, при синтезі загального знання треба відмежовуватися від
протилежного відносно мислення чуттєвого сприйняття (aisthésis), яке генерує
тіло. За Платоном (Теетет, 184e-186c), кожен із органів чуття сприймає лише
вузький ліміт реальності, а згенеровані ними різні сенси поєднуються в один
загальний смисл (koinon) лише в душі (=мислення), що принципово відмінна
від тіла [4, s. 23-24]. Загальний смисл згенерований на рівні душі-мислення є
основою для точного знання як науки, бо у тільки в так можні прийти до
повноти мислення.
Мінливий хаос відчуттів та Ідеї приводять до дихотомії внутрішньої
дійсності людини. У Платона людина є мікромоделлю космосу, в людині –
джерело хаосу і джерело Ідеї (концепція Еросу чи епітимії). Епістемологічне
знання виникає на рівні Ідеї. Знання, що тяжіє до відчуттів, – навантажене
образом. Образне знання виникає між полюсами внутрішньої дійсності
людини. Тому образ завжди відмінний від Ідеї і від речі чи відчуттів. Однак без
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образотворчості людина не може існувати, образ дає людині обличчя, персону.
Обличчя, звісно, нетотожне до людини, але без обличчя людини нема.
Зауважимо, що образ має гносеологічний потенціал. Образ не можна
ототожнювати з фантазією. У Платоновій метафорі печери світло Сонця – це
Ідея, що проектує на поверхні стін мінливі чуттєві образи. Стіни, на які падає
світло, утворюючи тіні, - це відчуття, сфера сенсів. Фантазія утворюється у
темних лакунах, куди світло не пробивається.
В Платона мистецтво вторинне відносно реальності. Однак, якби
мистецтво насправді було б вторинним, то не було б діалогів Платона як
мистецтво вести бесіду, а поети і митці не заслуговували б на вигнання з
утопічного проекту держави. Чи не тому, що вони на однакових правах з
богами можуть творити альтернативну реальність? У платонізмі матеріальні
речі – це копії ідей, внаслідок недосконалості матерії матеріальні речі мають
вади. Логічно припустити, що митець мав би намагатися усунути вади і
дотворити природу відповідно до законів самої природи. Як стверджує Вл.
Татаркевич, мистецтво несе загрозу, бо його джерелом є натхнення Муз, а не
вічні ідеї, за якими твориться природа. Натхнення муз привносить ілюзію,
адже черпає матеріал для творчості з індивідуального досвіду поета, його
п’янкого стану внаслідок благодаті Муз [3, с. 250-290; 2, с. 3-8, 14, 20-23, 27].
На відміну від Платона, мистецтво в концепції Аристотеля позбавлене
конотації вторинності. За Аристотелем, митець на рівні із продою є
повноправним учасником творення, допомагає природі творити. Природа –
єдине джерело творчої сили, з якого митець бере натхнення. Інших джерел
немає.
Уподібнення мистецтва до природи – це співучасть (metexis)
мистецтва відносно активності природи [2, с. 20]. Митець-ремісник дотворює
природу, допомагає їй. Прикладний характер античного мистецтва і реміснича
діяльність бога зумовлює є причиною того, що наслідування (µίµήσις) є
елементом творення (ποίησις). Природне і мистецьке, бог і людина сходяться в
телеологічному джерелі творчості [1, с. 98]. Різниця між деміургом і людиною
у тому, що людина творить, запозичивши уже створені матерію і форму (ідею).
Деміург же творить все – і безпосередньо саму конструкцію, і конструктивні
елементи [2, с. 61].
Митець уподібнюється античному богу – ремісником, робітником,
майстром, каменярем. Природа завжди логічна, правильна і алогічність їй
невластива. Тому художній твір має зберігати природну логіку. З перекладом
гр. µίµήσις на лат. як imitation відбувається редукція міметичної функції. За
поняттям імітації закріплюється платонівська конотація вторинності. Термін
imitatio потрапляє у Вульґату, звідки увиразнюється конотацією функції
копіювання, повторення, а не (від/спів)творення.
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«БОЖЕСТВЕННА КОМЕДІЯ» ДАНТЕ АЛІҐ’ЄРІ ТА ЇЇ ОБРАЗНОСИМВОЛІЧНА ВІЗУАЛІЗАЦІЯ В ІЛЮСТРАЦІЯХ САНДРО
БОТІЧЕЛЛІ
Коряга Павло Ігорович
Львівський національний університет імені І. Франка
Філософський факультет, кафедра філософії
Науковий керівник: кандидат філос. н., асистент Откович К. В.
«Божественна комедія» Данте Аліґ’єрі є одною з найвідоміших
здобутків людської культури. Вона дала поштовх до розвитку епохи Ренесансу,
в ній було закладено багато філософських питань, які актуальні і в сьогоденні:
«Що таке добро і зло?», «Яке місце людини у світі?», «Чого нам очікувати
після смерті і що таке смерть?» тощо. Автор залишив нам у спадок роботу, яку
інтерпретують і досліджують у найрізноманітніших сферах – у художньому
мистецтві, літературі, філософії, культурології, теології, і вплив цього твору на
світову культуру є дуже вагомим.
«Божественну комедію» Данте Аліґ’єрі писав з 1307 по 1321 рік. Це
був час, який в історії культури дістав назву Передвідродження. Зростав
інтерес до людської особистості, до її земних радощів і сподівань. Поступово
почав формуватися новий гуманістичний тип мислення, остаточне становлення
якого було пов'язане з добою Відродження.
Слід наголосити, що з популяризацією поеми в Європі, згодом і в
світі, концепція дантівського пекла стала провідною концепцією пекла в
уявленнях як тогочасних людей, так і людей сучасних. Швидкому зростанню
і особливому інтересу з боку мислителів, дослідників сприяв той фактор, що
поема була написана не латинською мовою, а староіталійською, мовою
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народною або, як ще її називали «vulgare». Більшість тогочасного населення
не знало латини, тому «Божественна комедія» була доступна ширшому
загалу читачів.
Данте дав поштовх до руху з популяризації народних мов, які
поступово все більше і більше підхоплювалися іншими мислителями. Але не
тільки Данте, і народна мова, якою написаний твір причетні до визнання та
широковідомості цього твору у світовій культурі. До «Божественної комедії»
звертаються такі відомі діячі, як Джованні Боккаччо, Джорджо Вазарі,
Сандро Боттічеллі, Рафаель Санті, Оноре де Бальзак, Петро Чайковський,
Ференц Ліст, Сальвадор Далі, Уільям Блейк, Альбер Камю, Хорхе Луїс
Борхес, Ден Браун та ще багато інших, створюють на її основі, не менш
вражаючі твори мистецтва, літератури.
Звертаючись до творчості художника Ренесансу, Сандро Боттічеллі, у
творчості якого є не тільки прекрасні та життєрадісні картини «Весна»,
«Народження Венери», але й достатньо похмура ілюстрація «Карта пекла». В
першу чергу, художнику ми завдячуємо за майстерний переклад гри слів та
образів дантівської комедії в гру кольорів, штрихів та візуалізації цих же
образів на папері. Мабуть, більшість ознайомлені з цією ілюстрацією до
«Божественної комедії», та мало хто знає, що насправді, на замовлення
Лоренцо Медичі, Боттічеллі мав створити серію ілюстрацій до всієї
«Божественної комедії». На жаль, серія малюнків за Боттічеллі залишилася
незавершеною, але навіть у такому вигляді, вона може бути визнаною
вершиною мистецтва книжкової ілюстрації 15 століття в Італії.
Детально розглянувши ілюстрації Боттічеллі до дантівського пекла,
можна побачити наскільки символічний є цей фантастичний потойбічний світ.
Символи рясніють в образах, які створив сам Данте, так і в візуалізації цих
образів в Боттічеллі. Художник провів грандіозну роботу, врахувавши всі
дрібниці, про які йшлося в поемі. Безперечно «Карта пекла» Сандро
Боттічеллі є одним з тих шедеврів, який доповнив та підштовхнув
«Божественну комедію» до всесвітнього визнання, і по суті, став невід’ємною
частиною поеми. Данте Аліґ’єрі випередив свою епоху, випередив час, у
пітьмі Середньовіччя, він був тією новою людиною, яка з’явиться тільки за
століття після його смерті. Так справді, навіть проходячи крізь час, поет і
художник можуть створити щось прекрасне, що вражає нас навіть сьогодні.
КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ «ПОСТЛЮДИНИ» І «ТРАСГУМАНІЗМУ» В
ХУДОЖНЬО-ФІЛОСОФСЬКОМУ ДИСКУРСІ ХХ-ХХІ СТОЛІТЬ
Марчук Магда Павлівна
Львівський національний університет імені Івана Франка
Філософський факультет, кафедра філософії
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Науковий керівник: д. філос. н., проф. Братасюк М.
Людство завжди хотіло побороти свою слабкість, хвороби і смерть, а в
епоху високих технологій це нарешті стало можливим, тому не варто
звинувачувати письменників-фантастів та «божевільних» вчених у тому, що
вони перетворюють людину у «безсмертного і бездушного робота». Фольклор
багатьох народів світу просякнутий казками і піснями, де діти вирушають на
пошуки квітки вічного життя, де герої магічним чином отримують стійкість до
ударів меча та вогню драконів. І якщо в добу античності та Ренесансу
філософи вбачали людину ідеальною істотою та «вінцем творіння», то з
відкриттям еволюційної теорії Ч. Дарвіна ця віра похитнулась. Якщо
звернутись до історико-філософської проблематики еволюції людини, то
осмислення потреби людського вдосконалення, позбавлення від мук і старості
є доволі «молодою» темою для дискусії. Першим, хто звернув увагу на
питання людської еволюції, є Ніцше із його концептом «надлюдини».
Надлюдина – це щось вище за звичайну людину; істота, що піднімається
мораллю, культурою, релігією; це над особистість, що здатна змінити «вектор
історії» і встановити власне розуміння багатоманітності людського існування
[3].
Термін «трансгуманізм» був введений англійським біологом Дж.
Хакслі у далекому 1927 році, коли ідеї трагсгуманістів були швидше
ідеалістичними мріями побороти хвороби, старість і смерть з допомогою
науки, ніж реальними можливостями. Але наука не стояла на місці:
розвивалась наномедицина, інформаційні технології, генна інженерія. І
прихильники трансгуманізму, які впевнені, що людина «як вона є» –
недосконала істота, слабка фізично та інтелектуально, ввели термін
«постлюдина» або ж «транслюдина». Це поняття є базовим і позначає людину,
фізіологічно модифіковану на генному та нанотехнічному рівнях; людину, яка
принципово перевершила свої початкові можливості.
Трансгуманісти вважають, що еволюція індивіда у сучасному світі
необхідна і в певному плані навіть вимушена: ми не можемо змінювати усе
довкола, технологізувати і вдосконалювати, але самі залишатись незмінними.
Звісно, дана тема не може не цікавити філософів. Тут важливий як
антропологічний аспект, так і етичний, соціальний, аксіологічний.
Трансгуманісти вбачають у становленні постлюдини лише позитивне і доволі
оптимістично дивляться у майбутнє, тоді як інші сприймають цей феномен
насторожено і навіть негативно. На шляху змін стоїть безліч страхів та ризиків.
Прорахувати їх усі неможливо, як і віднайти межу, де маніпуляції з людським
тілом і мозком є допустимими, а де вже виходять за межі дозволеного.
Постлюдське майбутнє не обмежиться лише моделюванням нового типу
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людини, формуванням іншого генотипу: нова людина може видозмінити
природу до непізнаваності, створити нову етику, мораль, цінності, культуру
поведінки і взаємовідносин. Звісно, видозміни будуть поступовими, але кожен,
навіть маленький крок, буде віддаляти постлюдину від людини звичайної.
У ХХ столітті письменники-фантасти били на сполох і описували
картини моторошного майбутнього, де творіння рук людських поневолять світ
і людство; де людина настільки змінить своє тіло і мозок, що нічого
«людського» в ній не залишиться; де генні мутації через забруднене
середовище, нестачу природних ресурсів стануть незворотними і створять нову
расу, яка витіснить людей. Світи майбутнього уявлялись то бездушними
розвалинами, то прекрасними замками, в яких людство тягне своє злиденне
існування. У той час до будь-яких видозмін людського тіла ставились
скептично і вороже, як до таких, що приведуть лише до негативних
непоправних наслідків. Релігійні організації та поборники традиційних
цінностей виступали головними противниками кібернізації людини, генної
інженерії та клонування.
У 2 половині ХХ століття виникає кіберпанк – жанр наукової
фантастики, в якому, як правило, описується антиутопічний світ майбутнього,
в якому високий технологічний розвиток поєднується із занепадом культури,
соціуму і людства загалом. Лоренс Персон писав, що персонажами класичного
кіберпанку були «відчужені, нелюдимий одинаки, що живуть на задвірках
суспільства, як правило, в деспотичному майбутньому, де повсякденне життя
піддається впливу стрімких технологічних змін та всеохоплюючої модифікації
людського тіла» [1, с.2]. Яскравим представником є роман «Нейромант»
В.Гібсона, де майже всі люди «кіборгізовані», а діяльність їх органів
підтримується штучними механізмами. Відгалуженням кіберпанку є біопанк –
напрямок у науковій фантастиці, який розглядає соціальні та психологічні
аспекти використання генної інженерії та застосування біологічної зброї.
Людство у своєму розвитку швидше рухається до біопанку, а письменники
цього жанру висвітлюють проблеми, з якими ми можемо зіткнутися на цьому
шляху: помилки генної інженерії, неетичні та нелегальні експерименти,
виведення нової раси, схрещення людей і тварин, відчуження людини у світі
майбутнього.
У ХХІ столітті ситуація змінилась. Тепер до модифікацій людського
тіла ставляться не як до фантастичної ідеї чи загрози майбутнього, а як до
неминучого явища. Неможливо зупинити розвиток науки і техніки, і людина не
може ігнорувати це, залишаючись незмінною. Більшість абсолютно нормально
сприймає пластичні операції, лабіопластику чи збільшення грудей, хоча ці
процедури не є необхідними для виживання та справного функціонування
організму. Людство з допомогою медицини коригує практично все. Від
видалення родимок до штучних мембран, які змушують серце битись вічно, від
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венірів, щоб посмішка була голлівудською, до протезів, якими можна керувати
подумки. Ми навчились вирощувати нові органи, шкіру, і навіть кістки, майже
повністю відновлювати слух, зір; щороку для невиліковних колись хвороб
знаходять ліки. Цілком зрозуміло, що з часом ми підемо далі і далі. «Людина –
машина самоадаптації. Вона сама, без будь-яких технічних засобів, під
впливом суспільних умов, виробляє в собі ті якості, які від неї потребує логіка
виживання, виживання в світі машин» [2, c. 187].
Масова культура популяризує, можливо мимовільно, ідеї видозміни
людського організму. У фільмах «Робокоп» і «Термінатор» показаний
«покращений» зразок звичаної людини. Мутанти із коміксів – це супергерої,
романтичні образи, які рятують світ і все людство від зла з допомогою своїх
надлюдських здібностей. Герої фантастичних фільмів та книг, як правило,
самотні люди, які втратили когось близького і борються зі злими геніями,
прибульцями, мутантами, корпораціями чи світом і людством, зміненим
новими технологіями. І тепер, як правило, описуються не вигадані світи, у які
навіть складно повірити, а трохи гіперболізовані реалії, як, наприклад, у
британському науково-фантастичному серіалі «Чорне дзеркало». Не виникає
жодних сумнівів, що ті речі, які описуються науковцями, філософами і
фантастами, рано чи пізно, стануть реальністю.
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Поняття «знання» і «віра», мабуть, ніколи не втратять своєї актуальності та
не перестануть вживатись у суспільстві. Самі по собі вони є абстрактними та
можуть нести смисл лише тоді, коли людина самостійно його вкладе в них.
Тільки вона може надати їм забарвлення.
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Наважусь сказати, що знання без віри не має можливості існувати. Що ж,
чи так це насправді? Потрібно це довести, тому розпочну наближатись до
аргументів.
Віра у щось є нашим вибором, не завжди свідомим, але вона не передбачає
остраху помилки. Тобто, вірячи, ми не сумніваємось в істинності об’єкту
нашої віри. І я зараз кажу не тільки про релігійну віру. Навіть не так: в це
поняття істинності ми вкладаємо більш глибокий, творчий сенс, бо істинність
автоматично пов’язується із раціональністю мислення та переконань. В даній
ситуації я маю на увазі здатність людини оцінювати реальність на свій розсуд.
Те, що ми віримо в закони фізики, математики, логіки, в усталені аксіоми,
теж є похідним від раціонального. А ось віра у надприродні сили, ельфів,
тролів, різних чудовиськ, чи віра в те, що рідні будуть завжди любити Вас –
ось про що я. Можна сказати, що іноді віра пересікається із надією, бо в основі
обох лежить бажання в це вірити.
Віра – беззаперечна властивість кожної людини. Без неї не може існувати
як і сенс життя людини, так і вона сама. Це те, що ми маємо від народження,
те, що може змусити нас продовжувати дихати, розвиватись, надихати.
Любити.
Всю історію людства суспільство намагалось розібратись із феноменом
віри: з’являлись філософські та релігійні вчення, будувались церкви та ідейні
товариства. Це легко зробити, бо вірування не несе в собі які-небудь докази у
підтвердження своєї достовірності. Вірування існує лише в думці людини. І її
не треба викривлювати на свою користь.
Кант визнавав три види віри: прагматичну, доктринальну та моральну [1, с.
95-98]. В першому випадку йде мова про віру людини в свою правоту (таке
собі одиничне явище); в другому – про вірування, які, в принципі, можуть
спростуватись у майбутньому, але зараз ми не маємо достатньо доказів або
ресурсів, щоб знайти ці докази; і в третьому – про безсумнівну віру своїх
переконань.
Можна вірити наївно, можна – сліпо. Такі види віри є небезпечними для
людини, бо тут вже пробуджується розум, так як він бачить, що основа цих
вірувань може призвести до негативних наслідків. Ось чому важливо
заглиблюватись в себе та розрізняти, яка віра не призведе до поганого, а яка
простелює до нього стежку.
Тепер поговоримо про знання. Ясперс писав, що віра відрізняється від
знання [3, с. 420-431]. Очевидно. Бердяєв стверджував, що знання
супроводжується відмовою від свободи волевиявлення [2, с. 32-33]. З цим
можна погодитись, бо поява знань є обов’язком праці людини, сама ж праця
асоціюється із певними необхідними діями, де не передбачається різка зміна
курсу або впровадження власних переконань у систему певного знання.
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Істина відкривається доказами, а докази шукає знання. Воно не шукає
підґрунтя для віри, воно шукає основу для себе.
Арістотель розділяв знання на «попереднє» (речі, які «в черзі» на
вивчення), загальне (підтверджене) й одиничне (думка людини) [4, с. 223];
Декарт робив акцент на пошуку універсального методу добування знання;
Кант взагалі зазначав, що одне знання утворюється з досвіду, а інше – без
участі досвіду. До чого я веду: знання теж викликало проблему у сприйнятті
своєї природи (взагалі людина може знайти проблему в походженні будь-якого
поняття).
А скільки існує видів знання! Кожен має свою категоризацію, методологію
визначення. Дуже зручно надавати чомусь видову характеристику – це як
наводити лад в кімнаті та розкладати речі за певною ознакою.
Як людина від природи тяжіє до віри, те ж саме відбувається із нею та
знанням. Вчений може бути настільки «хворий» жагою до пошуку істини, що
може переступати через свої принципи задля досягнення своєї мети. Він навіть
може ставити під сумнів свою віру заради одержання знання та
виправдовувати це такою мірою, щоб дана дія не була схожа на жертвування
чимось. Хоча складно судити, чи є ця дія такою насправді.
«Увіруй, щоб зрозуміти» – слова Ансельма Кентерберійського підвели нас
до піднятого в темі питання. Віра відноситься до духовних факторів людини, її
чуттєвості. Навіщо людині здобувати знання без віри у що-небудь? Де є та
межа, коли ми розуміємо, що це знання – істинне? Не одразу ж. Спочатку ми
повинні довіритись якомусь припущенню, а вже потім перевіряти його
істинність. Знання та віра співіснують і інакше бути не може. Так, віра може
впливати і негативно на розвиток знання (нездорове співставлення ідейності та
політичних поглядів, які призводять до терористичних актів по всьому світу –
як приклад даного явища).
Якщо метафорично віднести знання та віру до організму людини, то знання
було б м’язами людини, а віра – скелетом. Хіба можливе життя без чогось з
цього? Звичайно, що ні. Ось за таким принципом і існує людина.
А ще знання може існувати й поза людиною. Зараз поясню: коли якась теза
підтверджується, вона буде визначена як знання і може адекватно, коректно
сприйматись будь-якою людиною; якщо ми говоримо про віру, то вона не
може існувати поза людиною, бо є властивістю, яка утримує людину при
житті. Простіше кажучи, хто повірить, що моя майбутня дитина виросте у
благополуччі, краще за мене? Навіть не краще, а хто зможе повірити в це так
само? Ніхто, звичайно. Про це я і кажу. Віра – індивідуальна, знання –
універсальне.
«Ні». Такою є моя відповідь на запитання, яке я поставила на початку теми.
Сподіваюсь, я змогла аргументувати свою думку.
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ВИМІРИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛЬНИХ ЗМІН І
ЗАГРОЗ
Романенко Анастасія Андріївна
Львівський національний університет імені Івана Франка
Філософський факультет, кафедра філософії
Науковий керівник: канд. філос. наук, асист. Сарабун О.Б.
Про глобальні загрози і проблеми людства в наш час не говорить хіба
що лінивий. Під глобальними маються на увазі дуже різні за характером і
походженням загрози. Це як небезпека для існування біосфери Землі внаслідок
екологічної кризи, так і тривога стосовно людської ідентичності внаслідок
розвитку біотехнологій та експериментів з людським геномом, загроза
тероризму та безліч інших. Але глобальними всі ці проблеми робить те, що всі
вони мають планетарний масштаб і для їх вирішення необхідна кооперація і
співпраця всіх держав світу.
Говорячи про глобальні проблеми і загрози, неможливо не дати
визначення терміну “глобалізація” (хоча їх існує набагато більше, зупинимося
на одному для зручності). Глобалізація ‒ це тісне зближення і взаємодія різних
частин цілісного світу, що мають різні культурні настанови і знаходяться на
неоднакових щаблях розвитку. Враховуючи, скільки проблем пов’язують з
глобалізацією, абсолютно природним є бажання дізнатись, коли і чому вона
виникає. На даний момент найпоширенішою є точка зору, що глобалізаційні
процеси почались лише після того, як в 1522 завершилась розпочата трьома
роками раніше Ф. Магелланом перша в світі кругосвітня подорож. Спочатку в
загальних рисах, а потім все більш чітко вона стала проявлятися в економіці,
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політиці, культурі, досягнувши до кінця ХІХ ст. цілком відчутних результатів
у вигляді створення транснаціональних корпорацій, міжнародних організацій,
всесвітніх виставок, конгресів і т.п. Однак на повну силу глобалізація заявила
про себе ще пізніше ‒ лише в другій половині ХХ ст.
Враховуючи, що глобалізаційні процеси тривали і розвивались
протягом більш ніж п’яти століть, вони не могли залишитись поза увагою
науковців, хоча, звісно, сам процес та його глибокий аналіз майже ніколи не
співпадають в часі. Широкого розголосу глобальні проблеми набули лише в
кінці 60-х років ХХ ст. Розуміння нової реальності настало після публікації в
1972 році сенсаційної першої доповіді Римському клубу “Межі зростання”,
коли стало очевидним, що безмежне соціально-економічне зростання
неможливе вже в силу природних обмежень планети і її ресурсів. Це породило
хвилю досліджень, рухів, протестів і створення численних природоохоронних
структур та організацій ‒ від політично активних «зелених» до всіляких
державних і недержавних інститутів, клубів вчених, комісій фахівців і т. п.
Звісно, глобальні проблеми не могли лишитись поза увагою філософів.
Але якщо в сфері науки аналіз цих проблем сприяв становленню глобалістики і
міждисциплінарних досліджень, в політичній сфері ‒ формуванню
міжнародних організацій, то увагу багатьох філософів привернув перш за все
етичний аспект: в рамках традиційної етики неможливо створити механізми
адекватного реагування на сучасні глобальні виклики. Разом з усвідомленням
масштабів впливу людини на всю планету (аналіз глобальних загроз
розпочався саме з екологічної проблематики), прийшло усвідомлення того, що
людство повинне нести за це відповідальність. Поняття “відповідальність”
походить зі сфери права, і спочатку вживалось в науковій термінології в сенсі
“покарання”. В етичних концепціях філософів ХХ ст. і сучасності поняття
відповідальності розширюється і відіграє важливу роль, набуваючи
екологічного, комунікативного, соціального вимірів.
Яскравим прикладом того, як можна надати етиці сучасного звучання і
зорієнтувати її на вирішення глобальних проблем, є етика відповідальності Г.
Йонаса. Головною причиною переходу до “нової етики” Г. Йонас називає
розширення масштабів людської діяльності. Це призвело до перегляду меж
відповідальності щодо її суб'єкта (ним стає все людство), об'єкта (в нього
включаються біосфера і майбутні покоління) і вектора (відповідальність
спрямована в майбутнє). Нова етика, на відміну від традиційної: виходить зі
сфери ставлення до ближнього; ґрунтується на «новому категоричному
імперативі» (“Роби так, щоб твої дії були в згоді з безперервністю справжнього
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людського життя на Землі”), розвивається від антропоцентричного гуманізму
до морального права природи.
Відповідальність за майбутнє ‒ перший обов'язок людства. Причому,
необхідною умовою майбуття людини виступає майбутнє природи, і тут ми
маємо справу з так званою “метафізичною” відповідальністю, оскільки людина
стала небезпечною не тільки для себе, але і для біосфери в цілому. Будь-яке
буття через небезпеку перетворення його в небуття, особливо з вини людини,
стає об'єктом такої відповідальності.
Найочевиднішим прикладом реалізації на практиці принципу
відповідальності за довкілля є концепція сталого розвитку людства. Ідею
сталого розвитку вперше сформульовано в доповіді “Наше спільне майбутнє”
(1987), підготованій Міжнародною комісією ООН з питань охорони довкілля
та розвитку. Під сталим розвитком розуміють розвиток, який дає змогу
задовольняти потреби сьогодення, не наражаючи на небезпеку здатність
майбутніх поколінь задовольняти власні потреби
Перехід до сталого розвитку передбачає поетапне відновлення
природних екосистем до рівня, який забезпечив би стійкість навколишнього
середовища, при якому з’явилася б реальна можливість існування майбутніх
поколінь, задоволення їх життєво необхідних потреб та інтересів. Реалізація
нової стратегії розвитку означає поступове з’єднання в єдину систему
економічної, екологічної та соціальної сфер діяльності. В цьому сенсі сталий
розвиток передбачає як мінімум економічну ефективність, біосферосумісність
та соціальну справедливість при загальному зниженні антропогенного тиску на
біосферу. В контексті сталого розвитку перед екологічною етикою стоять такі
завдання: зруйнувати споживацьке ставлення до природи, яке засноване на
антропоцентричній парадигмі мислення і обґрунтовувати новий екологічний
світогляд, заснований на тому, що будь-яка річ, яка робиться для людини, не
має нищити природу.
Принципи комунікативної етики спільної відповідальності закладає К.О. Апель. Він розрізняє три виміри моралі. Традиційна мораль “заповідей”
вирішує проблеми мікроморалі, яка регулює безпосередні взаємовідносини
суб'єктів (“ближніх”). Її проблемного поля, однак, уже бракує для того, щоб
покривати сферу мезоморалі, що виникає за межами індивідуальних інтеракцій
в сфері відносин спільнот та інститутів, наприклад, в сенсі відповідальності
політика за загальне благо в державі. Нарешті, проблеми, які постають перед
макромораллю, є для історії абсолютно новими: вони передбачають
відповідальність за долю всього людського роду ‒ включаючи минулі і
майбутні покоління ‒ перед глобальними викликами, що несуть загрозу
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людству в цілому. К.-О. Апель підкреслює планетарний характер макроморалі
сучасної епохи, котра занурена в глобальні кризи. Якщо виникнення кожного
нового рівня моралі відбувалося на певному історичному етапі, то сьогодні ми
перебуваємо в такій точці історії, коли повинна бути створена планетарна
макроетика ‒ етика відповідальності. Поняття відповідальності фігурує також
у В. Франкени, К. Маєр-Абіха, А. Швейцера, М. Ріделя та ін.
Глобальні зміни спонукали багатьох мислителів сучасності поставити
відповідальність в центр своїх філософських систем. Всі виміри
відповідальності: екологічний, комунікативний та соціальний ‒ пов’язані між
собою. З одного боку, як це яскраво демонструє концепція сталого розвитку,
просто ідея відповідальності без конкретного економічного та політичного
підґрунтя ‒ це лише слова, які в нашому глобалізованому світі мало що здатні
змінити. З іншого боку, чого варта найзеленіша економіка без особистої
відповідальності кожного з нас? Вирішення глобальних проблем ‒ це аж ніяк
не прерогатива окремих чиновників, міністрів або вчених. Ця відповідальність
лягає на плечі всіх, без винятку, жителів Землі.
Література:
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2. Апель К.-О. Дискурс і відповідальність : проблема переходу до
постконвенціональної моралі / К.-О. Апель. ‒ К. : Дух і література, 2009. ‒ 429
с.
3. Рижак Л. Філософія сталого розвитку людства : навчально-методичний
посібник / Л.Рижак. ‒ Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2011. ‒ 518 с.
СВІДОМОСТІ І МОЗОК: ЗАГАДКА ЛЮДСЬКИХ ЗДІБНОСТЕЙ
Романяк Марта Іванівна
Львівський національний університет імені І.Франка
Філософський факультет, кафедра філософії
Науковий керівник: д. філос. н., проф. Карась А. Ф.
Людський мозок досі залишається загадкою для вчених, не зважаючи
на багаторічні дослідження і значний прогрес в медицині. Відомо, що мозок –
найпотужніший двигун у Всесвіті. Що відбувається з мозком, коли людина
народжується із певними відхиленнями? Якщо взяти до прикладу людей з
аутизмом, чим відрізняються їхні електрохімічні процеси в мозку від
середньостатистичних?
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Рідко народжуютьсья люди із таким синдромом. Лише один із десяти
дітей з аутистичними порушеннями має властивості саванта. Саванти – це
люди , які народилися із пошкодженою частиною мозку, найчастіше – лівою.
Люди – саванти володіють неабияким талантом у певній вузькій сфері, це
може бути математтика, мистецтво.
Дік Свааб, у своїй книзі “Ми – це наш мозок” розповідає про таких
людей та їхні таланти: “ лише один із десяти дітей має властивості саванта.
“Савант – це остріець геніальності , талант, який часто виділяється на фоні
розумової відсталості та обмежень. У половини савантів є аутистичні прояви, а
решта страждає на хвороби мозку або його порушення.” [1.ст 236]
У книзі розповідається про Деніела Таммета – саванта. У нього
надзвичайний талант до рахування і мов. 2004 року за п’ять годин дев’ять
хвилин він без жодної помилки назвав 22 514 знаків після коми в числі Пі.
Деніел мислить образами – календані дні , числа і букви для нього мають
певний колір. Лише за тиждень він може вивчити нову мову.
Для людей з аутизмом дуже важливий порядок у всьому. Вони
досягають великих успіхів через свою здатність сконцентровуватись. Іноді,
вони абсолютно не чують зовнішній світ, через свою зайнятість. Деніел
Таммет щодня зважує собі рівно 45 грамів каші у той саме час і випиває своє
горнятко чаю, інакше на нього нападуть усякі страхи.[1 ст.232]
Що відбувається у свідомості таких людей? Чи не стане власний
талант великим тягарем на усе житття ? Якби такі люди мали можливість
відмовитись від свого обдарування – чи скористались б нею ? Я вважаю, що
такі люди народилися не в свою епоху, бо сучасне суспільство не готове
назвати аутистів чи савантів звичайними людьми і взаємодіяти з ними на рівні
середньостатистичної людини. Адже савантам важко пристосуватись до умов
суспільства, їх лякає взаємодія із соціумом. Ще з дитинсва їм не вдається
налагодти контакт із однолітками. Напрриклад, вони не розуміють чому інша
дитина плаче, вони не переносять тілесні дотики, але їм дуже цього хочеться.
Через це, діти-саванти сильно страждають.
“Найцікавіше саме те, що геніальні властивості саванта майже ніколи
не розвиваються без наявності мозкових пошкоджень, здебільшого лівої
частини”[1 ст.239]. Тобто, про які б можливості не йшлося, але такі люди в
першу чергу є невиліковно хворими. Також Дік Свааб говорить , що
геніальність савантів з часом може зникнути, або будучи добре обізнаним в
одній вузькій сфері, вони зовсім не компетентні в інших. Тут йде мова про так
званих савантів ідіотів: “ Леслі Лемке – він був народжений недоношеним,
сліпим та з аномалією лівої передлобної ділянки мозку. Коли йому було 7
років, мати дала йому торкнутись клавіш піаніно. За рік Лемке опанував шість
інструментів. У чотирнадцять по телевізору він почув фортепіанний концерт, а
наступного ранку досконало повторив увесь концерт. Лемке відомий своїм
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талантом до імпровізації. Він грає класичні концерти, проте є розумово
відсталим; його IQ становить 58” [1 ст.238]
Якщо мозок людини не досліджений належним чином, то можна
припустити, що в майбутньому на людство чекає ще безліч відкриттів.
Можливо, саванти якраз є початком нової епохи. Можливо, якраз вони і є тим
видом людей, які складуть гідну конкуренцію штучному інтелекту. Адже
розвиток штучного інтелекту є настільки стрімким, що це може стати
цілковитою загрозою для людства. Тому життєво необхідна еволюція
людського “живого” мозку на протиставлення штучному. Можливо людству
потрібно призупинити поступ штучного інтелекту, доки він ще не в змозі
вдосконалювати себе сам. Бо в такому випадку люди і машини поміняються
місцями. Тобто , існує загроза того, що людство своїми ж руками ставить на
собі хрест і, врешті, втратить право називатись найрозумнішою істотою на
планеті.
В чому ж криється загадка савантів? Чому не існує савантів із
повністю здоровим мозком? Однозначно в голові генія-саванта електрохімічні
процеси в мозку відрізняються від середньостатистичних. Якщо в здорової
людини працюють всі центри мозку, то в саванта – ні. Обов’язково один або
декілька центрів не достатньо розвинуті, щоб нормально функціонувати.
Можливо це і є причиною потужної концентрації на чомусь, що теж відіграє
значну роль у творчості саванта.
Якщо говорити про свідомість савантів, то звичайно існують
відмінності від свідомості звичайної людини. Вони можуть перебувати в іншій
реальності коли проявляють свій талант, при цьому абсолютно абстрагуватись
від зовнішньго світу. Вони інакше сприймають звуки , жести , емоції, також в
них інше ставлення до повсякденності.
Мозок людини надзвичайно складно побудований: кожний міліметр
мозку та кожна судина чи нейрон є доленосними для людини. Генрі Марш із
досвіду розповідає, як при операціях будь який поріз на міліметер більший чи
пошкодження однієї маленької судинки може зробити людину інвалідом, або
взагалі забрати життя.[2]
Отже, безсумнівно ще багато років можливості людського мозку
будуть таємницею для вчених. Саванти – це якраз доказ того, що людина
еволюціонує, а найпотужніший двигун – мозок, знову вдягне людині на голову
вінець першості серед інших живих істот. Якщо вченим вдасться дослідити цей
феномен, то з впевненістю можна говорити, що новий вид homo sapiens вже не
загорами. І люди-саванти яскравий тому приклад. Адже в час глобалізації
просто необхідно значний прогрес у розвитку людини як такої.
Література:
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ЩО ВІДБУВАЄТЬСЯ ІЗ ФІЛОСОФІЄЮ В УКРАЇНІ У ХХІ СТ.
Самохвалов Олександр Олександрович
Львівський Національний Університет імені Івана Франка
Філософський факультет, кафедра філософії
Науковий керівник: д. філос. н., проф. Карась А. Ф.
Так називається це дослідження: “Що відбувається із філософією в
Україні у ХХІст.”, тому, що в ньому описані різні негативні тенденції, які
варто розглянути у контексті філософії як любові цілого народу до мудрості.
Це непросто пояснити з наукової точки зору, оскільки, тема «життєдайної
філософії» в Україні в ХХІст. іще не так потужно досліджується вченими;
критичний підхід до реальності, який би вказав не лише на проблеми, але й на
їх вирішення. Яке було б зрозумілим. Як у складних соціальних та
економічних умовах відновити жагу до пізнання світу, жагу до змін та
сприяння до гармонічного розвитку духовного та матеріального блага в
суспільстві? Тому головний акцент зроблено на критичне мислення та мову як
на спосіб розуміння логічних відношень між думкою та явищем (річчю), як на
практичну герменевтику та теорію аргументації. Що уможливило б людям не
лише по-інакшому подивитися на світ, але й знайти свої (позитивні) способи
впливу на реальність, щоб змінити її; навчитися розрізняти між добрим та
злим; виробити філософію чистого духу справедливості. “Не може бути нічого
між двома суперечностями, окрім як невизначеності,”, - Аристотель [3, с.149].
Оскільки, якщо говорити про філософію як світоглядну позицію
суспільства у контексті України та української зовнішньої і внутрішньої
політики, то можна легко помітити, що ми втрачаємо позитивні орієнтири на
майбутнє. “Так виглядає дуже дивним те, що ціна, яку ми сплачуємо за вхід до
ЄС – це кредити для нас, які віддають звичайні люди у вигляді: підвищення цін
на комунальні послуги, зниження якості життя, дорожчання продуктів, палива
і т.д. Виникає закономірне питання, що якщо ЄС так хоче нас бачити, то чому
цей «союз» нам не допомагає «реальним чином» як другові друг? Тоді
виявляється, що РФ і ЄС – «бізнес партнери», коли перша і друга країна –
руйнують нашу економіку, знищують наш народ і змагаються між собою”, –
аналіз міжнародних відносин та філософія солідарності; аргументи чесності,
які схожі на наївність, але як розуміти це інакше? Адже кредит мусить
повертатися. Тоді, яким чином, якщо нема підйому в економіці?
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Отже, із сучасної філософії раптово щезла прогностична функція не як
констатація якоїсь ймовірності того, що «щось» відбудеться і що «щось»
відбувається, а «щось» ні, а як простий та доступний аналіз дійсності на
предмет виявлення такого-то і такого-то розвитку подій. Ф. Ніцше писав, що
«слово вбиває», все певне теж убиває [1, c. 366]. Саме цієї конкретики і бракує,
але, що саме я маю на увазі під словом «конкретика»? “По-перше, це
пояснення тих негативних економічних змін, які відбуваються не лише в нашій
державі, але й по всьому світу, а по-друге, чому ніхто цьому реально не
протистоїть; куди зник дух людини? І чому так звані «реформи» не приносять
того результату, який очікується? Замість цього, здійснюється активна
пропаганда – обіцянок на потім або благо на потім. “Бо всяке благо є таким
завдяки його причетності до блага” [6, c.93]. На такі роздуми, звичайно, наші
політики запустили таку пропаганду, щоб налаштувати людей в народі один
проти одного, а саме: якщо щось не подобається, то воюйте в АТО і все. Бо там
знаходяться істинні борці за Національну Ідею. Тоді виникає інше запитання,
якщо ті віддані Батьківщині бійці там, а ми тут, то хіба це означає, що ми не
повинні вимагати від влади реальних змін? Чистих вулиць, якісних доріг,
дешевих продуктів та веселого, а не похмурого життя? Закінчення війни і
перемоги нашого народу, вирішення економічних та духовних проблем? Тобто
люди, які воюють за Україну на Сході воюють за те, щоб політики
розпалювали ворожнечу в середині країни між людьми, які вимагають
позитивних змін – вже, зараз, упродовж чотирьох років?” – тут зображена
аргументація у вигляді парадоксу, коли невизначеність використовується як
засіб антинародної пропаганди: “Реальних здобутків не маємо і тепер, але мали
б, якби мали масу надихнену нашою, а не імпортованою, чужою, ідеєю.
Замість того, маємо дискусії, вироблення програми, безбарвну пресу, яка
щодня дезорієнтує читачів, і «культурних» діячів, які вірять лише у виборчу
картку і мліють зі страху перед купкою демагогів… Усе це відбувається через
нашу нерішучість”, а саме нерішучість не дає усвідомити, що в інших країнах –
пропаганда є так само як і в нас. Тоді звідки ж незадоволення людей? Звідки
наочні факти та курс долара до гривні? Власне, через невизначеність як одного
із аспектів пропаганди, люди не здатні приймати власних рішень у контексті
політичного життя, якщо їх не підштовхнуть до цього.“Коли один народ тисне
другого за допомогою грубої сили, а той не бажає боронитися всіма силами і
сподівається, що убійник отямиться, той не лише помиляється, але й плазує
перед ворогом, який неминуче знищить свого супротивника” [5, c.68].
Також в нинішньому світі стало дуже популярним висміювання релігії
та висування її десь на задній план: “Той, хто звалює обеліски, той вчиняє
найбільшу дурницю у світі – кидає сіль в море, а обеліск – в болото” [7, c.131],
але іще Ісус Христос зазначив, що ніхто не вливає молодого вина до старих
бурдюків, бо лопнуть вони і зіпсуються, а вино проллється; так і латку із нової
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одежі не пришивають до старої, бо зіпсується нова і стягнеться стара одіж [2,
МР -2-21,22]. “Коли якась людина чує цю притчу, то вона явно нічого не
розуміє, можливо, якщо трохи знає Біблію. Що означають ці слова у
соціальному контексті? А означають вони наступне, що коли одне покоління
пробує змінити інше, то може це робити лише в одну сторону: або позитивну,
або негативну. Якщо в позитивну, то старші люди, але головне - влада,
піклуються про молодших людей, які підростають. А тепер уявімо ситуацію,
коли влада – це «старі бурдюки», а молоді люди – це «молоде вино», то якщо
молоді люди хочуть змінити світ навколо, то їх точно не допустить та влада –
«старі бурдюки» – для цього, бо вона загине «лопнуть від молодого вина старі
бурдюки». А коли владу захочуть трохи покращити як «стару одіж», яка десь
має дірку, та візьмуть «латку із нової одежі» - нових людей, то знову те саме –
«зіпсується стара одіж і нова»” – приклад практичної герменевтики, як одного
із різновидів розкриття закритого знання, яким користуються політики, щоб не
дати людям пізнати істинну причину того, що відбувається, а священики – не
використовують такі тлумачення у своїх проповідях. “Як ніби розум людини
на стільки родючий, що здатен вічно створювати та відмовлятися від своїх
творінь; знімати відповідальність з себе” [4, с.21].
Як висновок, можна сказати, що філософія в Україні у ХХІст.
зустрілась зі складними соціальним та економічними проблемами; чи будуть
вони подолані чи вони подолають нас, це вже інше питання. Проте, очевидним
залишається те, що всякий рух має своє начало та свій кінець, тому йдучи вниз,
ми прийдемо вниз, йдучи на гору, ми підіймемось на гору. Куди ж ми
рухаємось: вниз чи на гору; до зла чи до добра? Коран пише: “Кінцем тих, які
чинило зло, стало зло, адже вони вважали знаменння Бога брехнею та
глузували з них”.
Література:
1. Ніцше Ф. Жадання влади/ Ф.Ніцше. - К. : Основи, 1993. - 415с
2.Біблія/ пер. Івана Огієнка, 1962
3.Аристотель. Метафизика/ Аристотель. – М, 2006 . – 227 с.
4.Лангер С. Філософія в новому ключі/ С. Лангер; пер. с англ. С. Евтушенко. –
М.: Республика, 2000. – 287 с.
5.Донцов Д. Націоналізм/ Д. Донцов [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://dar-svoboda.org/wp-content/uploads/2013/04/Dmytro-Doncov.Nacionalizm..pdf
6. Боэций. Розрада від філософії/ Боэций. – М, 1990.
7. Ницше, Ф. Так говорил Заратустра. Книга для всех и ни для кого/ Ф. Ницше;
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КРИТЕРІЇ ПЕРІОДИЗАЦІЇ ІСТОРІЇ ТА РОЗМЕЖУВАННЯ ЕПОХ У
ПРИЗМІ ФІЛОСОФІЇ ІСТОРИЧНОЇ НАУКИ ТА ЗНАННЯ
Степанян Кирило
Львівський національний університет імені Івана Франка
Історичний факультет, кафедра нової та новітньої історії зарубіжних країн
Науковий керівник: канд. іст н., асистент Сипко Б. В.
В класифікаторів перманентно виникає питання, як взагалі можливо
детермінувати певну цілісність на тлі взаємопроникаючих патернів?
Найдоцільнішим здається вихоплювати умовні «монади» й «атрактори», до
яких тяжіють певні векторні тенденції, та роздивитись, який саме виразний
(«імагінативний», або ж уявлений) ідеал («абсолют») зберігатимуть вони в
своєму осерді («нуклеосі»), орієнтуючись на його досягнення в часі та
просторі, або поза ними. Наскільки він сутнісно викристалізований,
«есенціальний»? Як він виникає або актуалізується в інших епохах та
періодах? Виплутатись найдоречніше, на наш погляд, вихоплюючи
космологічно-аксіологічні комплекси уявлень (домінуючі ідеократії), які в
синтезі витворюють сталу або відтворювану (вже в якості оманливого образу,
ейдолону-«симулякру» під час «трансляції» або «реновації») реальність, в якій
надалі в «знятому» вигляді перебувають численні попередні форми із
латентною та перманентною потенцією до актуалізації. Унікальні конфігурації
цих історично зумовлених або штучно інспірованих сполучень,
взаємопроникнення
різних
культурно-цивілізаційних
світів-«монад»,
призводять до «напруги епох», які можуть розглядатись як форма спроби
відтермінування колапсу «парадигматичних» періодів.
Розриви відбуваються в «кайротичних» моментах між відмираючими
та виникаючими епохами, коли в критичний момент відкривається поле
можливостей та актуалізуються численні вектори та тенденції. Тож
модернізація може йти шляхом ретроспективним, а може – агонічним, таким,
що нігілістично «витісняє» попереднє; або ж поєднувати ці шляхи, зводити їх
воєдино, як-от гуманізм, що реновує «антику» та «класику», «витісняючи»
космологічний теоцентризм готики, із якою має прямий континуїтет (тут варто
прослідкувати зв’язки між «інтернаціональною готикою» та її почуттям
простору, та витоками «Ренесансу»). Тобто періоди як унікальну констеляцію
доцільно намагатись детермінувати не в суто часових термінах, а у
космологічно-парадигматичних, розглядаючи їх як розгорнутий в історії
перетин
декількох
синтезованих
«парадигм»
із
розгалуженням
«парадигматичних» епох та відносно детермінованих комплексом
«кайротичних» розривів, а не якихось двох «межових датувань». Їх слід
розглядати одразу в декількох вимірах: так внаслідок стратифікації
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корпоративного «тіла» інтермедіальних форм «готичних» політій віками
відбувалось відчуження «космополітичних» еліт, що репрезентуючи
«вертикальну» ієрархію, «горизонтально» поширювали комунікативні мережі
внаслідок династичних уній, – від чітко локалізованих територіально
общинних аграріїв, прикріплених до землі та міфологізованих як підкорених та
нечестивих «хамітів» (стійкий «хамський» [1] генетичний міф).
У «вертикальній» або лінійній прогресії розгортаються численні
коеволюційні процеси та суперечні тенденції, періодично справляючи
глобалізуючі впливи на дедалі більш взаємопов’язаний світ, тоді як у
«горизонтальному» вимірі віднайдемо неповторний етнокультурний субстрат,
закорінений в замкненому етногенетичному минулому (зверніть увагу – такий
субстрат архаїки найстійкіше зосереджується в гірських місцевостях, що в
просторовому вимірі домінують на рівнинами, якими дифузно ширяться
динамічні еволюційні процеси). Будучи захоплений на рівні суперстрату
розгортанням
інституцій
та
політій
такий
консервативний
та
традиціоналістський (для некомплементарних сил – реакційний та
обскурантистський) ἔθνος, gens (осердя («нуклеос»), закорінене у «дух предків
/ кров роду / ґрунт Батьківщини») трансгресуватиме в пізньому «модерні» в
якості вже «уявленої спільноти» («нації») в емерджентні комплексні
культурно-цивілізаційні типи, кожен з яких – унікальна констеляція, перетин
часто суперечних, взаємопроникних парадигм, які проходять живим розривом
через поляризовані ідентитети спільнот, а отже через «неподільні» індивідууми
як носії спільних аксіологічних ідеалів або ідеократичних конструктів. Ще
одним прикладом слугуватиме «стратифікація навиворіт» – феномен
інтернаціоналізації пролетарів: відчуження «знизу» від «класу експлуататорів»
та космополітизація колишніх «низів».
Політичні спільноти, таким чином, є живою структурою, через яку
проходять розриви (це яскраво змальовано Адріаном ван де Венне в шедеврі
«Ловля душ» [4]), пливкою, такою що саморегулюється, а з тим – вкоріненою в
певну історичну реальність. Жива реальність «модерної» людини, таким
чином, заперечує чіткі межі культурно-цивілізаційних типів; останні
виступають скоріше патерном декількох ідеократичних «монад» із загрозою
тотального домінуванням однієї (однопартійні тоталітарії), чергуванням такого
домінування (через насильницький дисконтинуїтет – як у Чилі 1973 р., або як
норми демократичного процесу політій із партійним плюралізмом) чи
декларативною нейтралізацією (деякі авторитарії імітували або навіть
зберігали республіканський устрій із партійним плюралізмом – див., до
прикладу, «безпартійний» досвід пілсудчиків – Bezpartyjny Blok Współpracy z
Rządem в епоху Sanacja, та геополітичний «третій шлях» Бхарату [3, P. 364] в
умовах «Холодної війни» etc.) – зрештою зняти цю напругу покликаний був
покликаний парламентаризм із партійним плюралізмом, солідаризм.
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Фундаментальна інверсія завершена: внаслідок довершеної «модернізації»,
культурно-цивілізаційні типи не об’ємлють певні суспільства, а відкрита
політична модель обіймає політії із інклюзованими у них патернами
культурно-цивілізаційних типів із носіями їх ідентитетів (так Афон декларує
нетотожність «civitas terrena» Еллади; вселенська Умма інклюзована в лаїчний
простір політій etc.). ХХ ст. показало, що партії (як pars – частини комплексної
цілісності) можуть мутувати в однопартійні тоталітарні системи, які
виступатимуть не менш як окремі «цивілізаційні» ареали (фашистський,
нацистський, більшовицький). Партиципація, комунітаризм, інтегралізм,
холізм, колективізм та масовий консюмеризм – от наріжні камені епохи
«епімодерну» – інтермедіального стану між колапсом «старорежимної»
парадигми внаслідок Великої війни та переходом до «постмодерного» в добу
після Контркультурної революції, яка корелює із низкою фундаментальних
глобалізуючих пертурбацій (колапс та криза найвиразніших ідеократій –
тоталітарних, а також прозелітуючої «американської мрії», інформатизація,
комп’ютеризація, віртуалізація, емансипація, плюралізація, релятивізація,
зрештою, «ризоматика» etc.). Призма «модерну» розкладає промінь світла
універсального (корпоративізованого) «готичного» суспільства («готичного»
для Християнського світу Оксиденту; але це домінування монотеїстичних
вселенських общин є універсальним в «інтермедіальний» період
корпоративних політей-«тіл» – mysticum corpus Christi, із застереженнями –
кокутай etc.). Складність, що робить своїми інтегральними компонентами
численні ідентитети, інклюзуючи їх та витворюючи взаємопроникні патерни,
долає тоталітарії, які намагаються «монополізувати істину» та грубо
викривлювати та модифікувати реальність (при цьому вони постають в своїй
ґенезі як синтетичні, або вірніше – синкретичні системи, що захоплюють
суперечні течії, приводячи в підсумку складність до штучної гомогенізованої
доктринальної реальності). Ця розщеплена, розсіяна складність, що в підсумку
завдала поразки штучним системам, пройшла «модерну» призму чергової
секуляризації свідомості (на цей раз – після епохи від «антропного звороту» до
ἐποχή скепсису – остаточно прориваючи монотеїстичні універсальні
космології, від яких «емансипуються» численні індивіди, що зазнають тепер
інтенсифікованої індивідуації, а не імагінації) та вловлюється новими
універсальними спільнотами – наприклад, секуляризованими та лаїчними
політичними націями, як от американською («E pluribus unum») із власною
імпліцитною «громадянською релігією» як чи то субстрату, чи то суперстрату
під / над тлом або мережею деномінаціоналізму, який може бачитись
приведеним не інакше як до умов ринкової конкуренції (ринкова теорія [2, с.
147]).
Таким чином, можна говорити про те, що із розгортанням історичного
поступу відбувався перехід від насамперед ландшафтно-територіальних –
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локалізованих або «номадичних» – ареалів, через дифузії технологічних
комплексів (неолітизація, «металеві» ери) та природнє «змикання»
(характеризується постійністю політично-економічних культурних зв’язків [1])
цивілізацій, які породжували «домодерні» спроби глобалізації «ойкумени», до
ускладнених та взаємопроникних парадигматичних констеляцій з унікальними
конфігураціями інкорпорованих (інклюзованих) ними культурних «монад».
Література:
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МОВА В УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ
Цюпка Олег Андрійович
Львівський Національний Університет імені Івана Франка
Філософський факультет, кафедра філософії
Науковий керівник: доктор філософських наук, професор А.Ф. Карась
Мої роздуми називаються «Явище мовної шизофренії|Quo vadis /Куди
йдеш, Україно?». За основу до цього тексту я взяв працю Юрія Шевчука про
мовну шизофренію. Час до війни, а особливо під час неї українська мова
набула нових рис, увібрала нові слова до лексикону, утворилося багацько
новотворів, які ми й досі використовуємо. Це різні слова «кіборг», «сєпар»,
«ватнік» тощо. Найбільше, звісно, говоритиму за мовну ситуацію впродовж
останніх років. Також, проаналізую й спробую пояснити явище-метафору
«мовна шизофренія», яка, на жаль, стає все жорстішою реальністю.
Немає вдалішого й лаконічнішого слова, що визначає сучасний стан
українського суспільства сьогодні, як вираз «мовна шизофренія». Під мовною
шизофренією, маю на увазі послідовне змішування двох мов, української і
російської, в одному місці й в один час. Найактивніше це явище насаджується
в Україні через телебачення, радіо (більше на радіо, менше не ТБ), всесвітню
мережу, а також у фільмах. Лінґвошизофренія – це оригінально український
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феномен, відсутній в країнах Заходу як мовна політика і культурний стандарт.
Свої витоки мовна шизофренія бере в історії та логіці русифікації, тобто
ідеології та діях російського імперіалізму, кінцевою метою яких є знищити
українців як культури. Історія знає дві головні форми русифікації: зовнішню
та внутрішню.
Зовнішня — це прямі заборони на вживання української мови,
насамперед у стратегічних царинах, як освіта, наука, політика, економіка,
книгодрукування. Класичним виявом цієї форми був Емський указ 1876 р.
Внутрішня форма русифікації — це втручання в сам організм мови на всіх його
рівнях: фонетичному, граматичному, синтаксичному, стилістичному,
словниковому й фразеологічному – з метою нав’язати чужі російські моделі
словотвору, фонетику й навіть літери, вилучити якнайбільше тих питомих рис,
що роблять мову живою, своєрідною, глибинною, багатою, цікавою й здатною
на самовідтворення.
Щоб уможливити свавільне втручання в систему української мови,
Москва мусила фізично знищити цілу школу українського мовознавства, понад
три чверті письменників, заморити голодом мільйони селян – питомих носіїв
живої мови. Після такої зачистки українська мова лишилася без захисту перед
масивною русифікацією, що провадилась у всіх стратегічних царинах.
Політика змішування української з російською продовжує історію й
логіку русифікації в умовах незалежної України у форматі публічної
синхронної двомовності, який українські мовознавці назвали «мовною
шизофренією». Сьогодні основним знаряддям «мовної шизофренії» є радіо й
телебачення. Воно всюдисуще й всепроникне. В Україні фактично не існує
телевізійного каналу, що не практикував би лінґвошизофренії в тій чи іншій
формі. Новини, аналітичні програми, ток-шоу, фільми, концерти, конкурси,
дитячі програми –активно насаджують глядачеві мішанину української з
російською.
Яскраві тому приклади – програми «Вечірній квартал», «Дізєль-шоу»,
«Говорить Україна» та багато інших, де російськомовний диктор/ведучий
виділяється багатим словниковим запасом, фразеологією й іншим, що в сумі
робить російську цікавою, а слухача зацікавленим і в формі, і в змісті того, про
що говориться. Натомість українському партнерові відводиться декоративна,
символічна роль (нею починається й закінчується програма, україномовна
людина в ній є незмінним об’єктом знущання й приниження). Це найбільше
проявляється у проектах Кварталу 95 і суміжних з ним програмах (згаданий
уже «Дизель-шоу»). Україномовний ведучий чи ведуча на другому плані часто
говорять українською як не рідною, а другою мовою. Наприклад, чуємо
суцільні мовні спотворення від фонетичних («дзіфчина» замість «дівчина»,
«цількі» замість «тільки») – до синтаксичних, стилістичних і т.п. Найбільше
від цього страждає природна українська орфоепія. Спотверені мовні покручі
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сприймаються аудиторією ніби за жарт, проте насправді вони призвичаюють
слухача до перекручення й неприродності, як норми і мовного стандарту.
Словник українського диктора таких програм є обмеженим,
пересипаним русизмами, його синтаксис російський. Маємо повну, цілковита,
відсутність української ідіоматики (усталені експресивні одиниці, що
формально відповідають рівню слова), прислів’їв, приказок, алюзій на
літературу, культуру й історію України. Як результат, споживач такого
продукту дістає враження неповноціності не так мовця, як мови. Важливим у
мовношизофренічному продукті є виразно дискримінаційний розподіл
вартостей: позитивними й престижними завжди наділений його російський
складник, а негативними й позбавленими престижу – український (це
виявляється в серіалах виробництва 15-16 рр., як-от: «Останній москаль» і
«Ґвардія», де українці виставляються або дурниками, або етнографізованими (з
оселедцем на голові) і марґіналізованими стереотипами. В серіалах
нещодавнього виробництва для загалу як-от «Пес» на ICTV, ймовірно з
комерційних причин, вивіски, мова персонажів вийнятково російська, задля
продажу на країни СНД. Лише час від часу чується українська.
В такій мовній і культурній ситуації українці виявилися фактично
позбавленими свого питомого мовного публічного середовища, з його живою
мовною стихією. Це ніщо інше, як форма символічного колоніального
насильства, значно дієвішого, ніж насильство пряме, бо не відразу викликає
опір. Україномовну людину в Україні позбавили україномовного вибору, вона
скрізь зустрічає ситуацію двомовності, в якій залишається упослідженою.
Дозволю собі зацитувати англійського письменника Д. Фавлза, який написав у
своєму філософському творі «Аристос» (1964 р.): «Людина, позбавлена
вибору, перестає бути людиною». У контексті всюдисущої лінґвошизофренії
українець виявляється позбавленим вибору зберігати свою мовну ідентичність
у публічному просторі, а втрачаючи її, врешті-решт, перестає бути українцем і
залишається у своєму колоніальному статусі малоросійства.
Весь цей стан речей, натомість, спирається на символічну владу, а вона
в свою чергу, впливає на щоденну поведінку та суспільні звички людей. Чого
вартує лише відсутність дублювання російської мови в новинах. У Каталонії,
яка навіть немає власної держави, голоси всіх присутніх в студії, які
розмовляють не каталонською мовою, для глядача стишуються й ведеться
дублювання каталонською. Ведучий, чи гість прекрасно розуміє, що аби
попасти на ТБ потрібно знати й говорити на передачах лише каталонською.
Таким чином, недублювання російської на ТБ і радіо, вивищує її статус серед
інших мов і робить особливою, фактично, імперською. Проте, маю сказати, що
зрушення у цьому плані все ж відбуваються й процес уже розпочато. Наша
справа його активно підтримати й не бути байдужими до самих себе.

59

Тези щорічної наукової конференції «Дні науки філософського факультету 2018»

Проте інституції символічної влади в сучасній Україні, а це насамперед
телебачення, радіо, преса та кіно, здебільшого продовжують вживляти у
свідомість суспільства ідеологеми, покликані узаконити політику мовної
шизофренії як єдино можливий стан речей і навіть спосіб «деполітизації»
мовного питання, нав’язуючи думку, що «мова не має значення», «і так
поймут», «не треба розхитувати човен».
Насправді ж – це приховане насильство над мільйонами українців і
далекоглядна колоніальна політику будівництва неукраїнської держави. По
суті, це найефективніша форма гібридної війни проти України, яку століттями
веде московський імперіалізм.
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СЕКЦЯ КУЛЬТУРОЛОГІЇ
РЕЛІГІЙНА ІДЕНТИЧНІСТЬ В ІКОНОГРАФІЇ АРХЕТИПІВ
БОГОРОДИЦІ ТА ЙОСИФА
Баліцка Мар’яна Романівна
Львівський національний університет імені Івана Франка
Філософський факультет, кафедра історії та теорії культури
Науковий керівник: к. філос. н., доцент Васьків А.Ю.
Неабиякий вплив християнство мало, і має на моральний стан людей, і
це у свою чергу відбувається з плином часу і змінними, динамічними
тенденціями сучасного українського суспільства. Розглядаючи поняття
релігійної ідентичності, звертаємо увагу на зв&apos;язок смислів та цінностей,
певних уявлень релігійної приналежності як головного, що творить релігійну
ідентифікацію, яка в часі може перетинатися з іншими видами соціальних
ідентичностей. [1,c.105-106]
Таку релігійну ідентифікацію можемо розглянути в практичному,
функціональному трактуванні. Споглядаючи на релігійне зображення або ікону
Святого Сімейства, при здійсненні обряду благословення батьками наречених
на весіллі або коли проходить освячення нового будинку чи квартири, і теж
присутнє подібне зображення, то підсвідомо ідентифікуємося до
християнських зображених персонажів. Зважаючи на інформацію, якою
володіють практикуючі християни про Святе Сімейство, це має вплив на
створення інституту здорової духовної християнської сім’ї, атмосфери
любові, милосердя, терпимості, важливості материнства та присутньої
індивідуальної відповідальності в системі загальноприйнятих моральних норм
актуальної дійсності.
Образ на іконі Богородиці є символом Божого Материнства,
відповідальності і співучасті у житті Дитяти. Аналізуючи зразки зображення
Богородиці з Ісусом на іконах та релігійних зображеннях, можна
прослідкувати, що Богородицю зображають дорослою, зрілою жінкою, яка на
руках тримає маленького Ісуса. А Йосифа – приблизно тридцяти п’яти- або
сорокарічним чоловіком. Зрозуміло, що сприйняття віку з ікон чи релігійних
зображень є доволі суб’єктивним, хоча згідно із зображенням Миколая
Чудотворця, можна чітко прослідкувати зображення старшого чоловіка з
сивою бородою. Розуміємо, що не у всіх випадках акцентується увага на вік.
Про вік Марії, коли народила Ісуса, не згадується у Біблії, проте є
згадки з апокрифів - у Книзі Йосипа Теслі ( грец. Apokhrypos – таємний) –
творів іудейської та ранньохристиянської літератури, сюжетно пов’язаних з
творами канонічної літератури, які тлумачили події інакше, ніж офіційне
церковне віровчення.[2, c.449] Вік одруження дівчат та хлопців у той час, коли
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жив Христос, - 12 років для дівчат та 13 років для хлопців.[3, с.154] Згідно з
розповіді Нового Завіту на основі Святого Передання говориться про те, що
Марію не можна було залишати при храмі у чотирнадцять років, або видавати
заміж або віддати батькам. На той час батьки Марії – Іоаким та Анна вже
померли. Марія, у свою чергу, повідомила священикам про свою обітницю
Богу – залишитися назавжди Дівою. Тоді священики, з натхнення Божого,
заручили її з далеким родичем Йосифом, вісімдесятирічним старцем. Щоб він
піклувався про неї, та охороняв її дівство.[4, с.190]
З відомостей, які подані вище, можемо довідатися, що Марія була
підлітком, коли народила Ісуса, а Йосиф дійсно був старцем, як співається в
український колядках: « Йосиф старенький колише Дитятко…»
Історично склалася відмінність західної та східної концепції
сакрального мистецтва. Початком цього процесу було ІХ ст., часи Карла
Великого. Богословські іконографічні теорії Заходу і Сходу були схожі в тому,
щоб сакральне мистецтво слугувало Біблією, особливо для неписемних.
Відмінністю стала позиція Західної Традиції зображати природну людину, яка
прагне Бога. На Сході позиція дещо відмінна, зображення людини, не як
тілесної і приземленої, а як людини в Божій присутності. Влучно цитує Яків
Креховецький у своїй праці слова відомого дослідника іконографії та
церковного мистецтва Єґона Сендлера: «Західне релігійне мистецтво,
безперечно, посідає догматичний зміст і є вкоріненням у Святому Письмі та у
переданні. Однак у своїх формах та техніках воно великою мірою залежить від
мистецтва тої чи іншої доби. Натомість східне мистецтво вимагає, щоб митець
у своїй інтерпретації якоїсь теми лаконічно дотримувався богословського
змісту передання. Це передання є і точне, й багате. Тому форми, які створило
візантійське мистецтво, завжди мотивовані баченням віри – більшою мірою,
ніж ті, що створенні західною традицією» [5, c.151] Якщо брати до уваги
Традицію Східної Церкви, зображення Богородиці на іконах, то найбільший
акцент ставиться на символічності зображення в деталізації рис обличчя «
великі очі – ознака глибокого молитовного споглядання, малі уста – схильність
до мовчання та медитації, бо «Марія…пильно зберігала все це, роздумуючи в
своїм серці»(Лк.2:19), Тонкі губи – символ людини, що живе духовним
життям, довгий, простий ніс – ознака краси та гідності в середземноморських
культурах, вольова шия – символ внутрішньої духовної сили, тендітна кисть,
видовжені пальці – символ аскези та духовності» [ 5,c.169] в символічності
зображення важко зрозуміти вік. Про те не зважаючи на символічність,
приблизні вікові характеристики знаходимо у правилах малювання ікон єрмінії
ієромонаха Діонісія Фурноагрофіота в розділі Піснетворці, до прикладу,
написано, що Роман піснеспівець, юний з бородою, яка тільки показується.
К. Клявза у «Богословській герменевтиці ікони» звертає увагу на
спільний для обох традицій методологічний взірець інтерпретації ікони –
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чотирьох ступеневий спосіб пояснення Святого Письма, який увів Св.
Августин: буквальний, алегоричний, моральний та аналогічний. Дослідник
акцентує на споглядання при контакті людини з іконою, а споглядання в свою
чергу вводить у зв’язок з Архетипом (колективного несвідомого), який
представлено у зображені на іконі. «Все це відбувається завдяки переходові
від: видимого до Невидимого; від мислимого до Немислимого, щоб почало
існувати; спільнота осіб Пізнавального з тим, що пізнають… тому що творення
спільноти у своїй природі має еклезіотворчий наслідок, воно творить Церкву і
через усвідомлення символу та його місця в контексті віри, і через живий
екзистенціальний характер присутности Архетипу, і через його ценозу
(зниження) до рівня матеріальної пізнаваності»[6, с. 55-56] Автор підкреслює
думку, що богословське пояснення змісту образу на практиці, виходить із
знання техніки ікономалювання та культурно-релігійного середовища.
Інкультурація мала значний вплив на зображення Богородичних ікон.
Візьмемо українську ікону сімнадцятого століття, де впізнаванними є риси
обличчя українок, мають місце елементи вишиваного одягу Богородиці та
Ісуса. Чи зображення на ефіопській іконі Втеча до Єгипту Святого Сімейства,
як єгипетської сім’ї в дорозі, що несе місцеві предмети домашнього вжитку:
корзини, bershuma ( килимок) і т.д. [7, c.94] Або Богоматір з японськими
рисами обличчя в кімоно.
Підсумовуючи, зазначимо, присутність архетипу в ікономалюванні,
через призму соціокультурного чинника творять смисли та уявлення,
християнські цінності. Підсвідома візуалізація кристалізується у видимій
формі, в іконі. Релігійно ідентифікуючись через образ, індивід або група
індивідів поєднує самозрозуміння з антропологічним та культурним
трактуванням.
Література:
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// Схід. — 2009. — № 5 (96). — С. 102-106. — Бібліогр.: 14 назв. — укр.
2.
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Retrieved from
http://khazarzar.skeptik.net/books/jremias2.pdf
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Протоієрей Серафим Слобідський. Закон Божий/Протоієрей Серафим
Слобідський з доповнення під загальною редакцією Патріарха Філарета – К.
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7.
Кристиан Шайо. Роль образов и почитание икон в восточних
православних церквях Сирийськой, Армянской, Коптской,
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АНАЛІЗ ДИФУЗІОНІЗМУ ТА ФУНКЦІОНАЛІЗМУ ЯК ТЕОРІЙ
ПОХОДЖЕННЯ КУЛЬТУРИ
Бокало Роксоляна
Львівській національний університет імені І. Франка
Філософський факультет, кафедра теорії та історії культури
Науковий керівник: канд. філос. н., доц. Мандрищук Л. А.
Багато дослідників різних часів та народів аналізуючи культуру постійно
намагалися чітко охарактеризувати це явище. Дати одне та точне визначення «
що таке культура» , зрозуміти « яке місце вона займає у житті людини», «
коли вона виникає та помирає»? А головне « звідки вона походить»?
Таким чином на сьогоднішній день існує більше 500 визначень поняття «
культура », а також різні доктрини її походження. Адже як нам відомо
накопичуючи досвід інших поколінь ми отримуємо щоразу більше нової
інформації на основі якої вибудовуються нові принципи та засновуються нові
теорії.
Уданому дослідженні буде проводитися аналіз одних з основних теорій
походження культури – дифузіоналізму та функціоналізму. Для початку варто
дати роз’яснення слова « дифузія» та пояснити яке відношення на перший
погляд фізичний термін має до культури. Отже, дифузія – це розлиття,
поширення, взаємодія. Так само і кожна культура постійно перебуває у
взаємодії з іншими - шляхом торгівлі, міграції, науки і знаходиться у
безперервному зв’язку з ними. Адже культура – це не закрите середовище, а
навпаки активна сфера, яка постійно змінюється і розвивається шляхом
історичних умов.
Створення теорії дифузіонізму належить німецькому досліднику Фрідріху
Ратцелю ( 1844 – 1904 ). Він був відомим зоологом, а також геологом, тому у
своїх працях акцентує увагу на географічному поширенні різних складових
культури, особливо через матеріальні пам’ятки. Ці теорії були подані у
багатоманітних дослідженнях зокрема в «Антропогеографія» (1882 - 1891) і
«Народознавство» (1885- 1895).
Вчений піддавав критиці еволюціоністську теорію походження культури
представниками якої були відомий американський дослідник Л. Морган та
англійський антрополог Е. Тейлор, які наголошували на однакових рисах
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розвитку суспільства для усіх народів, через три стадії розвитку : дикість,
варварство і цивілізація, які є обов’язковими для усіх.
На відміну від них в основі дифузіоналістської теорії лежить принцип
різних форм співдіяння народів. Ратцель порушує питання про культурні
явища як ознаку зв’язку народів, власне тут мається на увазі те, що культура
постійно трансформується передає та запозичує риси одна в одної, мова теж
піддається цьому впливу і лише матеріальні предмети постійно зберігають
свою форму та сутність.
Ми можемо виділити основні засади дифузіонізму:
1) Людина несе у собі другорядну роль в розвитку культурі, вона виступає
як головний носій етнографічних предметів.
2) Всі культури знаходяться у постійній взаємодії одна з одною.
3) Постійна зміна культур у зв’язку з постійним запозиченням, однієї
культури від іншої.
На противагу цій теорії постає інша – теорія функціоналізму.
Представниками якої є британський соціальний антрополог Броніслав
Маліновський (1884-1942) та соціальний антрополог Редкліф Браун ( 1881 –
1995). Власне на теорії Броніслава Маліновського спробуємо розглянути
основні засади функціоналізму.
Як теорія функціоналізм намагається пояснити способи задоволення
різних людських потреб навіть найпростіших, таких як потреба в їжі, одязі,
житлі та ін.
Маліновський зосереджений на функціонуванні культурних інститутів,
які організовані в групи, такі як сім’я, клан, локальні групи. Власне тут він
говорить, що такі інститути створюються для співпраці людей в різних сферах
: економічній, політичній чи наприклад господарській.
Дослідник намагався зрозуміти мету культури ( що таке культура? з чого
вона виникає?). Він виводить вчення про культуру з основних потреб людини,
а вже з цих потреб людина починає творити щось, що переростає в культуру.
Теорія людських потреб закладена в основу концепції культури.
Маліновський говорить, що від тварин людину відрізняє прагнення до
авторитету чи певному економічному обміні, а також освіта. Кожен
матеріальний предмет створений для виконання якоїсь роботи і застосовується
у різних сферах для того аби зробити життя людини простішим. Тут можна
прослідкувати зв’язок між потребою людини і її майбутнім переходом в
культуру. Бо кожен артефакт має свою форму та функцію, і вони є нероздільно
пов’язані. Для того аби зрозуміти для чого був створений предмет і як ним
користуватися переважно завжди нам необхідно звернутися до його творця,
але інколи це зробити неможливо і роль предмета втрачається. Для того аби
продовжувати створювати цю річ повинно бути щонайменше 2 людей, тому
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що індивід повинен перейняти виконання цієї роботи від іншого члена
суспільства, або якщо він творець, то передати ці навички іншому.
Тут варто звернутися до порівняння з дифузіоналістською теоріє. Адже
як було написано вище, кожна культура трансформується переймаючи щось
нове і лише матеріальні предмети несуть у собі істину суть культури.
Забезпечують правильне їх використання не залежно від території та місця їх
перебування.
Також необхідно сказати про самі функції та їх суть. Головною метою є
розподіл значення речей, їх застосування та виконання. Наприклад можна
говорити про функцію вогню ( як найпримітивнішої в плані готування їжі,
забезпечення тепла), житла (захисту) або ж функції в суспільстві. Адже вони
постійно змінюються від віку та потреб та вимагають задоволення. Тут вже
маємо на увазі функцію сім’я, освіти , роботи та ін.
Отже, як висновок можна сказати, що кожна з теорій походження
культури не заперечує одна одну, а швидше доповнює. Хоча і несе у собі різне
змістове навантаження та робить акценти на протилежні речі. Ми можемо
знайти як і спільні факти, тут мова іде про матеріальні речі, які мають різні
функції та сенс і можуть передаватися з однієї культури в іншу не змінюючи
своєї сутності. На відміну від мови наприклад.
Або про протилежні речі, тут
мова іде про роль людини. В першій теорії вона виступає як другорядний
творець культури ( який створює артефакти, які існують як носії культури), або
в функціональній теорії, де людина постає як безпосередній творець культури,
творячи її своїми потребами.
Література:
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– 184 с.
2.Фрідріх Ратцель. Народознавство. Електронний режим доступу:
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«ЗВОРОТНИЙ БІК» ВИСОКОГО РЕНЕСАНСУ І СУПЕРЕЧЛИВИЙ
ХАРАКТЕР КУЛЬТУРНИХ ЕПОХ
Вишневська Христина Віталіївна
Львівський національний університет імені І.Франка
Філософський факультет,кафедра теорії та історії культури
Науковий керівник: к. філос. н., доц. Ліщинська О.І.
Нарікаючи на сучасний занепад моралі в суспільстві і криміногенну
ситуацію, виникає ностальгія за старими часами; коли все було кращим:
правителі – розумнішими, закони – гуманнішими, люди – шляхетнішими. Але
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якщо пильніше придивитись до історії, виявиться, що й у минулому все було,
як сьогодні.
Героїчний ентузіазм, титанічна енергія й універсальна різнобічність епохи
Відродження виявилися взаємопов’язаними з найбільшими злочинами, що
відбувалися тоді. Причину вбачаємо в утвердженні вільної, нічим не скованої
волі сильної особистості. В епоху Ренесансу особистість з&apos;являється не
тільки в найбільшій красі творчого здійснення, але й у своїй звіриній подобі і
силі. Розгул пристрастей, злочинів й аморальної поведінки може бути в будьяку епоху. Але в епоху Ренесансу – це був результат індивідуалізму,
звільненого від норм колишньої культури й такого, що не утвердився
в принципах нової доби, яка тільки формувалася.
Відродження позначилося різноманітними злочинами, підступними
вбивствами, мстивістю й жорстокістю, авантюризмом й розгулом пристрастей.
Священики утримували м&apos;ясні лавки, кабаки, ігрові та публічні будинки.
Письменники тої епохи порівнюють монастирі з розбійницькими вертепами,
чи з непотрібними будівлями. Вважають, що в тогочасній Італії нема ніякої
різниці між жінками з честю і куртизанками, між законними і незаконними
дітьми [3, с.65] Характерною постаттю епохи був кондотьєр – поводир
найманого загону. Міста швидко багатіли і ніхто не хотів служити у війську.
Іноземці-найманці часто забирали владу над містами і засновували вже
італійські династії. До прикладу, О. Лосєв згадує про неаполітанського
короля Феранте, який саджав своїх ворогів у клітки, знущався з них,
відрубував їм голови і засолював їх тіла. Потім одягав мумії у розкішні
вбрання і розсаджував під стінами в погребі. Він зробив у себе в палаці цілу
галерею мумій своїх ворогів, при згадці якої заливався щасливим сміхом. А
Монтоне забавлявся тим, що скидав людей з висоти і розбивав власноруч
монахам голови на кувалді [3, с. 67].
Історія Флоренції XIII-XV ст. заповнена дикою і безпощадною
боротьбою. Страти, вбивства, повішання, погроми, катування, підпалення,
грабежі. Відомий своїми злодійствами і рід Медичі. Навіть Лоренцо Медичі, з
іменем якого пов&apos;язаний розквіт флорентійської культури в XV ст., при
якому збиралась Платонівська академія і який увійшов в історію, як краще
втілення Ренесансу, великий покровитель мистецтва і науки, збирав придані у
дівчат, страчував і вішав, жорстоко грабував місто Вольтерру.
Сигізмундо Малатеста, який був великим любителем і знавцем наук,
мистецтва, гуманістом і філософом, в замку якого вели свої диспути вчені,
«сходився з деякими заміжніми жінками, дітей чиїх він хрестив, чоловіків
вбивав. Тиснув на бідних, не жалів ані сиріт, ні вдів. Ніхто в час його
правління не був впевнений у своїй безпеці» [3, с. 68].
Міркування щодо «зворотного боку» Ренесансу породжують аналогії з
іншими культурами й епохами. Повертаючись століттями назад, в історію
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Київської Русі, бачимо знову «Великий» час, вагомі культурні здобутки, а
також «іншу сторону медалі».
Звернемося до твору Л. фон Захер-Мазоха «Криваве весілля в Києві».
Письменник змальовує суперечливу постать української історії: «Одним
звеліла княгиня Ольга відрубати спочатку руки і ноги, а потім і голови. Ще
іншим – закувати в ланцюги і покласти довгими рядами лицем до землі на
вбиті кілки. Як богиня помсти, сиділа княгиня на молочно-білому коні свого
вбитого чоловіка, і граційно й безстрашно їздила верхи по їх тілах, аж поки від
ударів копит не сконала остання жертва. Яскраво горіли вогнища, на яких були
спалені десятки нещасних деревлян. Вони лежали на розпечених решітках і
кричали від страшного болю, як дикі звірі… Жорстоко жінка наказала
відрубати князю деревлян руки і ноги. Протягом усього свого життя він мусів
сидіти під її столом і збирати язиком хлібні крихти. Померла княгиня Ольга
969 року, всіма оплакувана. Великий руський хроніст Нестор назвав її
«рятівним світилом», історія – «мудрою», народ – «хитрою», а церква –
«святою» [1, с. 31]. Звичайно,що дана цитата з літературного твору дещо
перебільшує жорстокість образу княгині, але, тим не менш багато історичних
джерел засвідчують холоднокровну помсту Ольги деревлянам за свого
чоловіка. Тому, можемо розглядати такий момент історії як «зворотній бік»
Великої епохи Київської Русі, знаної своїм проривом в українській культурі у
ІХ-ХІІІ століттях.
Схожу ситуацію вбачаємо в культурній ситуації кінця ХІХ-початку ХХ
ст., в епосі декадансу. Індустріальний вибух приносить підйом міст,
промисловості, фінансового процвітання. Місто починає заробляти, а, значить,
і витрачати. Життя не вщухає ні вдень, ні вночі. Воно вирує в театрах, казино і
салонах, кабаретах і на «денсінгах». Професія «жигало» поширилася по всій
Європі. Так само дівчата зі збанкрутілих шляхетних родин шукають заробітку,
працюють хостесами і фордансерками, розважають гостей. Такий стан речей
був і у Львові. Деякі джерела згадують ім’я полковника Редля, життя якого
було далеким від служіння традиційним цінностям. І одночасно ця епоха
увінчалася
високим
розвитком
культури, творили визначні
письменники, архітектори, музиканти, як от Оскар Вайльд, Шарль Бодлер,
Обрі Бердслі, Врубель, а в українській літературі яскравим прикладом є Іван
Франко.
Доречно звернутися до відомих слів Гегеля: «Про історію не можна
роздумувати серйозно, не володіючи естетичними почуттями» [2, с. 118]. А в
Богдана-Ігоря Антонича є твір «Мистецтво творять шал і розум». Вважаємо,
що цими двома цитатами висвітлюється суть «зворотного боку» всіх
«Високих» епох. Без «іншої сторони медалі» неможливо, така людська натура.
Завдяки грошам епохи стають «Високими», через гроші вони мають і зворотні
боки. Погоджуємося, що «естетичні категорії відображають історичну
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реальність» [2, с. 120]. Історія повторюється. І, якщо нам зараз видається, що
ми живемо у важкі часи, тож може, ми у «Високій» епосі?
Література:
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БОРИС ВОЗНИЦЬКИЙ. ФЕНОМЕН ОСОБИСТОСТІ
Воловчук Оксана Юріївна
Львівський національний університет імені Івана Франка
Філософський факультет, кафедра теорії та історії культури
Науковий керівник: к. філос. н., доц. Ліщинська О.І.
Кожна епоха дарує людству своїх митців, визначних діячів, котрі ввійшли
в історію та про яких говоритимуть, згадуючи їхні великі заслуги століттями.
Не винятком є і Україна. ХХ століття подарувало нашій країні визначних
діячів культури, вагомих митців, пам’ять про яких житиме віками. Серед них
чільне та дуже важливе місце займає Борис Григорович Возницький.
Борис Григорович Возницький – мистецтвознавець, багатолітній директор
Львівської галереї мистецтв (яка тепер носить його ім’я), академік Української
академії мистецтв, Герой України, лауреат Національної премії імені Тараса
Шевченка, заслужений працівник культури України та Польщі, президент
Українського національного комітету Міжнародної ради музеїв (ICOM),
доктор honoris causa. Про титули Бориса Григоровича Возницького можна
говорити багато, та найважливішим є його внесок у відновлення культурної
спадщини України.
Борис Возницький в силу того, що його молодість припала на часи Другої
світової війни (в якій він брав участь) досить пізно почав отримувати освіту.
Він навчався у Львівському училищі прикладного та декоративного мистецтва.
Сам Борис Григорович про свою освіту та рішення стати мистецтвознавцем
говорить так: “В 24 роки повернувся додому, і мою долю вирішила мати.
Відправила батька у Львів подивитися, чи є там якась художня школа. І так я
опинився у Львівському училищі прикладного та декоративного мистецтва.
Поступив відразу у 1950 році на друге півріччя першого курсу відділу
монументального мистецтва. В училищі полюбив історію мистецтва. Дуже
цікаво читав лекції Володимир Овсійчук. Закінчив училище з червоним
дипломом. Подумав, може піти в інститут. А було мені вже 29, художником
добрим я стати не надіявся, а тому вирішив йти на мистецтвознавство. А це
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значить, що буду працювати у музеї” [1, с. 6]. Саме так починається шлях
Возницького у мистецтвознавстві, що в результаті приводить його до праці у
музейній справі.
1962 року Возницькому пропонують виконувати обов’язки директора
Львівської картинної галереї. На цій посаді Борис Григорович працював 50
років. Ці роки були надзвичайно вагомими для української культури.
Мистецько-дослідницька і організаторська діяльність Б. Возницького
увінчалася низкою безцінних для вітчизняної історіографії здобутків, за його
безпосередньою участю врятовано, повернуто з небуття, збережено понад 20
тис. творів – ікон, портретів, картин, скульптур, перлин прикладного мистецтва
тощо. Завдяки його зусиллям відновлено з руїн і створено музеї на правах
відділів Львівської картинної галереї: Музей українського мистецтва ХІV–
XVIII ст. в Олеському замку (1975); Музей книги (першодрукаря І. Федорова,
1976); Музей-садибу поета Маркіяна Шашкевича (1986); Музей «Русалки
Дністрової» (1996); Музей оборонної архітектури України ХIV ст.
(П’ятничанська вежа, 1995). Автор путівників «Олеський замок» (1977),
«Каплиця боїмів» (1979), статей про творчість М. Полейовського, С.
Дзенгаловича, про львівську барокову скульптуру XVIII ст., українську ікону
XIV–XVII ст. та ін.
Йому належить першовідкриття творчості Йова Кондзелевича, авторство
атрибуції однієї з найдавніших ікон «Львівської Богоматері» XIV ст. тощо.
Борис Возницький відкриває не тільки для України, а й для всього світу
скульптора Іоана-Георгія Пінзеля – першого митця, котрий творив на теренах
України, виставка творів якого була представлена в Луврі. Дослідження
творчості скульптора займає одне з центральних місць у науковому доробку
Возницького. У своїй праці “Микола Потоцький староста Канівський та його
митці архітектор Бернард Меретин і сницар Іоан Гаоргій Пінзель” він говорить
про індивідуальні особливості творчості майстра: “На тлі стилістичної
еволюції пластики бароко-рококо твори Пінзеля займають особливе місце.
Загальному напруженому драматизмові, в поєднанні з психологічною
заглибленістю образів, у нього відповідає підвищено-експресивна форма, що
досягалась сміливою віртуозною обробкою матеріалу... Персонажі кожної з
вівтарних груп об’єднуються скульптором насиченим сюжетом, що викликає
співпережиття у віруючого, що споглядає їх...” [3, с. 94–95].
Важкий шлях довелось пройти Борису Григоровичу Возницькому на
шляху до поставлених перед собою цілей. Досліджуючи його життєпис ми
можемо вважати що в масштабному плані все розпочалось з експедиційної
діяльності колективу картинної галереї, яку він вважав однією з найплідніших
в історії своєї діяльності. За його словами: “1960-1970-ті роки в Картинній
галереї – це був час великих експедицій... Я вважаю, що, по суті, це був
найцікавіший час, найбільш плодовитий для нашого колективу, коли ми

70

Тези щорічної наукової конференції «Дні науки філософського факультету 2018»

почали рятувати тисячі і тисячі творів мистецтва від загибелі. Коли поляки
виїхали, лишилось біля 500 костелів, які були закриті, а в зв’язку з ліквідацією
совєтами греко-католицької церкви було закрито біля 800 церков. Скрізь у них
були зроблені склади і, звичайно, треба було все рятувати, бо іконостаси,
скульптури — все викидали з тих складів, нищили і палили...” [2, с. 27]. І як
згадував Борис Григорович, що було й таке, що на одній з чергових нарад,
полковник у відставці Сергій Монджелє сказав “До яких пір Возницький буде
звозити цю католицьку рухлядь в український музей?” [2, с. 26].
Проте, Борис Григорович Возницький наполегливо стояв на своєму та
всіма способами намагався робити свої справи. Як згадують його сучасники,
колеги, він був великим стратегом, надзвичайно працелюбною людиною, котра
не боялася важкої праці, бруду та різноманітних перепон. За спогадами колеги
Анни Банцекової про першу зустріч з Борисом Григоровичем, можна скласти
портрет цієї великої особистості: “Там я побачила високого худорлявого
чоловіка у темній робі, який перекладав каміння. На запитання, де я можу
знайти директора, він відповів: “Ходіть, я вас до нього проведу”. Через довгий
темний коридор ми пройшли до великого кабінету. Чоловік зняв халат, сів у
крісло і сказав: “Слухаю вас, я – директор” так відбулось наше знайомство, яке
вирішило мою долю. При тій першій зустрічі мені закарбувалися в пам’яті
його очі – гострі, з пронизливим поглядом, та руки – міцні, натруджені,
пластичні. Директорові було близько 50-ти, але мені здалося, що більше, і не
тому, що він виглядав старшим, а скоріше тому, що на нього наклався відбиток
військового минулого – часу, проведеного на фронті” [1, с. 13].
Борис Григорович називав себе першим радянським мистецтвознавцем.
Можна відшукати багато причин, чому саме шлях музейника він обрав собі у
житті. Освіту мистецтвознавця Возницький здобував у Санкт-Петербурзі (в той
час – Ленінград). Згадуючи свої враження від збереження культурної
спадщини у Росії, він говорив: “Ермітаж, Російський музей, Петергоф,
Ломоносово, палаци під Ленінградом. О, тут мене вже чорти брали. Чому наші
замки пристосувались під будинки розумово хворих, під профтехучилища, під
лікарні? Чому вони горять? Чому Росія піклується про свої пам’ятки, а ми ні”
[1, с. 6].
Думка про те, що Україна теж має чим пишатись, теж має що показати
світовій спільноті, має результатом відновлені Олеський, Золочівський,
Підгорецький замки, новостворені музеї, розширення філій Львівської
картинної галереї та ін.
Підсумовуючи все вище сказане, на нашу думку, спадщина Бориса
Григоровича Возницького є заслужено вартою уваги суспільства, вартою того,
щоб увійти в історію, і щоб про неї говорити та її досліджувати.
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ТЕОРІЇ ПОХОДЖЕННЯ МАСОВОЇ КУЛЬТУРИ
Гук Соломія Анатоліївна
Львівський національний університет імені І.Франка
Філософський факультет, кафедра теорії та історії культури
Керівник: к.філос.н., доц.. Колесник І.М.
Масова культура є нашим сьогоденням, вона постійно змінює свій образ і
функції, що зумовлює потребу у її точніших визначеннях, які згодом можна
застосовувати у процесі досліджень масової культури. Зазвичай, для
визначення цього поняття, його завжди протиставляють іншим – народній
культурі, панівній культурі тощо. Наприклад, Джон Сторі пропонує чотири
головні означення масової культури:
1. «Це те, що подобається великій кількості людей»
2. «Низький різновид культури»
3. «Культурні твори, свідома мета створення яких – здобути схвалення
народу»
4. «Культура, що її створюють люди самі для себе» [1; с. 50]
Відправною точкою всіх наведених визначень є те, що масова культура –
це різновид культури, який подобається значній кількості людей. Проте ми
повинні погодитись, що самого лише кількісного показника недостатньо, щоб
виявити приналежність певної гілки культури саме до масової культури. Адже
тоді можна помилково погодитись, що і «класика» літератури є масовою
культури, через високу кількість попиту на неї .Другий спосіб визначити, що
ж є масовою культурою – витіснити все, що не належить до «високої
культури». Або іншими словами – це визначення масової культури – як
культури низькосортної, менш рейтингової у культурній площині. Наприклад,
від «високої» культури можна вимагати певні критерії, які недоступні масовій
культурі: формальна складність, важча доступність для розуміння, моральна
цінність, критичне розуміння, породжене певним текстом чи практикою
загалом. Тобто ота складність своєрідна відсіює аудиторію користування
«високою культурою», автоматично ізолювавши її від масової культури.
Також досить суперечливим є зіставлення поняття «масовий» із «популярним».
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З однієї сторони плід творчості , який досяг популярності можна сміливо
назвати хорошим знаком. А іноді, з такої ж причини це вважають поганим. Бо
на думку, деяких дослідників, те, що надається до розуміння більшістю можна
вважати низькопробним. Але знову ж можна заперечити цю теорію масової
культури. Адже, тоді вистави Шекспіра, твори Гомера і Данте можна вважати
низькопробними, бо вони є популярними, актуальними, їх сприймає та
схвально оцінює більшість. Це також є абсурдним, отже й ця теорія, «що ж є
походженням масової культури» зазнає краху.
Ще одне визначення масової культури, яке пов’язане із її походженням –
комерція. Тобто продукція, заради прибутку. Її споживачами, за цією теорією є
однорідна маса людей. Тобто це дає ознаку масовій культурі – шаблонність,
спрогнозованість, однорідність. Така культура , за цією теорією, піддається
маніпулюванню комерційною верхівкою. Попри те, більшість таких, начебто
продуктів масової культури нездатні набрати велику кількість поціновувачів,
часто такі елементи масової культури не сприймаються масами та провалюють
свою місію, попри численну рекламу. Така теорія знову ж таки терпить крах,
адже ставить під сумнів уявлення «споживання» масової культури як про
автоматичний ґатунок діяльності.
Існує також теорія про те, що масова культура – це культура Америки,
передусім культура мегаполісів. Така теорія має давні корені в теорії
маскультури, навіть винайдений термін для цього – «американізація», це з
теорії стало певним явищем. Британські теоретики культури стверджують, що
культура Великобританії занепала під впливом культури США. Звісно, цю
теорію можна частково сприйняти. Адже масова культура була головною в
соціальному плані в Америці впродовж довгого часу та Америка справді мала
вплив на увесь світ. Та погодитись, що ця культура є низькою чи лише
уподібненням до культури загалом також не можна, лише з тієї причини , що
ментальність американців європейці сприймали з недовірою.
Ще одним визначенням походження маскультури є ґрунтоване на
політичному аналізі, зокрема таким аналізом займався італійський марксист
Антоніо Грамші . Зокрема він вводить такий термін як «гегемонія». Грамші
користується цим поняттям, аби послатися на те, які панівні групи суспільства
через процес «інтелектуального та морального керівництва» прагнуть здобути
згоду певних підпорядкованих суспільних груп. У такому висвітленні , масова
культура – це не нав’язана комерційна культури і не стихійно опозиційна річ,
яка є творінням « народу». Натомість це сфера обміну і переговорів між ними,
сфера, що характеризується опором і поглинанням. Так би мовити, тексти і
практики маскультури перебувають у стані «компромісної рівноваги». Процес
дотримання такої рівноваги є історичним, а іноді синхронним, тобто в будьякий історичний момент він перебуває десь посередині між опором та
приєднанням. Тобто те, що колись було притаманним лише певній «високій»
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елітарні групі суспільства, а тепер став проявленням масовості. Або ж навпаки,
те, що раніше вважалося продуктом масової культури, тепер стало
притаманним «високій» культурі [2; с.80] .
Одна з важливих теорій про походження маскультури – теорія про
спорідненість маскультури із постмодерном. Тобто багато дослідників
вважають, що саме у постмодернізмі стерті межі між «високою культурою» та
масовою культурою. У постмодернізмі це взаємодоповнюється та гармонійно
поєднується. Постмодернізм своєю появою зумовив інший погляд на
маскультуру, не на як щось низьке чи не варте уваги, а навпаки. Проявився
інтерес до маскультури, можна сказати, що завдяки маскультурі постмодернізм
зі своїми творіннями просочувався та сприймався людьми. Отже, назвати
масову культуру низькою, означало б піддати всю продукцію постмодернізму
сумніву того, що він є важливим і він є частиною культури. Проте все-таки
дати визначення, що масова культура походить із постмодернізму не можна.
Адже масова культура існує значно раніше. І вона не випливає із
постмодернізму, бо це зовсім інше поняття і відноситься до іншої класифікації.
Просто в добу постмодернізму масова культура зібрала інше визнання, інший
рівень своєї оцінки [3; с. 331-332] .
Отже, як ми вже змогли проаналізувати - масова культура так і не має
варіанту свого точного походження, визначення. Масова культура - поняття
,яке виникає разом з уявленнями про культуру, на мою думку. І називати її
нижчою чи комерційною, чи доступною всім не можна. Не можна передусім
тому, що так і не існує чітких доказів такого означення. Та і якщо б
припустити, що це низьке явище – воно б не прожило стільки з суспільством,
не зазнавало б стільки трансформацій разом з культурою. Не було б
популярним, його б не визначали стільки і не виникало б стільки дискусій
довкола теорій походження масової культури.
Література:
1. Сторі Дж. Теорія культури та масова культура. — Харків: Акта, 2005. — 360
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Інтерес до людського тіла зростає швидкими темпами в ХХ-ХХІ столітті,
відтак виникають нові напрямки в науці, філософії та культурі, що спрямовані
на його пізнання. Так, виникає філософська антропологія, соматософія, а також
численні тілесні практики, які спрямовані на дослідження, вивчення, аналіз
тіла, як об’єкта пізнання з одного боку та суб’єкта творчості, з
іншого. Труднощі у вивченні людини та її тіла як феномену виникають тому,
що людина це єдність біологічного, соціального та культурного начал.
Місце тіла серед тріади «тіло-дух-душа» змінювалося відповідно до
специфіки
кожної
окремої
епохи
та
суб’єктивних
уявлень
дослідників. Взаємодію природного, соціального та культурного початків в
людині виражають поняття тіло та тілесність. Де тіло – це даний природою,
фізичний об’єкт, що не наділений духовністю, а тілесність – це поняття, що
характеризує одухотворену людську істоту як результат історичної ґенези, тож,
в широкому розумінні, тілесність – це поєднання природного, соціального та
культурного тіла.
Засновник філософської антропології Макс Шелер (1874 – 1928рр.)
дійшов до висновку, що «людина – хвора тварина» (за Ф. Ніцше) , адже, крім
природних функцій властивих всьому живому, людині притаманне постійне
прагнення до нового, вічне незадоволення дійсністю, спроба вийти за межі
свого середовища [2, с. 78].
В новітній історії розуміння про тіло трансформується відповідно до
викликів, які створює науково-технічний прогрес. Особливий вид
тілоцентризму, притаманний сучасній епосі, відкриває щораз нові форми
перетворення тіла людини. Е. Гідденс стверджує, що сучасна людина виявляє
себе через Я-Тіло, адже тепер саме навколо тіла відбувається конструювання
особистості. Сьогодні тіло розуміється як пластичний матеріал, який можна
перетворювати відповідно до власних бажань. Врешті тіло стає механізмом
рефлексії людини, її організації в соціальному житті та впливає на формування
почуття самоідентичності. Однак в добу масової культури йдеться про
деконструкцію тіла як розриву змісту і значення тексту. Ознаками
деконструкції тіла в масовій культурі є різноманітні модифікації тіла, які
доводять його пластичність, динамічність, мінливість [4, c. 80-85].
Існує думка про те, що масова культура подібна до античної. Вона
виникає на підставі культу тіла, який притаманний обом культурам. Спільним
для двох епох є орієнтація на чуттєве сприйняття, вираження та осмислення.
Однак масова культура перейняла від античної лише поверхневе розуміння
культу тіла. Принциповим є візуальне сприйняття, тобто культура зображення,
як переважання втілення чуттєвих образів над вербальною культурою. Саме
тілесність є носієм візуальної репрезентації соціокультурного буття людини
масової доби. Відповідно до консюмеристської ідеології суспільства
споживання, тіло також є товаром, який має свою естетику. Крім того, тіло як
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знак є можливістю вираження успішності, престижності матеріальної
забезпеченості, фізичної підготовки тощо. Саме такі ознаки формують певне
уявлення про людину та використовуються як переваги чи недоліки при
отриманні певних благ, як-то кращої посади, сексуальної успішності тощо.
Відтак формуються певні стандарти фізичної привабливості, а звідси і
соціальні практики трансформації тіла людини, яке в свою чергу є
визначальним у здійсненні соматичної ідентифікації [2, c. 81, 83]. Разом з тим,
бурхливий розвиток сучасної науки створює нові можливості для розуміння і
перетворення тіла людини. Відтак, формуються такі поняття як людинамашина, мутант, постлюдина, кіборг та утворюється концепція
трансгуманізму. Такі трансформації сприяють утворенню нових модифікацій
тілесної ідентичності людини.
Для представлення практик трансформації тіла людини ми обрали
татуювання, адже це чи не найстарший спосіб перетворення тіла, який не
втрачає своєї актуальності сьогодні. Татуювання – візерунки, малюнки й таке
інше на тілі людини, зроблені наколюванням і втиранням під шкіру барвників.
Відтак, здавна татуювання виконували релігійно-міфілогічну, естетичну,
сексуальну, ініціаційну та ідентифікаційну функції. Крім того, воно носило
певний знаково-символьний характер, перетворюючи татуйоване тіло людини
та текст, який піддається тлумаченню. Разом з тим, татуюванню притаманні
особливості масової культури, що автоматично дозволяє розглядати дане
мистецтво в руслі культури мас, як альтернативу суто технічним
трансформаціям тіла у ХХ ст. [3, c.21-25].
Знаково-символьний характер татуювань очевидний як кілька тисяч років
назад так і сьогодні. Таким чином, зрозуміло, що татуювання не є пасивним
малюнком, воно є активним вираженням приналежності людини до певного
роду, племені, сім’ї; позначає її індивідуальні характеристики. Саме в такому
ключі розуміється татуювання традиційними народами, від яких і поширився
цей вид мистецтва. Як стверджують психологи, татуювання – це можливість
відчути себе іншим, відмінним від усіх, неповторним серед маси.
Достеменно невідома етимологія слова «тату». З’ясовано, що воно
походить віл англійського «tatoo» і означає художній розпис шкіри. Однак
виявлення коренів цього слова розділяє науковців на два табори. Відтак одні
вважають, що воно походить від полінезійського «тату, татау», що означає
малювати, малюнок, а інші – від гаїтянського «та» - картина, «ату» - дух.
Поняття «татау» вперше використав англійський мандрівник Джеймс Кук у
звіті про навколосвітню подорож, який був опублікований 1773 року. До того
татуювання було способом прикрашання та ідентифікації людського тіла та не
мало окремого терміну. Татуювання – традиційне мистецтво багатьох корінних
народів Землі. Важко точно сказати, коли з’явилися перші тату, проте
археологічні знахідки кремнієвих різців для татуювань виявлені поблизу річки
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Онон (Росія) вказують на період неоліту. А петрогліфи Сікачі-Аляна
зберігають до наших днів малюнки шаманів з татуюваннями. Географія
поширення татуювання охоплює племена Європи, Азії, Північної та Південної
Америки, Океанії і, звичайно, жителів островів Індонезії, Фіджі, Полінезії, які
безперервно передавали практику тату з покоління в покоління [1].
З 60-рр. ХХ ст. відбуваються якісні зміни в розвитку тату-мистецтва.
Адже татуювання стають частиною ідентифікації певних субкультур. На
перший план виходить ідея, яку несе татуювання. Подібне трактування
зберігається до сьогодні [1].
Не зважаючи на те, що історичне коріння тату-мистецтва не сягає теренів
України, натомість сьогодні напрям є дуже популярним, що автоматично
робить дослідження актуальним. Свідченням цього є численні тату-салони,
популярність професії тату-майстра та проведення щорічної Міжнародної
конвенції
художнього
татуювання
«WEST
TATTOO
FEST» та
«Tattoo Collection», які найчастіше проходить у Львові, Харкові, Києві, Одесі.
Подібні фестивалі проходять близько 15 років по всій Україні, що сприяє
поширенню даного мистецтва, знайомству з майстрами, підтримці
конкурентоспроможності українських майстрів, адже щоразу проводяться
конкурси в різних номінація.
Спостерігаючи за тенденціями розвитку татуювання сьогодні, ми
припускаємо, що в наш час це спосіб самовираження людини, це можливість
розставити свої акцент та продемонструвати їх оточуючим. Татуювання можна
сприймати як текст, який хоч і переданий символьною мовою, проте підлягає
прочитанню. Активізація тату-мистецтва сьогодні – це відповідь кожної
окремої людини на виклики глобалізації, технізації та урбанізації.
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2.
Колесник М. В. Телоцентринзм в эпоху массовой культуры / М. В.
Колесник. – Омск. : АНО ВПО "Омский экономический институт", 2010. –
136с.
3.
Раш Э. Дж. История культуры татуировок, пирсинга, скарификации,
клеймения и вживления имплантатов / Э. Дж. Раш. – СПб. : Весь, 2011. – 92 с.
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Сінькевич О.Б. Соціальні практики масової культури:
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Івана Франка, 2015. – 360 с.

77

Тези щорічної наукової конференції «Дні науки філософського факультету 2018»

5.
Хамбли У. Д. История татуировки. Знаки на теле: ритуалы, верования,
табу [Електронний ресурс] / У.Д. Хамбли // Центрполиграф. – 2014. – Режим
доступу : https://www.e-reading.club/book.php?book=1027725
ПОНЯТТЯ ВЛАДИ ТА ЇЇ МІСЦЕ У ПРОЦЕСІ ВИРОБЛЕННЯ ЗНАННЯ
ЗА М. ФУКО
Клюшніченко Олександра Олександрівна
Львівський національний університет імені І. Франка
Філософський факультет, кафедра теорії та історії культури
Науковий керівник: канд. філос. н., доц. Колесник І. М.
У доповіді розглянуто дослідження М. Фуко влади, що, згідно з його
уявленнями, є всеохоплюючим явищем і здійснюється у всіх проявах
діяльності суб’єктів влади, у тому числі виробленні знання як середовища, що
забезпечує її розгортання та дію.
Чільне місце у своїх дослідженнях французький філософ, теоретик
культури та історик Мішель Фуко відводить поняттю «влади», ставлячи за
мету «розглянути, яким чином відбувається поступове, прогресивне, реальне і
матеріальне підпорядкування об&apos;єктів через різноманітні організми,
сили, енергії, матеріали, бажання, думки і т.д. Ми повинні зрозуміти
підпорядкування в його матеріальної інстанції як виробництво об’єктів ... ми
повинні спробувати дослідити міріади тіл, які створюються як периферійні
об’єкти в результаті дії влади» [5, с. 233]. Його відповідно цікавить, як люди
керують собою та іншими за допомогою виробництва знання. Досліджує це
М Фуко шляхом аналізу появи та формування владних відносин у різних
виявах, їх історичне походження, він пропонує здійснити "висхідний аналіз
влади, що починається з її елементарних механізмів, що мають свою власну
історію, свою траєкторію, свою техніку і тактику, і потім з’ясувати, як ці
механізми влади були і продовжують інвестуватися, колонізуватися,
використовуватися, розширюватися і т.д. в більш загальні механізми і формах
глобальної домінації "[5, с. 234-235].
Згідно з М. Фуко влада є явищем всеохоплюючим і виявляється не лише
як закон чи настанова, але як і воля та діяльність суб’єкта. Вона не лише
давить на нас як сила, що каже «ні», влада пронизує та створює речі,
приносить задоволення, формує знання та створює дискурс. [6, с. 119].
Відповідно, «владарювання» та «підкорення» мають у М. Фуко дещо
інший, глибший зміст, ніж просто панування чи примус: це комплекс складних
та різноманітних внутрішніх та зовнішніх зв’язків, адже, «було б легко зламати
та знищити владу, якби вона лише наглядала, підглядала і вистежувала,
застигала зненацька, забороняла і карала, проте ж вона заохочує,
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збуджує та створює; вона не просто око або вухо - вона змушує діяти і
говорити! Для встановлення нових видів знання подібна машинерія без
сумніву виявилася значущою» [7, с. 271–272].
Влада виявляє себе не лише у формах заборони чи покарання, її як явище
характеризують множинність потоків, динамічність, а не встановлена система,
продуктивність. Продуктивність владних відносин пов’язана з їх здатністю
провокувати, зобов’язувати, спокушати, задовольняти і дисциплінувати. Влада
«спонукає, стимулює, відмовляє, полегшує або ускладнює, розширює або
обмежує, робить більш-менш імовірним; у граничному випадку влада
примушує або перешкоджає абсолютно; але в будь-якому разі влада є
способом впливу на одного або декількох діючих суб’єктів - та й то, поки
суб’єкти діють або в стані діяти [3, с. 181].
За М. Фуко влада не тому знаходиться скрізь, тому що охоплює все, а
тому, що вона виходить звідусіль. Вона не розташовується у певному місці, не
знаходиться в чиїхось руках, ніколи не присвоюється як товар або частина
багатства [5, c. 234]. Влада - це специфічний механізм досягнення чогось, це
спосіб зміни певних дій за допомогою інших дій. На відміну від традиційного
уявлення про владу як панування одного над іншим, М. Фуко стверджує, що
обидва суб’єкта є продуктами влади, створені нею і складають найважливіший
елемент її конструкції. Влада тотальна, вона створює умови та виховує
суб’єкта відповідно до цих умов, шляхом обмеження одного і заохочення до
іншого. "Індивід, конституйований владою, одночасно є її двигуном" [5, c.
234]. Проте продуктивна робота влади передбачає наявність вільних суб’єктів,
які можуть обирати між кількома можливими варіантами поведінки. Примус,
діючи силою та ламаючи суб’єкта, не може бути ефективним, влада
здійснюється тільки над вільними суб’єктами, які мають змогу обирати як
поводитися, реагувати та ставитися..
Визнавши діяльність влади продуктивною можна відійти від поділу її
лише на позитивну чи негативну, таким чином вона існує у поєднанні цих
бінарних опозицій, її відносини можуть виключати можливість одних дій і
підвищувати ймовірність інших.
«Техніки влади були придумані заради того, щоб належним чином
відгукнутися на потреби виробництва. Я маю на увазі "виробництво" в
широкому сенсі цього слова (адже мова може йти про те, щоб "виробляти"
також і руйнування, як у випадку армії)» [7, c. 241]. Знову ж-таки: «не тільки"
виробництво "в строгому сенсі слова, а й виробництво знання і навичок в
школах, здоров’я в лікарнях, руйнуючої рішучої сили в армії» [4, с. 321].
Що стосується відношення влади до продукування знання, то тривалий
час зв’язок між ними був предметом численних досліджень, пов’язаних в
основному з поняттям «ідеології», тому М. Фуко звертається до аналізу цього
поняття та його приналежності до процесу витворення знання. Він застерігає
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від упередження, що з’явилося у добу Просвітництва, ніби істина, наука або
критика за своєю суттю неупереджені або неідеологічні, а нестримні владні
інтереси неминуче приводять до їх спотворення: «У традиціях гуманізму
вважати, що, як тільки хтось знаходить владу, він відразу перестає знати,.. що
тільки ті, хто стоїть в стороні від влади ... здатні відкрити істину [7, c. 51]; і що
знання може існувати лише там, де припинені відносини влади, і розвиватися
лише поза приписів, вимог і інтересів влади [5, c. 42].
М. Фуко доходить до висновку, що поняття ідеології не здатне вповні
відобразити зв’язок між відносинами влади та знанням, аргументуючи це
наступним чином: ті, хто має владу, володіють також непоганими знаннями;
тільки ті, хто по своїй волі чи мимоволі дозволяє владі пронизувати свої тіла і
душі, можуть виробляти істину. Таким чином, знання розвивається тільки в
межах і завдяки владі.
«[Поняття ідеології] використовувалося для пояснення помилок та ілюзій
або
для
аналізу
уявлень
коротше
кажучи,
все,
що
перешкоджає формуванню істинного дискурсу. Воно також викувалося для
того, щоб показати зв’язок між тим, що відбувається в головах людей,
і їх місцем в умовах виробництва. Коротше кажучи, екоміка неістини. Моїм же
завданням [навпаки] є політика істини» [6, c. 157].
Відповідно, відносини влади не діють засобами ідеології, яка спотворює і
містифікує нашу свідомість, а уявлення про те, що нас політично обманюють
чи сексуально пригнічують є продуктами нашого підкорення як суверенних,
свідомих та вільних індивідів.
Щодо поняття істини, М. Фуко заперечує її як щось недосяжне та
відірване від життя, бо: «Істина - це річ світу цього: вона створюється тільки
завдяки безлічі форм обмеження. Вона викликає регулярні ефекти влади.
Велике значення має дисципліна, пов’язана з пошуком істини, і форма, у якій
суб’єктів спонукають формувати свої способи буття: істина - це продукт
обмеження, включаючи дії, спрямовані на самого себе, на кшталт
самозречення, саморегулювання або самоформування.
Відносини влади не лише виробляють, але і залежать від виробництва
знання. «Ми підкоряємося виробництву істини через владу, і ми не можемо
здійснювати владу інакше, ніж через виробництво істини» [5, c. 229-230]. У
ході становлення істини відносини влади дискваліфікують інші форми знання;
регулюють, навчають, досліджують і оцінюють людей і класифікують речі;
дозволяють або обмежують, хто і що може говорити; і кодифікують механізми,
які дозволяють розрізняти справжні і помилкові твердження, наділяють
цінністю певні техніки виробництва знання і підвищують статус тих, хто
говорить, що є істиною.
Таким чином, теорія влади за М. Фуко виходить за рамки традиційного
розуміння влади через того, хто наказує, і того, хто підкорюється. Таке
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уявлення допомагає охопити набагато більше зв’язків та сенсів людської
діяльності та об’єднань, виявити зв’язки між реальним станом речей та
умовами, які їх спричинили, прослідкувати підстави для виникнення того чи
іншого знання, відповідно, і світогляду та породженого ним суб’єкта.
Література:
1.
Дикон Р.А. Производство субъективности// Логос. – 2008. - #2 (65).
– С. 21 - 64.
2.
Фуко, М. // Интеллектуалы и власть: Избранные политические статьи,
выступления и интервью. - Ч. 1 - М.: Праксис, 2002.
3.
Фуко, М. //Интеллектуалы и власть: Избранные политические статьи,
выступления и интервью. Ч. 3 - М.: Праксис, 2006.
4.
Фуко, М. Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы / Фуко, М. - М.:
Ad Marginem, 1999.
5.
Foucault, M. Disciplinary Power and Subjection - in S. Lukes (ed) Power Oxford, Blackwell 1986. pp. 229–242.
6.
Foucault, M. Power and Sex: An Interview with Michel Foucault - Telos
32, 1977 – С.152. - 161.
7.
Foucault, M. Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings
1972–1977 Ed. C. Gordon New York, Pantheon 1980.
ЛЬВІВ І КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА ЮНЕСКО: ВИКЛИКИ ТА
ВЕКТОРИ РОЗВИТКУ
Ковальська Олена Володимирівна
Львівський національний університет імені Івана Франка
Філософський факультет, кафедра теорії та історії культури
Науковий керівник: канд.філос. н., доц. Ліщинська О.І.
Львів– неповторна архітектурна коштовність України, що може рівнятися
з архітектурними ансамблями Кракова, Варшави,Праги, Вільнюса, Ліля,
Неаполя та інших європейських міст [ 6, c.6 ]. У грудні 1998 р. в японському
місті Кіото Комітет всесвітньої спадщини ЮНЕСКО вніс у свій Список
(реєстраційний № 865) історичний архітектурно-містобудівнийкомплекс
центральної частини міста разом з горою Високий замок і ансамблем собору
Св. Юра загальною площею близько 120 га[1,с.32]. ЗамістьЛьвівського
державного історико-архітектурного заповідника була створена Зона
ЮНЕСКО (865), яка включає 55 кварталів та 398 пам’яток архітектури
національного та місцевого значення.Навколо цієї зони створено буферну зону
загальною площею в 3000 га. Також ЮНЕСКО визначило основні цілі, щодо
роботи з пам’ятками архітектурі на початковій стадії перебування:
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1. Усвідомлення особами, котрим підпорядкована територія пам’яток
всесвітньої спадщини й окремі її об’єкти, що вони мають справу з цінностями,
які повинні бути задокументовані.
2. Складання особливих «Правил» щодо засад діяльності на пам’ятці
відповідно до заявленого ступеня її цінності ЮНЕСКО.
3. Проведення повної інвентаризації всіх культурних цінностей у межах
території всесвітньої спадщини.
4. Організація регулярних і фахових інспекцій пам’ятки, окремих її
об’єктів та публікація офіційних звітів.
5. Опрацювання стратегічного плану управління пам’яткою, що охоплює
загальні й пріоритетні обсяги реставраційних робіт. Плани (концепції) можуть
бути довготривалі (від 5 до 30 років і більше) і менш тривалі – на 3–5 років, а
також щорічні зі щорічною їх конкретизацією.
6. Врахування в роботах на пам’ятці засад етики реставрації, міжнародних
норм і рекомендацій, ухвалених ЮНЕСКО [2, с. 3].
Ці цілі, на жаль, не були виконані повною мірою міським управлінням, ані
протягом періоду 1988-2009 року, ані протягом виконання стратегічного плану
2009-2015 року, і залишаються актуальними для Львова і сьогодні. Особливі
труднощі виникали (і виникають) із «Організацією регулярних і фахових
інспекцій пам’ятки, окремих її об’єктів та публікацією офіційних звітів». Адже
офіційні щорічні звіти Управління охорони історичного середовища не містять
інформації про стан об’єктів архітектурної спадщини у зоні ЮНЕСКО, їх
консервації та реставрації. Таким чином під час 31 сесії (2-23.07. 2007
р.,Крайстчерч), 33 сесії ( 22-30.07.2009 р., Севілья), 34 сесії (25.07-3.08 2010 р.,
Бразиліа), та 37 сесії (16-27.07.2013 р., Пномпень) комісія Комітету всесвітньої
спадщини ЮНЕСКО висловила серйозне занепокоєння щодо стану збереження
архітектурної спадщини в історичному центрі Львова, а також проведення
будівельних робіт у зоні ЮНЕСКО та буферній зоні. Зокрема, Місія
реактивного моніторингу ICOMOS 2012 року виявила серйозну заклопотаність
у всіх галузях, а саме у сфері законодавства (суперечність законів один
одному), недостатнього правового захисту пам’яток архітектури з боку
міського та обласного управління, невідповідності «положення про захист»
реальним умовам існування об’єктів спадщини, а також їхньої реконструкції та
консервації [7,с. 116].
Ситуація дещо покращилась у 2015 р.,коли на 39 сесії (28.06 – 8.07.2015
р.,Бонн)– аварто вказати, що це остання сесія ЮНЕСКО, на якій був
представлений сегмент Львова–українськідіячі представили звіт про
збереження пам’яток у зоні ЮНЕСКО, а також План стратегічного розвитку
(2011-2025 рр.), концепцію інтегрованого розвитку Центральної частини
Львова (2011-2020 рр.) та програму розвитку соціальної, економічної та
культурної спадщини Львова (2014-2016 рр.) [8, c.118].
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З позитивних здобутків 2015 року варто відзначити реставрацію
скульптурної групи на фасаді будинку на вул. І. Франка, 2, капітальний ремонт
фасаду на вул. Театральній, 7.За співпраці з Міністерством культури і
національної спадщини Республіки Польща в межах проекту «Спільна
спадщина» (розпочався 2008 р.) було виконано реставраційні та консерваційні
роботи в Латинському кафедральному соборі Успіння Пресвятої Діви Марії на
пл. Катедральній, 1.В інтер’єрі Вірменського кафедрального собору Успіння
Пресвятої Богородиці на вул. Вірменській, 7 був проведений дев’ятий етап
консерваційних робіт настінної поліхромії Яна Генріка Розена, здійснено
реставрацію та консервацію колони Св. Христофора у подвір’ї Вірменського
кафедрального собору Успіння Пресвятої Богородиці на вул. Вірменській та у
Костелі Петра і Павла ордену Єзуїтів на вул. Театральній,11 було проведено
черговий (3-й) етап консервативних робіт для захисту стінопису.
У межах проекту українсько-німецького проекту «Муніципальний
розвиток та оновлення старої частини м. Львова» (GIZ та управління охорони
історичного середовища) було завершено реставрацію сходової клітки на вул.
Театральній, 12, під час реставраційних робіт виконано реставрацію
дерев&apos;яних сходів, відновлення квартирних дверей за історичним
зразком, реконструкцію історичного стінопису, реставрацію автентичного
розпису стель[3, c.9-11]. За 2016 рік було проведено реставрацію фасадів
будинків по вул. І. Федорова 29, вул. Арсенальській, 3, та вул. Арсенальській,
5, розпочали роботи фасадної реставрації за адресами вул. Лесі Українки, 10,
вул. Староєврейська, 36, вул. Краківська, 34. Продовжили ремонтнореставраційні роботи костелу Петра і Павла ордену Єзуїтів на вул.
Театральній, 11. Провели реставрацію балконів в будівлях по вул. Соборна, 7,
вул. Торгова, 11,вул. Князя Романа, 4,вул. Вірменська, 13 [4, c. 5-21]. В 2017
році розпочали реставрацію фасаду театру ім. Марії Заньковецької, що
розташований на вул. Лесі Українки, 1, розпочали реставрацію «Чорної
кам’яниці» (Площа Ринок, 4), провели часткову реставрацію фасаду костелу
Домініканівна пл.Музейній,3. У 2018 році розпочали реставрацію фасаду
кам’яниці на Площі Ринок, 35.
Поряд із позитивними досягненнями існує чимало негативів та проблем у
ведені політики захисту та збереження пам’яток культурної спадщини
ЮНЕСКО. Зокрема, перша з них – формування переліку пам’яток архітектури
та містобудування, історії, розташованих на території м. Львова, в якому
присутні помилки та неточності.До прикладу, у списку відсутня пам’ятка
національного значення Костел Домініканівна пл.Музейній,3.Будинок на вул.
Гайдамацькій, 2, який не вирізняється естетичною цінністю та належить
ймовірно до часів «сталінської забудови» внесений до списку пам’яток
архітектури, а будинки неоренесансного стилю на вул. Гайдамацькій, 15,17, 19
не внесені до цього списку. Також проблемами рясніє і сфера реставрації
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будівель, адже хоча б косметичної фасадної реставрації потребують понад 70%
пам’яток архітектури, що знаходяться у зоні ЮНЕСКО, а капітальної близько –
20%.Від пам’ятки архітектури місцевого значення по вул. І. Федорова, 28,
залишилися лише руїни. Також відсутні документативні таблиці на пам’ятках
архітектури національного значення на вул. Лесі Українки, Вірменській,
Ставропігійській, Федорова, Винниченка.
Щодо векторів розвитку, то за «Програмою охорони і збереження
культурної спадщини Львівської області на 2018-2020 роки» [5, c.9] планується
провести комплексну паспортизацію пам’яток архітектури та реставраційні
роботи в межах зони ЮНЕСКО, зокрема на Площі Ринок та вул. Вірменській.
Офіційно сегмент Львова поки що не є заявленим на 42 сесії ЮНЕСКО, що
відбудеться у липні 2018 року. Тому основне координування та проведення
робіт щодо консервації та реставрації пам’яток архітектури належить міському
управлінню. Зразками для проведення політики в межах захисту культурної
спадщини для Львова можуть слугувати такі європейські міста як Краків,
Неаполь, Чеський Крумлов та Зальцбург.
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QUO VADIS, АБО ЩО СТАНЕ КУЛЬТУРНИМ АПОГЕЄМ?
Ковальчук Ольга
Львівський національний університет імені І.Франка
Філософський факультет,кафедра теорії та історії культури
Науковий керівник: к. філос. н., доц. Ліщинська О.І.
Видається, що світова культура містить уже стільки різних надбань,
що їй наче судилося поступово збільшуватись і розширюватися, беручи
приклад із Всесвіту. Скільки не рефлексую над запитання збагачення
культурного різноманіття та подальшого розвитку духовності, мистецтва,
завжди постає одне підсумкове запитання: «Чи здатна людина зробити щось
більш досконале, ніж те, що вже створено і в чому людство перебуває від
самих початків сотворіння?».
Тепер, коли людство навчилося використовувати дієву зброю:
маніпуляцію проти самих себе, коли точаться психологічні війни, схиляюсь до
думки, що все у світі рухається по спіралі, все повторюється і модифікується
під впливом людини. Якщо дивитися на теперішню постмодерну культуру
крізь призму духовності, а радше релігійності, то видно, що вона руйнівним
чином впливає на моральність індивіда, набирає все жахливішого вигляду.
Створюються щораз кращі методи для знищення ідеального витвору – всього
живого. Руйнація культури як такої відбувається поступово, проте дуже
впевнено. На мою думку, саме через введення і пропагування у різних формах
статевого свавілля, законності абортів, мистецького епігонства, споживчого
ненажерства, дезорієнтації свідомості людини через нівелюючий вплив
реклами, нігілістичного ставлення до всього – руйнуються духовно-моральні
традиції культури, сформовані, здебільшого, християнським вченням на Заході
та мудрістю буддистських, іудаїстських, мусульманських та інших вчителів на
Сході. Чим далі світ рухається вперед, руйнуючи на своєму шляху існуючі
перепони, тим більше відкидається духовність і набирає обертів секуляризація
– ще одна поки прихована небезпека для нових поколінь. Звертаючи на це
увагу, прагну показати наскільки далеко людина перейшла межу між
природним сотворінням, що має глибоку цінність (письмо від руки, портрети
намальованих пензлем чи музика складеною для інструментів) і науковим
прогресом (механічно-точним виробництвом, кітчем). У цьому відношенні
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розділяю відому думку О. Шпенглера, про те, що найбільш цінним в розвитку
культури є творчість, самостійність, самобутність і неповторність, притаманні
людині, а не машині. Тобто культура є своєрідним символічним вираженням
душі, саме через культурні феномени душа може себе реалізувати та проявити.
Не протиставляю культуру і науку. Але хочу звернути увагу на те, що
наука вже не є способом пізнання світу, вона стає способом його завоювання
та руйнування накопиченого людством, усієї світової культурної спадщини.
Культурна трансцендентність, як на мене, є більш приємною і корисною, проте
утопічною перспективою. Видається, що змішування науки і культури рухає
світ уперед, до кращого майбутнього. Проте, користуючись масовими
технологіями, ми не помічаємо, як втрачаємо самобутню первозданну
культуру. Все, що нагромаджувалося століттями руйнується день за днем під
впливом машин-монстрів, що заполонюють живий субтильний світ. Сучасне
мистецтво настільки постмодернізується (відбувається деградація майже всіх
традиційних цінностей культури), а одна з його головних цілей – очищення
емоцій щораз з більшою силою витісняється пропагандистськими ідеями
сильних світу цього. Нівеляція індивідуальності, викорінення уміння
самостійно мислити й аналізувати – все це заслуга ще одного гібриду прогресу
– віртуальності, що безжально штовхає суспільство в тенета тотальної
деградації.
У праці «Людина і машина» М. Бердяєв неодноразово зачіпає
проблему втрати духовності, але більш сильно його хвилює питання
душевності. Також автор висвітлює питання про можливість і вплив техніки на
долю людини і долю культури. Загострює увагу саме на владі технізації.
Мислитель вважає, що техніка перестає бути нейтральною. У цьому сенсі вона
являє небезпечну залежність для людини. «І ось трагедія в тому, що творіння
повстає проти свого творця, більше не підкоряється йому» [1, с. 1]. Людина від
впливом техніки поступово втрачає свою унікальність. «Людина сказала
машині: ти мені потрібна для полегшення мого життя, для збільшення моєї
сили, машина ж відповіла людині: а ти мені не потрібна, я без тебе все буду
робити, ти ж можеш пропадати» [1, с. 12]. Лякаюча перспектива чи незворотне
майбутнє – вознесіння машини на п’єдестал?
Підсумовуючи, хочеться все ж звернути увагу на те, що все передусім
в наших руках. Просто потрібно перестати ставитися по-споживацьки до
оточуючого нас світу. Знову почати цінувати зв'язок з духовними силами і
душевність кожної людини. Доречними є слова М. Бердяєва: «Духовне
обмеження влади техніки і машини над людським життям є справа духу,
справа самої людини, залежить від напруги його духовності. Машина може
бути великим знаряддям в руках людини, в її перемозі над владою стихійної
природи, але для цього людина повинна бути духовною істотою, вільною
духом» [1, с. 35].
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Однією з актуальних проблем сучасної соціокультурної дійсності – стану
культури поч. XXI ст., зокрема в українському контексті, постає питання
викликів, з якими стикаються суб’єкти інформаційних відносин, а надто ЗМІ,
від яких безпосередньо залежить якість інформації. Адже з впровадженням
розгалуженої мережі мультимедійного устаткування та технологій саме закони
інформаційного простору надають соціальній комунікації рис плюральності,
еклектичності, релятивності, номадизму, неперервності, тощо.
На етапі процесів глобалізації, ЗМІ – основний інструмент інформаційних
зв’язків із громадськістю. До того ж, висвітлення політичних, економічних,
соціокультурних та ін. подій завжди є виявом активної інформативності, що
здатна формувати соціокультурну дійсність в цілому. Проте, оскільки ЗМІ, як
правило, приписують не стільки, “що” люди повинні думати, а те, “як” вони
повинні думати [3], їхні наперед визначені інтерпретаційні структури нерідко
становлять небезпеку утвердження в суспільстві ідеологічної гегемонії.
Цікаво, що станом на 2017 рік результати авторитетних соціологічних
досліджень Trust Barometer: Global Report маркетингової комунікаційної групи
Edelman та “Ставлення населення до ЗМІ та споживання різних типів ЗМІ в
Україні” соціологічної компанії InMind, присвячених питанню довіри
населення країн Європейського Союзу та України до ЗМІ, демонструють
відносно низькі показники. Вважаємо, що така невтішна картина є яскравим
прикладом відсутності де-факто абсолютної автономії культурноінформаційної діяльності.
Підкреслимо, в Україні діє розгалужена система інформаційного
законодавства [1]. При цьому, базовим принципом інформаційних відносин,
згідно із законом України “Про інформацію” (ст. 2, ч. 1), є свобода вираження
поглядів і переконань (обмеженню підлягають лише окремі випадки,
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передбачені ст. 6, ч. 2, в інтересах національної безпеки, територіальної
цілісності або громадського порядку). Втім, на превеликий жаль, українські
реалії не завжди демонструють його практичну реалізацію суб’єктами
інформаційних відносин.
Власне, перепонами культурно-інформаційної діяльності ЗМІ в Україні
зазвичай виступають як наявні можливості ринку, високі податки, вартість
послуг, недостатній рівень менеджменту та забезпечення професійними
кадрами, тощо, так і державний апарат, різноманітні політичні кола,
фінансово-промислові групи, тощо [2]. До речі, останні, вдаючись до прямого
чи опосередкованого впливу на ЗМІ з метою досягнення корисливих переваг у
різних сферах суспільної життєдіяльності, часто штучно спрямовують
механізми висвітлення подій у заангажоване русло.
Наголосимо, вищезазначені труднощі реалізації культурно-інформаційної
діяльності ЗМІ – показник недосконалості вітчизняної інформаційної політики.
Між іншим, цим і пояснюється разюча фрактальність сучасного українського
інформаційного простору, а, отже, і стрімка фрагментаризація українського
суспільства загалом. Закцентуємо на головних тенденціях цих процесів.
Внутрішній інформаційний рівень. Станом на сьогодні український
інформаційний
простір
практично
позбавлений
неупередженого
характеру. Адже цілковите домінування корпоративних, комерційних ЗМІ,
залежних від окремих бізнесових, політичних та ін. угрупувань, як правило,
завжди перетворює інформацію на засіб відстоювання інтересів власників, не
громадян. Звідси, різноманітні суспільні напруження та конфлікти. Проте, в
контексті цього заслуговують на увагу деякі суспільні ЗМІ (до прикладу,
телеканали “UA:Перший”, “Культура”, радіоканали “Перший канал
Українського радіо”, “Промінь”, “Культура”, друковані видання компанії
“Експрес Медіа Груп”, інтернет-портал “Детектор Медіа” та ін.), діяльність
яких спрямована на розвінчування низки міфів.
Зовнішній інформаційний рівень. Станом на сьогодні український
інформаційний простір представлений, переважно, продуктами іноземних ЗМІ,
зокрема, американського та російського виробництва. Адже неефективність
економічних реформ в умовах глобалізації практично не дає можливості
продуктам українських ЗМІ витримувати жорсткої конкуренції. Звідси,
насаджування в свідомостях українців чужих ідеалів і принципів. До речі, в
цьому аспекті варто наголосити на продукції деяких суспільних ЗМІ, зокрема
вищезгаданих (до прикладу, передачі “Розсекречена історія”, “Лайфхак
українською”, “Культурна афіша здорової людини” (телеканал “UA:Перший”)
та ін.; “Мить історії”, “Слово”, “Арт-панорама” (радіоканал “Перший канал
Українського радіо”) та ін.; майстер-класи Академії практичної журналістики
імені Марка Твена “Червоний квадрат” (компанія друкованих видань “Експрес
Медіа Груп”); онлайн-курс “Новинна грамотність”, онлайн-посібник

88

Тези щорічної наукової конференції «Дні науки філософського факультету 2018»

“МедіаДрайвер” (інтернет-портал “Детектор Медіа”) та ін.), національноорієнтований характер якої користується значним попитом в українському
інформаційному просторі.
Підсумовуючи вищесказане, зазначимо, що викликами ЗМІ в сучасній
українській соціокультурній дійсності є економічна та політико-бізнесова
залежність. Однак, у цьому руслі доречно згадати деякі ЗМІ, чия діяльність
постійно відзначається утвердженням культурної самобутності українського
народу в інформаційному просторі. В свою чергу, на нашу думку, ефективного
функціонування ЗМІ в Україні можна досягти лише за умов:
– удосконалення та систематизації національного інформаційного
законодавства на основі врахування іноземного досвіду інформаційної
політики;
– здійснення регулювання діяльності ЗМІ спеціальними колегіальними
органами;
– надання державної підтримки тим ЗМІ, чия діяльність відзначається
національно-орієнтованим характером;
– підвищення якості професійної підготовки працівників ЗМІ.
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«РЕНЕСАНС» ПОПУЛЯРНОСТІ МЕКСИКАНСЬКОЇ
ХУДОЖНИЦІ ФРІДИ КАЛО
Павлів Марта Ігорівна
Львівський національний університет імені І. Франка
Філософський факультет, кафедра теорії та історії культури
Науковий керівник: канд. філос. н., доц. Ліщинська О.І.
Фріда Кало – видатна мексиканська художниця. Ця розумна і красива
жінка зуміла стати однією з найяскравіших художниць XX століття, прожити
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коротке, але сповнене злетів і падінь життя, знайти кохання, яке опромінило
всю її творчість та стало одночасно її болем і стражданням.
Фріда Кало написала близько 145 картин, 60 із них – автопортрети. Усі
переживання та емоції Фріди відображені в картинах мисткині. Свою
індивідуальність виражала в костюмах. Особливо відомі образи художниці з
еклектичною сумішшю національних мексиканських мотивів. Яскраві прямі
блузи з візерунками, довгі спідниці з оборками та вишивкою, масивний
головний убір із квітів і стрічок, величезна кількість прикрас стали її візитною
карткою і в мистецтві, і в житті. А переосмислення прикрас – творчим
прийомом.
У 1937 році художниця з’явилася на обкладинці американського
журналу «Vogue», весь номер був присвячений їй. Напис на обкладинці
культового жіночого видання звучав так: «Особливі жінки Латинської
Америки: жіноча сила Фріди Кало» [1, с. 14]. Під враженням від Фріди
законодавиця високої моди Ельза Скіапареллі створила знамениту сукню
«Мадам Рівера» і до нього духи «Шокінг», створивши тим самим цілий
напрям, стиль.
Прикраси і наряди Фріди Кало – явище в мистецтві й моді. У 2012 р. за
участі мексиканського журналу «Voque» була влаштована виставка одягу та
прикрас художниці, де було представлено гардероб Фріди крізь призму
інвалідності та розширення можливостей калік. Виставка мала назву
«Гардероб Фріди Кало. Зовнішність може бути оманлива».
Для дизайнерів Кало виявилася знахідкою: її одяг на сьогодні є
предметом виставкових експозицій нарівні з її живописними роботами й
фотографіями.
У 1980-х роках її стиль почали масово інтерпретувати дизайнери в
усьому світі. У 1997 році Жан-Поль Готьє створив цілу колекцію, натхненну
корсетами Фріди Кало: на показі колекції сезону «Весна-літо 1998» одна за
одною виходили моделі з густими чорними бровами, косами, укладеними
пишною короною, у широких спідницях. За однією з версій, провокаційний
наряд інопланетянки Лілу з фільму «П’ятий елемент» Готьє створив,
надихнувшись картиною Кало «Зламана колона». Довгі спідниці, оздоблені
мереживом, жакети, мексиканські шалі, яскраві фарби, важкі намиста й головні
убори ‒ усе це спадщина художниці, яка знову ввійшла в моду з легкої руки
епатажного модельєра [4, с. 96].
У 2010-му в колекції Givenchy з’явилися мережива й корсети. У 2011му Антоніо Маррас, який створював для Kenzo колекцію осіннього сезону, не
приховував, що його надихали образи представниць латиноамериканської
богеми, в тому числі й образ Фріди. У 2012 році білі блузи, широкі спідниці й
квіти у волоссі виявилися у моделей на показі Moschino. У 2014-му італійський
будинок моди Dolce & Gabbana показав моделей у блузах із вишивкою і
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надзвичайно красивих корсетах, а головне ‒ з густими бровами. Стиль
художниці також переосмислювали Valentino, Alexander McQueen, Alberta
Ferretti, Etro, Missoni [1, с. 16].
В образі Фріди в різний час знялися Моніка Белуччі, Бейонсе, Гвен
Стефані, Лана дель Рей, Джессіка Ленг, Кім Кардашян і моделі Клаудія
Шиффер, Карлі Клосс, Ізабель Гулар, Агнесс Соколовска та Софія
Хаджипантелі [1, с. 19.].
Родовий маєток у Мексиці, що став для художниці початком і кінцем, ‒
тепер музей Фріди Кало. Обстановка і загальна атмосфера будинку ретельно
оберігаються, щоб донести до нащадків хоча б частинку того духу, життя і
світла, що були притаманні Кало за життя.
До 1984 р. репутація Кало як художниці зросла до такої міри, що
Мексика оголосила її полотна національною культурною спадщиною,
забороняючи їх експорт із країни. У 1990 р. вона стала першим
латиноамериканським митцем, чия робота була продана на аукціоні Сотбі на
суму 1,4 млн доларів. Рекордною ціною картин Кало залишається ще один
автопортрет 1929 року, проданий 2000 р. за 4,9 млн доларів (при початковій
оцінці ‒ 3‒3,8 млн.). У 2006 р. картина «Корені» досягла 5,6 млн доларів США,
а в 2016 р. «Двоє коханців у лісі» (1939) продали за 8 млн доларів [3, с. 178].
Столітньому ювілею від дня народження Кало була присвячена
найбільша виставка робіт художниці в Палаці витончених мистецтв у Мехіко.
На ній були зібрані експонати з Детройта, Міннеаполісу, Маямі, ЛосАнджелеса, Сан-Франциско і Наґої (Японія). Експозицію складали понад сто
художніх робіт, а також рукописи і 50 листів, представлених публіці вперше.
2008 року в США виставка робіт Фріди Кало, що включала понад сорок
автопортретів, натюрмортів і портретів, була презентована в Центрі мистецтв
Вокера в Міннеаполісі, Музеї мистецтв у Філадельфії, Музеї сучасного
мистецтва в Сан-Франциско тощо.
На початку XXI століття венесуельським підприємцем Карлосом
Дорадо був створений фонд Frida Kahlo Corporation, якому родичі великої
художниці надали право на комерційне використання імені Фріди.
Безперечно, література була цариною, на яку творчість Фріди Кало
вплинула найбільше. Мексиканська письменниця Олена Понятовска у свій твір
«Дієго самотній, Дієго більше не самотній» уводить новелу, в якій від імені
Фріди веде оповідь про всі її страждання.
Життя і творчість Фріди Кало стали основою для створення двох
збірок поезій британської поетеси Паскаль Петі: «Поранений олень –
чотирнадцять поезій після Фріди Кало» (2005), «Що дала мені вода – поезії
після Фріди Кало» (2010). Кожен вірш збірки 2005 року носить назву однієї з її
незвичайних картин, трактує зміст. «Що дала мені вода» містить п’ятдесят два
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вірші, в яких Петі промовляє голосом Кало з моторошною правдоподібністю
[2, с. 81].
У кінематографі образ Фріди Кало надихнув багатьох талановитих
режисерів. У 1971 році вийшов короткометражний фільм «Фріда Кало», в 1976
році – «Життя і смерть Фріди Кало», у 2000 році – документальний фільм із
серії «Великі художниці». 1982 року була відзнята документальна стрічка
«Фріда Кало», яка здобула нагороду на Міжнародному кінофестивалі в
Монреалі.
У 2002 році на широкі екрани вийшов художній фільм Джулії Теймор
«Фріда», присвячений життю і творчості художниці. Образ Фріди Кало втілила
мексиканська актриса Сальма Хайєк. Кінокартина здобула ряд номінацій на
премії «Оскар», «Золотий Глобус», «Бафта», «Гільдія акторів».
У 2005 році в Росії було знято неігровий арт-фільм «Фріда на тлі
Фріди» та в США документальний фільм «Життя й часи Фріди Кало». У 2017
році відбулася прем’єра російського телесеріалу «Троцький». Роль Фріди Кало
зіграла Вікторія Полторак.
У театрах пройшла низка вистав, присвячених життю талановитої
художниці.
Японський художник Кацухіро Цуджі створив скульптуру Фріди Кало,
яка ніби в задумі оглядає відвідувачів галереї, будучи піднятою в повітря
величезними золотими долонями [4, с. 103].
Культ Кало з’явився завдяки співачці Мадонні, яка стверджує, що
«ідентифікує себе з її болем». Своє захоплення художницею вона підтвердила
відеороликом Bedtime Story (1994). У 2015 році вийшов альбом Мадонни, де
художниця згадується в пісні Graffiti Heart.
Британська група Coldplay своєму четвертому альбомові дала назву
Viva La Vida Or Death And All His Friends, а синглу – «Viva La Vida». Цю назву,
що іспанською означає «Хай живе життя», запозичено з натюрморта Фріди
Кало.
1994 року американський джаз-флейтист і композитор Джеймс Ньютон
на AudioQuest Music під впливом творчості Кало випустив альбом, який назвав
Suite for Frida Kahlo.
Отож, як бачимо, Фріда – постать, співзвучна часові. Це сильна жінка,
яка своїм життям і творчістю довела, що життя можливе в будь-якому, навіть
нелюдському стані. Історія Фріди – це історія на всі часи, історія про те, як
залишатися людиною, як залишатися особистістю.
Література:
1. История в женских портретах. Фрида Кало / Де Агостини. – 2013. –
№ 17. – С. 11–20.
2. Кеттенманн А. Фрида Кало. Страсть и боль. – М.: Арт-родник, 2010.
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3. Кортанз Ж. Фріда Кало. Безжальна врода. ‒ К.: Нора-Друк, 2016. ‒
192 с.
4. Опимах И. Фрида Кало, или Как стать легендой / Художницы, музы,
меценатки. ‒ М.: Ломоносовъ, 2017. ‒ 237 с.
КАТОЛИЦИЗМ В УКРАЇНІ
КРІЗЬ ПРИЗМУ НАЙТИПОВІШИХ СТЕРЕОТИПІВ
Приходько Аніта Олегівна
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Філософсько-теологічний факультет, кафедра культурології, релігієзнавства та
теології
Науковий керівник: к. філос. н., асист. Горохолінська І. В.
В умовах, коли релігійність та релігійно-церковне життя переживають
новий виток власної затребуваності в публічному просторі, доволі актуальним
видається звернення до існування певних стереотипних уявлень, котрі
побутують в християнських спільнотах (в тих суспільствах, де християни
становлять більшість). Адже така дослідницька розвідка дасть можливість
протидіяти нетолерантному, негармонійному розвитку спілкування поміж
громадян як окремих країн, так і світу в цілому. Відомо, що за ввесь період
своєї історії християнство переживало розвиток і занепад, піднесення і падіння.
В 1054 році відбулась Велика Схизма, або Розкол Християнської церкви, коли
церква остаточно розділилась на Західну (католицьку, під проводом Папи
Римського) та Східну (православну, під проводом Вселенського патріарха
Константинопольського). В 1517 р. світ побачив «95 тез» Мартіна Лютера, що
призвело до Реформації. Тоді з’явилось поняття «протестантизм», і почали
розвиватись його основні напрямки. З часом роль Церкви слабшала, набирало
популярності вільнодумство, науковий атеїзм, відбулась секуляризація
суспільства. Кожний історичний період ніс за собою занепад «старого» та
відкриття чогось «нового» в релігійному просторі. Такі тенденції є
закономірними, але поряд з тим в сучасному суспільстві можна помітити
тенденції до необізнаності в «старому», коли ж вияви «нового» надто
різноманітні.
Необізнаність йде в ногу зі стереотипами. Подолання стереотипів означає
подолання нетерпимості, а тому метою нашої розвідки є розвінчання таких
стереотипів, які працюють на шкоду як міжконфесійній толерантності, так і
гармонійному життю цілого суспільства без огляду на його релігійну
ідентичність. З огляду на формат тез ми змушені обмежитися аналізом тільки
тих стереотипів, котрі склалися в українському суспільстві щодо католицької
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церкви. Для зручності розгляду ми об’єднали ці стереотипи в типологічні
групи.
Церква і наука. Церква перешкоджає розвитку науки – таке переконання
не нове й, на жаль, має в собі певні підстави, котрі все ж давним давно
відійшли в історію. Але попри це, наразі деякі науковці-атеїсти, «прогресивна»
молодь надалі переконані в тому, що все у світі можна пояснити з допомогою
науки і якщо віра для цього не обов’язкова, то існування релігії криє в собі
лише небезпеки. Віруючі люди – люди необізнані, «темні», «непросвітлені».
Хоча насправді, як підтверджують реальні факти церква повинна асоціюватися
не тільки з інквізицією, але й з певними тенденціями розвитку науки, адже
саме вона була її осередком декілька століть поспіль. Багато вчених мали
духовний сан, а священнослужителі були найбільш освіченими людьми. Зараз
Церква фінансує певні наукові дослідження, відіграє велику роль в освіті,
католицькі університети по праву вважаються найкращими по якості навчання.
Особисте життя священиків. Відомим є стереотип про неймовірні
статки священнослужителів, особливо якщо громада, яку він представляє має
прямі зв’язки із західноєвропейським центром. Хоча реалії життя католицьких
громад свідчать, що у священнослужителів подекуди немає власного житла,
при костелі часто прибудована плебанія, де живуть священики та скупчення
монахинь. В багатьох людей викликає обурення наявність автомобіля у лідера
релігійної громади. Але думка про спокійне, монотонне життя людей
духовного сану хибна. Подорожі, від’їзди, відвідування невід’ємна складова їх
служіння. В дні відвідування хворих чи в Різдвяні свята священик має
об’їжджати до 30 будинків кожного дня. Також не при кожній парафії є свій
священник. Іноді Отець має відправити декілька служб в різних містечках,
селах. Для цього особистий транспорт просто необхідний.
Побутує також думка, що священик має абсолютний авторитет.
Парафіяни мають слухати лише його та чинити так, як сказав Отець чи сказала
Церква. В Євангеліє від Матвія 16:19 Ісус промовляє до Петра: «І ключі тобі
дам від Царства Небесного, і що на землі ти звʼяжеш, те зв’язане буде на небі, а
що на землі ти розв’яжеш, те розв’язане буде на небі». Але це не означає, що
священник має абсолютну владу над людьми. Швидше він покликаний, щоб
розповсюджувати думки та ідеї, давати поради тим, хто шукає вихід зі
складних ситуацій, бути духовним наставником. Якщо людина приходить до
Церкви, але їй не подобається священик, вона вільна перейти до іншої парафії.
Людина – вільна. Церква – це не ланцюги і не в’язниця.
Ставлення до жінки. Стереотип про те, що Католицька Церква дивиться
на жінку, як на безправну слабку істоту, основна і ледве не єдина задача якої –
продовження роду, вже мав би віджити себе. Особливо гостро в суспільстві
обговорюється проблема ставлення католицької церкви до аборту та
протизаплідних засобів. Церкву звинувачують в «старомодності», утиску «прав
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жінки». Звичайно, з огляду на власну аксіологію Церква не може прийняти
аборт як норму. Але поряд з тим варто популяризувати і той факт, що
Католицька Церква будує спеціальні Будинки Матері, і для того, щоб туди
потрапити не обов’язково бути католиком. Церква зацікавлена не лише в дітях
що перебувають в утробі матері, вона бере відповідальність і за народжених,
але це чомусь не афішується. Давно відійшли в минуле факти примусу жінки
певних «прийнятних» норм поведінки, що підкорюються схемі: народитися,
вийти заміж, народити, дбати про родину, померти. І якщо колись така схема й
існувала, то виною в тому була не церква, а власне рівень розвитку суспільства
і цивілізації, потреби цього суспільства.
Соціальне життя. Люди сприймають Католицьку Церкву, як закриту
общину: там все суворо, догматично, за правилами. При Другому
Ватиканському Соборі, скликаному в 1962 році папою Іоаном XXIII
розглядалися питання про те як зробити Церкву відкритою до світу, його змін
та новацій. Для цього було проведено ряд реформ: відмова від латинської мови
в Літургії на користь національних мов, богослужіння було скорочено до 40 хв,
суворий піст необов’язковий для людей з вадами здоров’я та вагітним жінкам,
окрім посту в Страсну п’ятницю і т.ін. Поряд з тим прийнято ряд важливих
Енциклік, котрі покликані були допомогти Церкві здобути актуальні важелі
соціального служіння в сучасному світі. Приходячи до Церкви, людина не
закривається від світу, її не поглинає морок. Вона відкриває Світ. Як відомо,
«соціальні органи та проміжні утворення, що існують на території держави,
провадять активну суспільно-корисну діяльність, будучи прихильниками
гуманізації та соціалізації, займаючись покинутими й нужденними. До них
входять також численні церковні структури: парафії, ораторії, релігійні
будинки, католицькі інститути, які виховують та допомагають» [1, с. 63]. Всі
наявні факти соціального служіння Церкви засвідчують, що католицизм є
релігійною течією, котра активно реагує на суспільно-культурну ситуацію, а
тому є відкритою та діяльною не тільки у власне місійному служінні, а і
соціальному.
Проблему упередженого ставлення до католицизму та існування вище
наведених стереотипів можливо вирішити доволі доступними засобами. Люди
отримують певні образи з кінофільмів, медіа, але достовірність цих же образів
сумнівна. Відповідальність за інформацію, котру ти поширюєш, вміння
вдумливо аналізувати навколишню дійсність – важливі складові такої протидії.
Лідерам Церкви зі своєї сторони потрібно докладати максимум зусиль задля
власної присутності в публічному просторі, адже це сприятиме розвінчанню
стереотипів, утвердженню позитивного іміджу церкви.
Література:
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ТВОРЧІСТЬ ЖІНОК-МОДЕЛЬЄРІВ ЯК ВТІЛЕННЯ АКТУАЛЬНИХ
ТЕНДЕНЦІЙ КУЛЬТУРИ
Романюк Анна Юріївна
Львівській національний університет імені І. Франка
Філософський факультет, кафедра теорії та історії культури
Науковий керівник: канд. філос. н., доц. Ліщинська О. І.
Впродовж багатьох століть свого існування людська цивілізація може
бути окреслена як андроцентрична. Розвиток політики, економіки, соціального
буття, культури (у тому числі мистецтв) визначався чоловічим впливом та
домінуванням. Вважалося, що для жінки характерне ірраціональне та
інтуїтивне начало, що було вторинним і похідним, а також суперечило
чоловічому раціональному баченню світу. Жінкам відводилося місце берегині
домашнього вогнища, їх усували від державних, громадських, наукових справ.
Аналогічною була роль та місце жінок у мистецтві. Жінку сприймали і
трактували лише як музу чи джерело натхнення.
Висока мода – як важлива складова культури – розвивається у
відповідності до основних соціокультурних тенденцій. Розвиток суспільства і
технологій, політичні та економічні чинники, національні та етнічні
характеристики, проблеми екології – усе це впливало на дизайнерів моди і їхнє
бачення, що своєю чергою втілювалося у твореному одязі. З особливою
гостротою суспільні проблеми постали в ХХ ст. Серед них злободенним
питанням стала проблема емансипації жінки, звільнення від буржуазних
порядків та аристократизму, рівність і свобода самовираження.
Емансипація жінки як гостра соціокультурна проблема окреслилася в
1900-тих роках. Обговорення вийшло далеко за межі охорони здоров’я жінок,
головно почалася боротьба за широкі права жінок. У високій моді ці тенденції
втілила відома мисткиня Коко Шанель (1883-1971), яка активно включилася в
боротьбу за свободу і рівність жінок. Прихильниця носіння чоловічного одягу,
Коко зшила власні бриджі для верхової їзди, захоплювалася чоловічими
купальними костюмами та сорочками поло. Уже в 1913 році у Довілі (Франція)
продемонструвала новий жіночий купальний костюм, зшитий з трикотажу в
чоловічому стилі. Широку популярність і визнання Шанель отримала не через
купальник, а завдяки матросці, вільному одягу, який не потребував корсету.
Революційний характер цього нового одягу полягав у тому, що нарешті жінки
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змогли дихати вільно, не відчуваючи дискомфорту через здавлювання життєво
важливих органів [1, с. 22].
Актуальні тенденції культури впливали і визначали творчий стиль ще
однієї представниці високої моди Вів’єн Вествуд (1941 р.н.). Як відомо, у 1970х роках активно розвинувся рух панків. Субкультура виражала бурхливий
протест проти традиційних суспільних цінностей, вносила насильство і безлад,
і це стало дуже популярним серед молоді [2, c. 203]. Англійська дизайнерка
відчула стиль, який захопив молодь, і створювала свої колекції співзвучні
цьому молодіжному руху. У своїх моделях модельєр використовувала
здебільшого резину та латекс, а також традиційну шотландську клітку. В гамі
дотримувалася чорних та флуорисцентних кольорів.
У кінці першого десятиліття ХХІ ст. актуальні соціокультурні
проблеми зачепила у своїй творчості жінка-модельєр Міучча Прада (1949 р.н.).
У своїй колекції осінь–зима 2008 року звернулася питань соціальних станів. Її
моделі були одягнені як міські матрони у сорочках з рюшами, а також чорних
або бежевих сукнях з гіпюру.
Сьогодні дедалі більше актуальними і популярними постають питання
етнічної належності, що також знайшли своє відображення у витворах жінокмодельєрів. Так в 2013 році Міучча Прада (1949 р.н.) – італійська дизайнерка
створила колекцію, у якій поєднала воєнну атрибутику самураїв з елегантним
покроєм кімоно і квітами хризантем, які вважалися емблемою імператорської
династії.
Доволі помітною є екологічна тема у високій моді. Захоплення
природою та майстерне впровадження її мотивів у своєї творчості демонструє
Ельза Скіапареллі (1890 – 1973 рр.). До прикладу, модельєр звернулася до
мотиву метеликів у своїх моделях. В 1933 році вона представила вечірню
сукню, яка щільно було покрита малюнками метеликів.
Висока мода ХХІ ст. все більше звертається до екологічних проблем та
краси природи. Виник рух, який пропагував «green luxury» (зелений люкс), що
поширює екологічно коректний одяг з натуральних волокон та переробних
матеріалів. «Вегетаріанський» принцип роботи обрала Стелла Маккартні (1971
р. н. ). Концепт усієї творчості Маккартні побудований на ідеї гармонії з
природою. Таку ідею вона започаткувала у 2001 році, коли представила свою
колекцію з ніжних та легких суконь, гармонійно поєднаних з природою [2, c.
483]. У своїй роботі вона використовує біологічну імітацію шкіри та природні
матеріали.
Мода черпає натхнення з різних аспектів людського життя. В моді
втілюються найбільші проблеми сьогодення, піднімаються питання, які
хвилюють людство на певному етапі. Мода як невід’ємний атрибут нашого
життя вдало відображає тенденції розвитку суспільства, а як одна з частин
мистецтва вносить свій вклад в розвиток світової культури. Тенденції культури
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як не можна краще відображаються у моді. Великий вклад у мистецтво високої
моди зробили жінки – модельєри. Так, демократизм та лібералізм виразилися у
більш зручному одязі без корсету Коко Шанель. Екологічні питання постали у
моді сучасного періоду в імені Стели Маккартні, почала застосовувати
безвідходні виробництва. Питання етно- національного характеру завжди були
актуальними, що теж висвітлювалося у моді ХХ – ХХІ століть.
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БІОЕТИКА ЯК МІСТ У МАЙБУТНЄ: ПЕРЕДІСТОРІЯ, ГОЛОВНІ
ПОСТАТІ ТА ІДЕЇ
Сенів Ярина
Львівський національний університет ім. І.Франка
Філософський факультет, кафедра теорії та історії культури
Науковий керівник: к.філос.н., доц. Ліщинська О.І.
Сьогодні людство зіштовхнулося з новими викликами, які потребують
відповіді. Серед науково-практичних галузей, які реагують за злободенні
проблеми, є біоетика.
Біоетика – це міждисциплінарна галузь знань, яка охоплює широке коло
філософських та етичних проблем, що виникають у зв&apos;язку з бурхливим
розвитком медицини, біологічних наук та використанням у сфері охорони
здоров&apos;я високих технологій, органічне поєднання новітніх досягнень
біологічної
науки
з етичними
принципами. Як
дисципліна, біоетика
сформувалася в середині XX ст., коли американський учений В. Р. Поттер у
1969 р. видав свою працю під багатообіцяючою назвою «Біоетика – міст у
майбутнє». І в цьому він точно не помилився, адже зараз біоетика є однією з
найактуальніших і найнеобхідніших наук.
Чи існують межі надання медичної допомоги, і які вони в підтримці життя
смертельно хворої людини? Чи припустима евтаназія та аборти? З якого
моменту слід відраховувати настання смерті? Ось лише деякі з тих питань, які
постають перед біоетикою, яка поєднує медицину і контекст прав людини.
На сьогоднішній день медицина починає втрачати риси лікарського
мистецтва і стає заручником технологій, досліджень та експериментів. Вже
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недостатньо дотримуватися звичайних принципів медичної етики і
деонтології. В умовах швидкого поширення новітніх технологій, які змінюють
не тільки життєдіяльність, а й саму природу людини, виникає потреба в
розробці оновленої системи моральних орієнтирів людства. Сучасні проблеми
– такі, як пересадка органів і тканин, екстракорпоральне запліднення, генна
терапія, штучна зміна статі, аборти, евтаназія, клонування тварин і людини –
дуже ускладнили стару тезу, сформульовану ще Гіппократом, – «Не
нашкодь!».
До звернення до цієї теми мене підштовхнув нещодавно почутий
інцидент, який досі мене бентежить. У Бельгії в 2015 році лікарі вчинили
евтаназію над фізично здоровою дівчиною, яка страждала від хронічної
депресії за її власною згодою, що можна потрактувати, як погодилися
«вбити» людину, так як не могли допомогти їй іншим чином. Чи мали право
медичні працівники чинити так? Наклали вони на себе важкий гріх чи
виконали
свій
обов&apos;язок? Тут
виникає
безліч
суперечностей, численні «за» і «проти». Я дотримуюся думки, що евтаназія не
є відповідю на всі проблеми людини і лікарі не мали права дозволяти хворій
такий метод тільки на підставі її психічних страждань. У даній ситуації влучно
прозвучить етично-моральний принцип Гіппократа: «Я нікому, хто навіть
просить про це, не дам ліки, які спричиняють смерть, а також не пораджу це
робити іншим» [1, с. 57].
Отож, варто розглянути історію становлення і розвитку біоетики та
формування біоетичних засад в єдину науку. Загалом витоки біоетики можна
простежити ще з часів античності. Існує міф про Асклепія, який став першим
прикладом встановлення морального кодексу лікування. За легендами,
Асклепій був богом лікарів і медичного вчення. Він був досить амбітною
особистістю. Це виражалося у воскрешенні померлих за матеріальну
винагороду. Зевс за те, що Асклепій за щедрі дари повертав людей до
життя позбавив його життя. Аполлон, батько Асклепія, тяжкими зусиллями
домігся його воскресіння, після якого лікар переосмислив свої життєві
принципи. Відтепер він став лікувати і простих людей, не стягуючи з них
плати за свої послуги. Таким чином, нова легендарна поведінка Асклепія щодо
хворих людей поклала початок моральному лікуванню, яке було перейнято
його учнями, перш за все Гіппократом (бл. 460-377 рр. до н.е.). Гіппократ
відокремив медицину від релігії, але не від моральних джерел. Гіппократ
вважав, що «любов до медичного мистецтва є любов&apos;ю до людства» [2, с.
98]. Етика Гіппократа – це етика чеснот. Його найважливіші заповіді: заборона
на заподіяння шкоди пацієнту; на евтаназію (і взагалі, на перетворення
медичного мистецтва в засіб вбивства); на пособництво у самогубстві; на
штучний аборт; на безглузді з точки зору медичної науки спроби лікувати
вмираючих; на лікарську таємницю; на коректне ставлення до колег досі
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користується актуальністю у всьому світі .Заповіді етики Гіппократа можна
визначити як принцип безумовної поваги до життя пацієнта. «Клятва
Гіппократа» ввійшла в історію як основа лікарських присяг і професійного
кодексу лікаря.
Важливий внесок у розвиток біоетики зробив середньовічний лікар і
філософ Абу Алі Ібн Сін, відомий в Європі як Авіцена. Основною його
працею є «Канон лікарської науки», де він закликає усіх лікарів враховувати
індивідуальні особливості кожного хворого, бо «кожна людина володіє
особливою натурою, властивою тільки їй» [3, с.107]. В Середні віки
теологічний світогляд набув панівного значення. Християнська позиція
знайшла своє відображення в негативному ставленні населення до теми
евтаназії, абортів тай взагалі всяких експериментів над людською
природою, адже людське тіло вважалося божественним творінням, оскверняти
яке було неприпустимо. Релігійні діячі невпинно проповідували, що життя
людині дане Богом, тому і забирати його може лише Всевишній.
В епоху Відродження особлива увага приділяється питанню про те,
якими, моральними якостями повинен володіти лікар. Суперечки йшли
навколо такої проблеми: чи стає людина справжнім і хорошим лікарем в
процесі академічного навчання чи шляхом осяяння, через інтуїцію і
досвід, який приходить від Бога. Такої точки зору дотримувався найбільший
лікар
епохи
Відродження Парацельс, який
проголошував: «Уміння
виліковувати дають – не король, не привілеї і не університети, читання ніколи
ще не створило жодного лікаря, лікарів створює тільки практика» [4, с. 38].
В моделі Парацельса головне значення набуває патерналізм – емоційний і
душевний контакт лікаря і пацієнта, на основі якого будується результативний
лікувальний процес. Вживання латинського слова «патер» (батько)
використовується тут для того, щоб показати, що ідеалом відносини медика і
пацієнта мають бути родинні стосунки, для яких характерна глибина духовних
відносин. Основою його вчення є вислів: « Із серця зростає лікар, з Бога
відбувається він, і вищим ступенем лікування є любов» [5, с. 56].
Подальший розвиток лікарська етика отримала в епоху Нового часу. Вона
оформляється як система розгорнутих конкретних моральних обов&apos;язків
лікаря, що регулюють його професійну діяльність. Набуває розвитку
деонтологічний етап медичної етики. Термін «деонтологія» введений
філософом Є. Бентамом, який вживав його для позначення вчення про
моральність в цілому. З позицій медичної деонтології найбільший інтерес
представляє деонтологічна теорія німецького філософа І. Канта, яку він назвав
«категоричним
імперативом». Перше
формулювання
категоричного
імперативу дуже просте – чини так, як хочеш щоб чинили із тобою. Друге
полягає у тому, що не потрібно ставитися до людей як до засобу досягнення
власної мети. Кант озвучив у своєму категоричному імперативі відоме «золоте
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правило»: «І як хочете, щоб інші поступали з вами, поступайте і ви з ними».
Очевидно, що найважливіший принцип сучасної біомедичної етики – поваги
моральної автономії пацієнта – сходить саме до кантівського уявленням про
моральну свободу, відповідальності і гідність особистості.
Отже, можна зробити висновок, що біоетичні питання цікавили людей ще
з
давніх
часів. Чим
швидше
відбувався
розвиток
суспільства, технологій, науки, тим нагальнішим було застосування моральноетичних цінностей та норм.
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Ми живемо у ХХІ столітті – світі технологій, інтернету, де кожен може
висловити і поширити свою думку, ідею за лічені секунди. Здається, що все
вже придумали і сказали до нас. Тому, чи можливо взагалі уникнути плагіату в
сучасному світі?
Щоб розглянути це питання, спочатку потрібно визначити поняття
«плагіат». Згідно з довідниковою літературою, плагіат – привласнення
авторства на чужий твір або чуже відкриття, винахід чи раціоналізаторську
пропозицію, а також використання у своїх працях чужого твору без посилання
на автора [1, с. 977].
У юридичному контексті плагіатом вважається оприлюднення, повністю
або частково, чужого твору під іменем особи, яка не є автором цього
твору [2]. Щодо плагіату у законодавстві не допускається використання праці
без зазначення автора, навіть якщо вона є частиною зовсім нового твору.
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Якщо розглянути це питання в широкому сенсі і в культурологічному
контексті, то тлумачення поняття плагіату є дещо іншим. Культура людства є
дуже давньою. Кожна з думок, ідей, могла вже бути сказана, відтворена. Хіба
варто звинувачувати майже все людство в плагіаті? Сучасна культура – це
суміш того, що було, і нового. В будь-якому випадку, те, що називають
«новим», потрапило під вплив попереднього. Зовнішній вплив у тексті, згідно
з міркуванням Ю. Лотмана, називають «інтекст», що дослівно перекладаючи
«текст у тексті». «Типовим випадком вторгнення чужого тексту є «текст в
тексті»: частинка тексту, яка вирвана зі своїх справжніх смислових зв`язків,
механічно вноситься в інший смисловий простір. Тут вона може виконати
цілий ряд функцій: грати роль смислового каталізатора, змінювати характер
основного сенсу, залишитись незаміченим, тощо» [3, с 110]. І це стосується не
тільки текстів, а й загалом. Тобто, автор хоче нам донести, що якщо людина
використає чиюсь роботу у своїй роботі, у зовсім іншому контексті, як
доповнення – вона може створити щось зовсім нове та неповторне.
Так і твориться мистецтво, література, винаходи, відкриття. Беручи щось з
кожного – утворюється щось зовсім нове, оригінальне і неповторне. Таким
чином удосконалюється те, що було. Тому що час рухається вперед, і той
винахід, який був актуальним, для прикладу, у XVIII столітті – зараз таких не
є. Але взявши за основу цей винахід, і якщо додати до нього щось нове, чимось
удосконалити, то можна винайти щось зовсім оригінальне, епохальне, яке
дасть значний поштовх у розвитку людства. Проте не варто забувати і про
автора, який був першовідкривачем, і вказувати про його приналежність до
відкриття (звичайно, якщо він відомий).
Широко відомі слова французького літератора Жака Пеше: «Нове – це
добре забуте старе». І я схиляюся до думки, що неможливо придумати в ХХІ
столітті щось зовсім нове, те що ніколи не існувало. Кожне «нове» – це
нашарування багаторічної історії, культури, яка була створена протягом
багатьох століть.
Однак інша справа, коли чиюсь працю повністю копіюють, не додавши і
не донісши нічого нового. Такі дії, на мою думку, повинні каратись.
Відтак вважаю, що плагіату у широкому сенсі в сучасному світі
неможливо уникнути. Але працю інших потрібно використовувати «з
розумом», не копіюючи повністю всього і вказуючи ім’я автора.
Література:
1. Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і голов. ред.
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ФЕНОМЕН СПОВІДАЛЬНОЇ ПОЕЗІЇ В АМЕРИКАНСЬКІЙ
ЛІТЕРАТУРІ
Скалоцька Вероніка Дмитрівна
Львівський національний університет ім. І.Франка
Філософський факультет, кафедра теорії та історії культури
Науковий керівник: к.філос.н., доц. Ліщинська О.І.
Уже з назви літературного явища ми можемо зрозуміти його приблизний
зміст, хоча варто внести певні корективи та роз’яснення. «Сповідальна поезія»
або ж «конфесіоналізм» як термін з’явився в п’ятдесятих-шістдесятих роках
двадцятого століття в США. Основу цієї поезії становить концентрація на
певному екстремальному досвіді, зокрема на такому, який раніше входив до
кола табуйованих тем, як от самогубство, психічні захворювання, травми з
дитинства, домашнє насильство та алкоголізм.
Можна уявити історичне тло на якому зароджувався цей стиль. Це
безпосередня близькість до Другої світової війни, якщо дивитись в напрямку
минулого, сексуальна революція, поява хіпі в перспективі майбутнього та
поточна (на той час) «Холодна війна» Як правило, «школу конфесійної поезії»
пов’язують з такими авторами як Роберт Ловел, Сильвія Плат (мабуть
найвідоміша з учасників поза США), Джон Берріман, Анна Секстон, Ален
Гінзберг (зазвичай його включають до поетів-бітників) та Вільям Сондграсс.
Проте не тільки суспільне життя було поштовхом до зародження
стилю. Можна припускати, що це було реакцією на «знеособлену», академічну
поезію модерністів Томаса Стернза Еліота та Вістена-Г&apos;ю Одена, які
творили в двадцятих-тридцятих роках двадцятого століття.
Прийнято вважати, що вперше термін вжив американський поет та
редактор Мача Луїс Розенталь у своєму огляді на поетичну збірку
вищезгаданого Роберта Ловела. Збірка Ловела мала назву «Життєві студії»,
була поділена на чотири частини і саме друга та четверта частини натякають на
певний «сповідальний характер». Ловел відвідував психотерапевта і можливо
зміст другої частини був почерпнутий з письмових завдань, які були частиною
терапії. Цієї думки додержується неофіційний біограф поета – Ян
Гамільтон [2, c. 32]. Прозова частина (єдина у збірці) призвела до прориву в
тематиці віршів, яскраво вираженій у четвертій частині. Поезію з четвертої
частини критики називають «конфесійною», адже вірші цієї частини
документують проблеми автора з психічними захворюваннями, а також вагома
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частина поезії присвячена родині Ловела, зокрема неблагополучному шлюбу
його батьків.
Варто також зазначити, що Ловел мав значний вплив на Сильвію Плат та
Анну Секстон, адже був викладачем у Бостонському університеті. Цей вплив
позначився на їхній творчості. Якщо повернутися до Мачі Луїса Розенталя,
який за легендою вперше вжив термін в рецензії до «Життєвих студій» (назва
огляду-рецензії «Поезія як сповідь»), то Луїс Розенталь робить посилання до
всім відомої Емілі Дікінсон: «Колись Емілі Дікінсон назвала свою поезію
«аукціоном думок», тоді ж як Роберт Ловел вважає її «терапією для
душі» [4, c.10]. Звісно натяки на «сповідальність» були і до публікації
«Життєвих студій». Перші ознаки стилю присутні в поемі «Генезис»
Делмора Шварца, яка була вперше опублікована у 1943 році. Джон Берріман у
1947 році написав сонет, в якому признався в адюльтері. Також праця одного з
учасників вищезгаданої школи Вільяма Сондгарсса «Heart s needle» передувала
«Життєвим студіям», її змістом були наслідки розлучення автора з
дружиною. Повертаючись до минулого, варто згадати британських поетівромантиків, а саме Вордсворда та Кольріджа, у творчості яких можна знайти
«пагінці» конфесіоналізму.
Щодо подальшого розвитку «сповідального» стилю, то ключовими були
такі твори: збірка поезій Сильвії Плат «Аріель», збірка Джона Беррімана
«Пісні зі сну» («The dream songs»). Важливою, якщо не еволюційною, була
постать поетеси того часу Адріанни Річ (радикальної феміністки та
активістки). Варто згадати також нашу сучасницю поетесу та лауреатку
багатьох американських літературних премій Шерон Олдс. Тематика
притаманна її творам (а саме проблеми статевих стосунків), аналогічні
темам, що раніше порушував Гінзберг.
Варто виокремити ознаки «сповідальної поезії»: по-перше, виклад
внутрішніх, глибоко особистих почуттів (інколи таких, в яких соромно самому
собі признатись), по-друге – це оповідь від першої особи, щоб читач зміг
пережити досвід автора, уявити себе на його місці, далі – лірична
майстерність. Щодо останнього, хибно вважати, що поети цього напряму
просто «виливають» свої почуття на папір. Згідно з офіційним сайтом
американських поетів, більшість намагались дотримуватись високого рівня
поетичної майстерності та приділяли багато уваги інтонації та
ритму [5]. Високо естетичними, довершеними можна вважати вірші
Сондгарсса, в яких присутні і метафори, і різноманітні алюзії та афоризми [6].
Цікавою є реакція на «сповідальну поезію». Яким би цікавим з
культурологічної точки зору не видавалась це явище, були і противники.
Більшість з них обурювались тим фактом, що поезія містить занадто багато
особистого. Критикувала «школу конфесіоналістів» менша за кількістю –
«школа глибокої картини» (назва походить від твору Федеріко Гарсія
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Лорки). Її представник Роберт Блай критикував сповідальну поезію за наявні в
ній тенденції до соліпсизму, ігнорування страждань інших, певний егоїзм. Своє
несхвалення він виражав вельми специфічним способом, а саме тим, що
оспівував поета Антоніо Макадо та зосереджував увагу на тому, що Макадо
«наголошує на стражданнях в першу чергу інших, а потім вже на своїх» [1,
с.1].
Підсумовуючи варто зазначити таке. Як відомо, сповідь – це відкриття
своїх гріхів перед Богом. Поети не признавались у скоєнні якогось злочину,
провини, проте сама тематика їх творів є спробою обговорити сокровенне
(«гріх»). Можна стверджувати, що сповідальна поезія є своєрідною «терапією»
у формі віршів. Адже назва виникла через сміливість цих поетів викласти свою
історію без недомовок. До них майже ніхто не наважувався говорити на такі
теми, які в американському суспільстві того часу зазвичай залишалися «за
зачиненими дверима».
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Науковий керівник:канд.філос.наук Ліщинська О.І.
Залізничний транспорт заслуговує на своє осмислення не лише з
технічної, а й з гуманітарної точки зору. Якщо питаннями історичних віх його
розвитку безпосередньо займається історія, то питання дослідження
художнього оформлення залізничних вокзалів, вагонів форменого одягу та
брендових знаків –у компетенції культурології. Хотілося б закцентувати свою
увагу на залізничних вокзалах.
Львівський залізничний вокзал– зразок австрійського неоренесансну або
ж сецесії. Був збудований в 1901-1904 рр. за проектом архітектора
Людвіка Вежбицького (1834-1912). Споруда представляє видовжену
двоповерхову будівлю з підвищеною центральною залою та двома боковими
ризалітами.Фронтон будівлі прикрашений скульптурами авторства Антона
Поппеля та Петра Війтовича: жінка символізує залізницю та торгівлю,
чоловік– промисловість та місто Львів. Основним елементом оформлення був
вітраж «Архангел Михаїл»з панорамним видом Львова на тлі. [1, с.380].
Будівля вокзалу серйозно руйнувалась протягом І Світової війни та українськопольської війни 1918-1919 рр. Відновлення вокзалу тривало аж до 1930 року.
[1, с.382]. Однак відносний спокій тривав не так довго– вже в підсумку
бомбардувань вересня 1939 р. приміщення вокзалу було серйозно зруйноване.
Під час ІІ Світової війни вокзал було доволі серйозно пошкоджено. У ході
реконструкції 1946-1951 рр. істотно змінюється його вигляд– надбудовується
другий поверх, а частина інтер’єрів оформлюються відповідно до канонів
сталінського ампіру. Однак не дивлячись на всі ці пертурбації, більшість його
елементів зберігають ознаки австрійського неоренесансу. Було залишено
навіть суцільний металево-скляний дебаркадер довжиною в 159 метрів та
шириною в 69 метрів. Варто відзначити, що такого типу суцільні надперонні
накриття були рідкістю для тогочасного СРСР– окрім Львова їх можна було
зустріти лише в Москві, Ленінграді та Калінінграді. Для України вокзальний
дебаркадер є взагалі цілковито унікальним явищем. [2, с.379].
Напрямки залізничних маршрутів завжди відповідали основним
напрямкам культурно-особистісних та громадських зв’язків того чи іншого
історичного періоду. Недивно, що перший потяг, що прибув до Львова в 1861
році, був саме з Відня, адже це місто було столицею імперії, до якої власне і
входив Львів. Недивно також, що залізниця від Самбора до Ясло і від Хирова
до Перемишля, згадувана в «Пригодах бравого солдата Швейка», як вельми
важлива, втратила своє значення по завершенні ІІ Світової війни, залишивши
по собі визначний в архітектурному сенсі хирівський залізничний вокзал.
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Збудований він був в 1872 році, на 32 роки раніше сучасного львівського
вокзалу. [3, с.76]. Значення цієї залізничної лінії в цілому та хирівського
вокзалу втратилося у зв’язку з появою державного кордону СРСР на шляху до
двох наступних вузлових залізничних станцій. Залишився лише шлях до
Самбора, куди й ходить дві пари вантажно-пасажирських потягів в день. А
вокзал, збудований для зовсім інших пасажиропотоків та перевезень, слугує
живою пам’яткою історичним подіям ХІХ та ХХ століть. Приміщення
хирівського вокзалу є не менш важливим для історії та культури об’єктом, ніж,
до прикладу, львівський.
Отже, залізничні вокзали та залізниця загалом є важливими обєктами для
більш детального та поглибленого культурологічного дослідження та
осмислення.
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ТКАЦТВО В ЕТНОКУЛЬТУРІ УКРАЇНЦІВ: РИТУАЛЬНОМІФОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ
Тарасевич Катерина Андріївна
Львівський національний університет імені І.Франка
Філософський факультет, кафедра теорії та історії культури
Науковий керівник: к. філос. н., доцент Дарморіз.О.В.
Для носіїв традиції серед предметів оточуючого світу найвищий статус
мають ті, що сакральні. А сакральні ті, які "космологічні" i мають певне
відношення до ідеї світо-творення, котра повинна відтворюватися у щорiчнiй
обрядовій практиці людини. З цього погляду вся господарська діяльність,
зокрема, і всі "технологічні процеси" виготовлення людиною речей,
співвідносились з універсальною міфологічною схемою, яка моделювала
Всесвіт, санкціонувала космічну впорядкованість i на всіх рівнях відтворювала
перетворення Хаосу в Космос [2].
Такі світоглядні установки в українській традиції актуалізувались і в
ритуалізованому процесі виготовлення жінкою ткацької продукції, що
розгортався у хронологічному плані на рівні етапів "творення світу".
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Традиційне ткацтво та численні ритуально-магічні акти, несучи в собі образ
космічного творення, наслідуючи його логіку заангажовані над-завданнями
космічного масштабу. Етнограф О. Боряк зазначає, що народна свiдомiсть
завжди сприймала прядіння, снування i ткання як етапи "творення світу"[1].
Деякі автори відносять виникнення ткацтва до часу використання вогню і
будівництва укриттів. За іншими джерелами ткацтво передувало виникненню
гончарного виробництва. Звичайно, жоден з видів волокнистих матеріалів не
міг зберегтися тривалий час. Найстарішою тканиною в світі є лляна тканина,
знайдена в 1961 році при розкопках стародавнього поселення у турецького
селища Чатал-Гьоюкі виготовлена близько 6500 років до н. е. [4].
О. Босий, досліджуючи ткацтво в українській культурі, дійшов висновку,
що в українців акт прядіння був сакралізований до такої міри, "що його
магічна і символічна іпостасі виступали цілком самостійно і у певному сенсі
домінували над суто практичною функцією" [2]. У процесі виготовлення ниток
(в результаті здійснення ряду ритуальних дій), проводились аналоги між
ниткою та будовою людського тіла чи окремих його органів (мікрокосм), а
відтак нитка символічно уподібнювалася і Всесвітові (макрокосм). Згідно з
такими уявленнями і сам процес прядіння нитки уподібнювався
космогенезу. Соціально-комунікативні
зв&apos;язки
життя
общини
прочитувались як такі, що в них все спрядене однією ниткою. Обривання
нитки символізувало розрив певних соціальних і духовних сфер, переривання
життєвих процесів, смерть тощо.
Історичні джерела доносять до нас архаїчну символіку нитки (мотузки) як
символічного образу "пуповини світу". Ще в Стародавній Греції, під час
Елевсінських містерій, відтворюючи міф про Тесея та Аріадну, яка виступала
іпостассю Великої Богині-Матері, неофіти входили в Лабіринт, тримаючись за
мотузку, забарвлену в червоний колір, колір крові. В ритуалі ця "червона
нитка" Аріадни була для посвячуваних символом зв’язку ("пуповиною") між
людським і потойбічним світом.
Міфопоетичний образ нитки як "космічної пуповини" присутній в
багатьох календарних, весільних, родильних звичаях та обрядах українців.
Оскільки в традиційному міфологізованому часо-просторі народження дитини
сприймалось як прихід "ззовні", з природного, "не людського" світу в
реальний, то серед предметів обрядової сфери "особливе", сакральне значення
мала пуповина, що виконувала роль ланки, з&apos;єднуючи дитину з матір’ю.
Але у сфері ритуалу вона також виступала і символічним образом-аналогом
"пуповини світу", що зв&apos;язує людський і потойбічний світи, всі життєво
важливі зони Космосу. Символічний образ нитки як метафори людського
життя, поширений і в українському фольклорі.
Емпiричнi спостереження людини, її технологічні експерименти плетіння, виготовлення кошиків тощо, відіграли важливу роль i у виокремленні
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понять, що привели до створення ткацького верстата з пітканням та основою,
який став однією з досить поширених моделей світу. А відтак, процес
виготовлення тканини виражав символіку, еквівалентну творенню, пов’язану з
ідеєю поєднання і росту завдяки переплетінню двох елементів на ткацькому
станку: основи - пасивного жіночого принципу в природі та утка (ниток
піткання) - активного чоловічого начала.
Для розуміння суті загального принципу, за яким тканині в обрядовій
системі традиційно надавались захисні та магічні властивості, очевидно, перш
за все потрібно звернути увагу на саму структуру тканини як матеріалу, що
утворений шляхом перехресного сплетіння ниток основи і утка. При цьому
нитки утворюють структуру - хрест, один з найдавніших і найважливіших
семіотично значимих знаків (символів), що зустрічається чи не у всіх
традиційних міфо-ритуальних системах. Зокрема, в українській обрядовості
поширене акцентування ідеї: хрест-захист в його численних варіантах.
Ідея подавати виробничі процеси як щось тотожне самому життю,
процесам у природі, Всесвіті - універсальна, i має доісторичне походження.
Космічне ткацтво присутнє в мiфологiях багатьох індоєвропейських та інших
народів світу, й Україна не виключення.
Прядіння та ткацтво мало свого покровителя – на Київській Русі це була
богиня Мокош. Серед київського пантеону це була єдине жіноче божество. Її
зображення знайшли на невеликому фрагменті верстата для ткацтва. Також,
богиня є посередницею між небом і землею, а тому на весняних
ритуальних рушниках завжди зображувалась з руками, піднятими до неба –
джерела тепла та вологи (на відміну від літніх рушників, де руки Мокоші
опущені до землі, що породила зерно, готове до нового врожаю). Символами
Богині є прядка і веретено. У слов&apos;янських казках розповідається про
матір сонця як про «віщу прялю», що нагадує про богиню неба ранніх
землеробів. Прядіння – міфологічний мотив, пов&apos;язаний із жіночими
хтонічними персонажами, джерелом життя і смерті, долі, родючості. Шматок
білої тканини — це атрибут богині. В жертву Мокош одержувала снопи льону
та вишиті рушники, які вішали на деревах. [3].
З прийняттям християнства опікунство Мокоші перейшло до Покрови і
частково Параскеви-П’ятниці. Запорозькі козаки вельми шанували її; вона була
не тільки покровителькою для звитяжців, але й вважалась іменинницею свята,
з яким козаки пов’язували свої військові успіхи. Богиню Мокошу
вшановувалиу п’ятницю. Жінки мали за великий гріх у святу п’ятницю прясти,
ткати, вишивати, м’яти і тіпати коноплі, прати і золити плаття. Згідно з
повір’ями: до тих жінок, котрі в день Святої П’ятниці працюють, Мокоша
обов’язково з’являється у образі дуже бідної жінки: її тіло прошпиговане
голками, понівечене веретенами, порізане ножами та проколене цвяхами.
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Отож, у свiтi, де ототожнювались об’єкт i суб’єкт, творець i творіння,
частина i ціле, рiч була невіддільною від людини. В народній свiдомостi
українців набув поширення погляд на жінку, як на творця-демiурга, творця
людської долі, призначення якої - народжувати i створювати речі подібно до
того, як колись Бог створив людину i Всесвіт. Звідси - сакралізація в ритуалі
виготовлених жінкою нитки, тканини, рушника та ін. У взаєминах людини з
природою
ці
предмети
перебирали
на
себе
функції
медiаторiв мiж протилежними семантичними сферами "свого " і "чужого",
наділялись надприродними магічними силами, що за уявленнями наповнювали
Всесвіт, і якими прагнула заволодіти та керувати людина.
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Тімофеєнкова Олена Сергіївна
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
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Науковий керівник: д.філос.н., доц. Бродецький О.Є.
Славнозвісний Мішель Монтень у своєму світогляді та стилі мислення
є виплодом соціальних і ментальних тенденцій доби пізнього Відродження. З
одного боку, він успадковує від гуманізму віру в життєву самодостатність
людини. Але з іншого, – його розмисли сповнені інтонаціями сумніву, смутку,
драматизму, зумовлених розчаруванням у класичному ренесансному пафосі
людського самозвеличення. Великий ціннісний вплив мала на формування
Монтеневого світобачення спадщина Еразма Роттердамського. В Еразма його
наснажував міцний імунітет проти крайнощів, цінування передусім не
зовнішніх, а внутрішніх, смислових чеснот особистості. Як й Еразм, він не
приймав ні фанатизму та войовничості деяких ревних діячів Реформації, ані
меркантильності й лицемірства тогочасних католицьких церковних
можновладців і кар’єристів. Хоч Монтень тривалий період свого життя
приділив активній участі в соціальних і політичних процесах (навіть впродовж
певного часу був очільником міста Бордо), проте кар’єрні зусилля не знищили
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в ньому тонкого знавця й дослідника людської душі, вболівальника за право
особистості на свободу, критика всього того в соціумі, що є, коли говорити
сучасною мовою, гламурно-манірним та морально фальшивим. Своє кредо,
мислитель висловлював такими словами: «Я завше щирий… Простота і
щирість, в якому б віці і часі це не було, завжди доречні. Моя незалежність
легко рятувала мене від усяких закидів у вдаванні, одне, що я завше виявляю
твердість, не милуючи нічого і ріжучи правду в очі.., а друге, що це все я
роблю невимушено і просто [2, с. 8].
У непідготовленого читача може скластися уявлення, ніби головний
твір Монтеня «Проби» – надміру тематично строкатий, позбавлений стрункої
системи. Дехто може відчути у стилі його розвідок своєрідну «хаотичність»
письма, можливо, навіть методологічну «анархію». Але це лише поверхове
враження. Насправді саме таку – лабіринтну – структуру твір має тому, що
відображає і всю рельєфність процесу комунікації людини в соціумі, і
загадковість внутрішніх порухів та мотивацій людської душі, і розмаїті типи
людських характерів, темпераментів, способів відчувати цей світ та діяти в
ньому. Автор увібрав у свою свідомість надбання різних філософських
традицій. Але він не став сліпо залежним від жодної з них. Для нього цінна не
системна пілеглість певному філософському або ідеологічному «ізмові» – чи
то «матеріалізму», чи то «ідеалізму», чи то «гедонізму», чи то «аскетизму»
тощо. Головне для нього – той органічний імпульс у різних філософських
вченнях, який здатен стати дієвим рушієм для життя на засадах золотої
середини. «Я люблю натури помірковані і пересічні: надмірність навіть у тім,
що добре, як не бридить мене, то, принаймні, заскочує, і я гублюся, як же її
охрестити… Лучник, чия стріла перелетіла ціль, хибить та само, як той, хто
допустився недольоту. Очі сліпнуть так само, як тоді, коли глянути нагло на
яскраве світло, так і тоді, коли встромити їх у пітьму» [1, с. 216]. Зробимо
застереження: коли Монтень говорить, що любить натури «пересічні», це не
означає, ніби він прихильник людської сірості й приналежності до маси, юрби.
Тут мається на увазі інше. Під «пересічною» натурою він має на думці людину,
для якої важливіша внутрішня комунікативна наповненість її життя (тобто
орієнтація на щирі любов, дружбу, свободу, живе спілкування), ніж пишні
соціально-ієрархічні атрибути «вагомості», «значущості», «впливовості»,
«уславленості» тощо. У формі зовнішнього скептицизму насправді Монтень
утверджує важливу антропологічну істину: головне – Бути, а не здаватися,
тобто не зраджувати своєї душі заради сумнівних соціальних, кар’єрних,
владних амбіцій. «Ми хвалимо коня за силу і жвавість.., а не за упряж і сідло;
хорта за прудкість, а не за нашийник; сокола за крила, а не за каптур і
калатальця. Чому б у такий спосіб не судити нам про людину з того, що її
власне, що їй притаманне? Вона розкошує, у неї пишний палац, вона має
широкі впливи, стільки і стільки доходу: все це довкола неї, а не в ній самій.
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Не купуйте кота у мішку… Чому ж, судячи про людину ви оцінюєте її, геть
засупоненою і запакованою?.. Треба оцінювати людину за нею самою, а не за
вбранням» [1, c. 278-279].
Цінними для сьогодення є й інтенції толерантності, закладені в
міркуваннях французького філософа. Провідним має бути не прагнення
переробити те, що нам суб’єктивно чи ідеологічно «не подобається» у звичаях
інших людей і спільнот, а зусилля із вдосконалення власного способу життя.
Мислитель піддавав критиці зодягнені в релігійні шати аморальні форми
панування над людьми, маніпулювання ними під проводом високих гасел
сакральних ідеалів. Тим не менше, він віддавав належне зернам справжніх
цінностей у тексті Біблії й інших духовних книг, а також у житті тих
прибічників релігії, які у своїй вірі чесні та наснажені доброю волею. Його
«Проби» реалізують взаємодію смислових надбань філософії античності і
гуманістичних елементів монотеїстичного, біблійного, богослов’я. Атеїстом,
до речі, Монтень не був, а лише тяжів до емоційно-екзистенційних вимірів
віри в Бога на противагу політично-інституційним, репресивним формам
релігії.
Крім потужних етико-філософських смислів, які несе творчість
Монтеня, для культури важлива і його роль у витонченні, наданні дивовижної
літературної та інтелектуальної огранки французькій мові на народній основі.
Саме нею писав філософ, відійшовши від латини, котру, попри те, знав
досконало. Наукова лексика й стилістика тогочасної французької ще не були
сформовані. Тож часто письменник ставав першопрохідцем у творенні нового
мовного ресурсу, який відтак міцно увійшов у культурний вжиток, давши
французькій мові поштовхи розквіту та виражальної потуги. Неперевершене
філологічне чуття Монтеня давало йому змогу дозовано поєднувати діалект
(наприклад, елементи гасконської говірки) і лексичні та граматичні форми,
запозичені з високих стилів латини, але адаптовані до французької мовної
стихії.
Оцінки творчості Монтеня нерідко різнилися, але від кінця ХVIIІ ст.
все ж вона здобуває стале визнання як геніально прозорлива щодо людської
природи. Український перекладач «Проб» Анатоль Перепадя констатує: «Якщо
Блез Паскаль ще закидав авторові марноту і гординю, а Жан Жак Руссо –
нещирість, то Вольтер захоплено вітав його, називаючи своїм предтечею» [1,
с.9]. А Фрідріх Ніцше так висловлювався про великого есеїста: «Я знаю ще
тільки одного письменника, котрого щодо чесності ставлю нарівні, ба навіть
іще вище від Шопенгауера – це Монтень. Уже те, що така людина писала,
направду посилило бажання жити на цій Землі… Я би тримався поряд із ним,
якби постало завдання якомога зручніше облаштуватися на Землі» [3, с.290].
Отже, смислове ядро Монтеневих «Проб», безперечно, зберігає
філософську, етичну, естетичну, а головне – життєву, особистісну,

112

Тези щорічної наукової конференції «Дні науки філософського факультету 2018»

комунікативну значущість і для сучасних людей. Читаючи його твір,
ненав’язливо переймаєшся найгострішими моральними і психологічними
викликами, які бентежили мудрих людей різних культур та епох, але мають
значення і для людини звичайної. В такий спосіб «Проби» – це, крім усього
іншого, ще й влучна реалізація діалогу часів довкола загальнолюдських,
вічних, а водночас душевно, духовно і соціально нагальних проблем
самовизначення особи перед лицем Буття, Долі, власного покликання та інших
людей.
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КУЛЬТУРНА ПАМ’ЯТЬ У ДИСКУРСІ СУЧАСНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ:
КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ПОНЯТЬ «СПОГАД» І «ПАМ’ЯТЬ»
Ткачук Богдана Вікторівна
Львівський національний університет імені Івана Франка
Філософський факультет, кафедра історії та теорії культури
Науковий керівник: д. філос. н., професор Мельник В. П.
В контексті сучасних соціокультурних змін актуальність дослідження
феномену культурної пам’яті набирає нових зацікавлень у сфері її науковофілософського аналізу. Зокрема початок ХХІ століття ставить наше сьогодення
перед викликами, що стосуються теми ідентичності на фоні швидких змінних
процесів глобалізації. Щодо України, то зростаюче зацікавлення у темі
культурної пам’яті слугує її концептуалізації на різних рівнях: політичному,
культурному, суспільному. Відтак сучасний науковий наратив спроектований у
русло гострих дискусій, які супроводжуються активною артикуляцією позицій
і думок.
Вперше термін «пам'ять» вийшов на перший план в науковому дискурсі і
став претендувати на статус ключового концепту нової парадигми сучасного
соціогуманітарного знання на межі 80-90-х років ХХ століття.
Дослідники студій пам’яті знають, що розрізнення пам’яті на
автобіографічну (функціонально внутрішню) та історичну (функціонально
зовнішню), вперше здійснив французький соціолог М. Гальбвакс.
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Завдяки напрацюванням німецьких культурологів Я. Ассман та А.
Ассман, що розвили вчення французького філософа М. Гальбвакса,
дослідження так званих студій пам’яті виходять на нових рівень. По-перше, Я.
Ассман виводить поняття «культурної пам’яті» у сферу семіотико-культурної
об’єктивації. Під культурною пам’яттю розуміють сформовану історію певної
групи, що відображає специфіку взаємодії та функціонування особливих
архетипів пам’яті, які складають її ідентичність, що може транслюватись у
різних матеріальних та усних формах самовираження.
Однією з головних проблематик теми культурної пам’яті це науковий
дискурс щодо визначення відмінності культурної пам’яті від інших
(соціальної, історичної, колективної тощо). Іншими словами перед сучасними
дослідниками завдання вибудувати структуру наукових досліджень в контексті
розвитку студій культурної пам’яті, де основне місце займали усвідомлена
інтенція до термінологічного та методологічного узгодження, а також
виокремлення етимологічно та семіотично близьких за значенням основних
форм культурної пам’яті. У статті ми з’ясуємо різницю між головними
категоріями «спогад» і «пам’ять», що дозволить нам простежити ряд
характерних особливостей культурної пам’яті.
Феномен пам’яті як такої завжди знаходився поміж основних
проблематик філософічного осмислення світу. Платонівська пам’ять
формується за допомогою інтелектуального досвіду. Спогади для Платона це
скоріше образи, що існують у нашій свідомості. Пам’ять для Арістотеля
завжди поєднана з часом, а спогад з чуттєвою стороною, що можна відтворити
або повторити з пам’яті.
У Європейському словнику філософій знаходимо, що корінь μεν охоплює
ментальну діяльність загалом, наприклад, μενος сила і μανια нестяма, а також у
інших грецьких словах означення слова «пам’ять»: μιμνησκομαι, μνημη,
μνημοσυνη [1, с. 351] Ж. Болак стверджує, що до осмислення феномену пам’яті
можна застосувати ряд метафор: відбиток (грецьке τυπος) та слід-вказівка
(німецьке Spur), що дозволяє віднайти скарб (за семантикою схоже з іншим
німецьким словом Gedachtnis). Він наголошує, що коли скарб оберігають, то
цю інтеорізовану динамічність можна розглядати через ще одне німецьке –
Errinerung [1, с. 351]. Так пам’ять можна аналізувати (1) як те, що відбилось у
пам’яті (спогад), (2) те, що важливе як пам’ять. Термін Gedachtnis наближає
нас до думки про скриню, яка тим «краща», що надійніше оберігає свої змісти
та вмісти, а Errinerung позначає спогад, що обмежений внутрішнім простором
особистості [1, с. 358].
В англійській мові слово «спогад» має форму іменника «recollection», і,
звичайно, є також слово memory (іменник) – пам’ять. В такому випадку суть
пам’яті можна трактувати як пам’ять-як-місце. За контекстом суфікса у слові
«recollection» процес пам’яті набуває додаткових значень: «collect»,
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колекціонувати або «collection» колекція, або ж як дієслово неозначеної форми
«recollect» – «згадувати». Додамо також, що префікс «re-» означає повторність
дії. Відтак «спогад» тут семантично збігається із визначенням в українському
перекладі «пригадування», тобто повторюваний спогад.
Дж. Родріґез та Т. Фортієр звертають увагу на розрізнення traditio, як
процес (дієслово – пам’ятати, запам’ятовувати), і traditium, як результат
(іменник – пам’ятання/ remembrance або пам’ять). Дослідники зауважують, що
різниця тут в питаннях, на які прагне дати відповідь та чи інша сторона
пам’яті. Традиція-процес відповідає на запитання «хто пам’ятає»: суспільство,
етнос, або культура, якій важливо пам’ятати; традиція-продукт – що
запам’ятовує група, що пропрацьовує ця пам’ять (або пам’ятання), які прояви
[4, С. 9-10]. Цікавим є те, що Дж. Родріґез до останньої також відносить
почуття та стиль поведінки, що, на наш погляд, може прирівнятись до
відтворення ментальних особливостей взаємодії всередині народу.
Отже, традиція-процес tradition, як складова культурної пам’яті накопичує
інформацію про носія пам’яті, а традиція-продукт traditium – формує уявлення
про обов’язок пам’ятання набору правил, норм, що, продовжуючи смисловий
ряд, відповідають за трансляцію законів взаємодії цих носіїв пам’яті.
Тому дослідники також поділяють культурну пам’ять на функціональний
(vis) вид, згадування-як-процес (традиції, ритуали, канонізація артефактів); і
накопичувальний
(ars) вид, зберігання-як-дію, що забезпечують
довготривалість, спрямовану на ідентичність зберігання та відтворення (книги,
картини, фільми, бібліотеки, музеї, архіви).
За С. Кримським, культура – актуалізація смислового потенціалу творчої
діяльності, що характеризується перетворенням речей в речення та
відтворенням досвіду історії в його потенційності, невикористаних
можливостей його подальшого збагачення [2, с. 65] Таке визначення культури
приводить нас до так званою контактивної структури, яку сформував в
контекст культурної пам’яті Я. Ассман1.
Належачи до поля панування символічного світу смислів, контактивна
структура культури лежить в основі епосу та міфології, над якими будується
нормативний та аксіологічний аспекти культури, що висвітлюють модель
пам`яті про спільно пережите минуле [3, С. 15-17].. Я. Ассман наголошує, що
основним принципом контактивної структури є принцип обрядового
взаємозв`язку, який у свою чергу складається з двох різних форм
співвідношення: повтор та уявлення.
1

Konnektivität (німецький оригінал), коннективная структура (російський переклад
оригіналу), Łączność (польський відповідник за значенням). У трьох варіантах
перекладається на українську мову як зв`язок, внутрішня близькість, спілкування.
Контактивна структура це така структура, в якій взаємодіють усі її складові елементи –
прим. Ткачук Б. В.
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Слово «уявлення» в німецькому оригіналі це «Vergegenwärtigung», що в
англійському відповіднику прочитується, як «vizualization», а в російському
перекладі оригіналу – «воскрешение» – що за контекстним означенням варто
розуміти, як аспект уявлення, візуалізації, реактуалізація спогадів.
Культурна пам'ять це пам'ять, що об’єднує спільноту (творить спільність)
на фундаменті виконання суспільного обов’язку: «Що ми не можемо забути?».
Іншими словами, без яких спогадів ми неможливі як (су)спільність. Культурна
пам’ять, в першу чергу, через концептуалізацію соціального обов’язку
звернена до самої групи, акумульована на себе саму: «Що варто пам’ятати,
щоб бути українцем?». Така постановка проблеми звертає нас до сучасної
ситуації формування української ідентичності, що від початку дев’яностих
років ХХ століття проходить процес трансформації та випрацювання власної
культурної пам’яті, тому важко і гостро сприймається різність, відмінність, несвоє. Такою ознакою характерний пошук генерації відповіді на питання «Хто
ти?», – «Українець.» – «Українець – це хто?».
Наше сьогодення перебуває у буттєвій реальності конфліктів
самовираження в контексті персоналістських вимірів культурної пам’яті.. Тому
дослідження у темі культурної пам’яті стоять на шляху формування
самоусвідомлення минулого, як ресурсу творення себе тут-і-тепер.
Таким чином, ми можемо прослідкувати взаємозв`язок трьох тем, що є
наріжними каменями, коли ми досліджуємо тему культурної пам`яті: спогад
(реактуалізоване уявлення про минуле), культурна спадковість (формування
традиції), унікальна ідентичність (політичні погляди)
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UrbanStudies – загальноприйняте найменування цілого спектру, тенденцій,
позицій та інтерпретацій, які прагнуть сформувати розуміння міського життя,
що виходить за межі тих конкретних обставин та випадків, у яких було
породжено.
У широкому значенні під містом слід розуміти природне житло
цивілізованої людини, тому що саме у місті людина піднялась до
інтелектуального життя та набула рис, які більше всього відрізняють її від
тварини та первісних людей.
Публічний міський простір – одна з ключових категорій розуміння
урбаністичного способу життя і демократичного міського управління.
Основним призначенням цих просторів були необмежені соціальні інтеракції.
Найчастіше під андеграундом розуміється альтернативне мистецтва, що
через неможливість протистояти мейнстріму, йде в підпілля. Саме тому,
андеграунд – явище не лише художнє, а й соціальне. Інакше кажучи, це форма
соціального протесту, що свідомо прибігає до альтернативної естетики.
Андеграундні прояви відіграють неабияку роль у творенні
соціокультурного простору міста, хоча і діють, здебільшого, підпільно, або ж
камерно. Проте, відомо, що настрої, що в таких угрупуваннях існують, мають
тенденцію до швидкого розповсюдження серед людей, що туди не входять.
Саме через свою недоступність для загалу, вони є особливо цікавими.
Представники андеграунду спочатку творили для дуже вузького кола
поціновувачів. Для широкої публіки їхні книги та картини, що порушили та,
водночас, зовсім знецінили загальноприйняті цінності, виявились громом
посеред ясного нема. Але для самих авторів така реакція була не ознакою
невдоволення та покликом припинити, а зовсім навпаки, натхненням. Вони
порушували табу в трактуванні еротики та стали писати про неї «усю правду»,
висвітлювали неприємні для суспільства моменти «асоціальної поведінки» та
робили своїми героями сумнівних та зовсім неблагонадійних громадян, чим,
звісно, в черговий раз шокували суспільство.
Існують різні виміри андеграунду – від літератури (тексту) до музики та
медіамистецтва. Деякі з таких угрупувань згодом потрапили у мейнстрім,
стали нерозривною складовою історії міста, історії міського середовища, якою
користуються усі учасники соціокультурного простору міста.
Андеграунд - культурний феномен другої половини ХХ століття.
Загалом, можна виділити три сфери впливу підпілля, що завдали найбільшого
впливу на тогочасне суспільство: література, музика та преса.
Усі андеграундні прояви значною мірою змінили загальну культуру у
Британії, Америці та у всьому світі і є актуальними й до сьогодні. Ми
спостерігаємо те, наскільки вагомими є вклади попередників у сучасній
культурі, зокрема те, що раніше підпільне видання дотепер вдало функціонує у
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мережі інтернет, є наочним показником того, що культура підпілля вийшла на
якісно-новий рівень, при цьому не відходячи від своїх базових установок.
Література:
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ФЕНОМЕН СУЧАСНОГО МИСТЕЦТВА
Шаповал Аліна
Львівський національний університет ім. Івана Франка
Філософський факультет, кафедра теорії та історії культури
Науковий керівник: к. філос. н., доц. Колесник І.М
Поняття сучасного мистецтва та його хронологічні рамки є дoсить
умовними та надто розпливчастими. З точки зору наукових дефініцій,
сучасність – це те, що відбувається сьогодні. Як стверджує французький
дослідник Анре Руйє, інфляція поняття «сучасність» обумовлена семантичною
двозначністю (мовляв, не можна бути просто сучасним, можна бути лише
сучасним стосовно чогось)[3].
Проблематика визначення конкретних рис сучасності завжди була
актуальною темою у філософських та мистецтвознавчих колах. Як можемо
помітити, знайти відповідь на питання: як визначити притаманне сучасності в
кожній епосі, є доволі складним, через різносторонність характеристик.
Сучасність постає якісною характеристикою історичної епохи сьогодення і
разом з тим характеристикою ситуативної дійсності, яка визначає динаміку
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повсякденності. Здається очевидним, що в історичному сьогоденні можна
віднайти також й актуалізацію майбутнього.
Сучасне мистецтво досліджують О. Петрова, К. Ботанова, Л. Смирна, В.
Хаматов та ін. Працюючи над темою візуального мистецтва ми скористалися
розвідками Г. Вишеславського, О.Сидора-Гібелінди, Н. Колодія, Б. Маркова, К.
Станіславської.
Метою статті є дослідити феномен сучасного мистецтва, окреслити
вектор розвитку умов формування мистецько-видовищної культури,
розглянути поширені напрямки сучасного візуального мистецтва.
Останніми десятиліттями в культурі та мистецтві спостерігаються нові
тенденції, що демонструють появу нових напрямів візуального мистецтва. Не
можливо не помітити, що сучасне мистецтво вже не просто постає об’єктом
спостерігання, воно створюється як певне середовище в якому опиняється
глядач. Публіка завжди потребувала видовища, вражень та відчуттів, прагнула
бути залученою до дійства. Такі трансформації від «візуального до
видовищного» впливають безпосередньо і на образотворче мистецтво.
У своїй праці «Мистецтвознавчі рефлексії» Ольга Петрова виокремлює
дві проблеми щодо визначення поняття «сучасне мистецтво». Перше, до чого
звертається науковець, це хронологія часу, друге – питання художньої якості
твору. Умовність категорії часу, при визначенні поняття, очевидна, оскільки
проблема полягає в тому, який проміжок часу вважати сьогоденням. У даному
випадку поняття «сучасність» не варто узагальнювати та конкретизувати.
Необхідно розуміти, що сучасне мистецтво є мистецтвом, яке ангажується і
активно реагує на стан суспільства і стан сьогоднішнього світу, вступає у
конфронтацію із суспільством[2].
Сучасне мистецтво як певна ціннісна категорія сформувалося лиш у ХХ
столітті. До цього в жодну епоху не говорили про подібний термін. Хоч і
цілком очевидним буде той факт, що мистецтво завжди є актуальним для своєї
доби і не тільки. У цьому постає проблема: якими ж часовими рамками
окреслити дане поняття.
Поняття «сучасне мистецтво» в нинішньому своєму вигляді
зароджується на рубежі 1960-70-х років. Художники того часу зверталися до
нових образів, засобів та матеріалів, нетипових для майстрів класичної школи.
Звідси, новий масив образотворчості, який доволі складно інтерпретувати та
об’єктивно неупереджено оцінити.
Узагальнюючи поняття «сучасне мистецтво», яким ми будемо
послуговуватися, можемо виокремити таке визначення: це таке необтяжене
термінологічною точністю поняття, що означає мистецтво, яке ангажується і
активно реагує на стан суспільства і стан сьогоднішнього світу, вступає у
конфронтацію із суспільством, або посилатися на сукупність мистецьких течій
та напрямків, що виникли на межі ХХ і ХХІ століть.
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Людина кінця ХХ – початку ХХІ століття фактично є суб’єктом
візуальної репрезентації, проживаючи своє життя в атмосфері тотальної
візуалізації, і відчуваючи себе не тільки глядачем, а й актором. Як можемо
бачити, сучасне мистецьке видовище, з об’єкту споглядання, перетворилося на
феномен, що залучає або спонукає до участі глядача, який несвідомо приміряє
на себе роль співавтора.
Ситуація з розумінням сучасного мистецтва сьогодні загострилася через
втілення у різних формах: мистецтво мережі, відео інсталяції, комп’ютерної
графіки, медіа-перформансу та ін. У результаті, експерименти, що заборонені
наукою сьогодні знаходять своє існування у культурі. Художня акція може
стати простором, де будуть стерті межі наукового та художнього
експерименту. Візьмемо за приклад гепенінг Марини Абрамович під назвою
«Ритм 0», коли мисткиня дозволила публіці робити з її тілом все що завгодно,
за допомогою 72 предметів зі столу. Поведінка людей шокувала, дійство
перетворилося у дослідження людської свідомості та психіки.
Катерина Ботанова, Директор української фундації "Центр сучасного
мистецтва", акцентує увагу на тому, що сучасне мистецтво сьогодні характерне
відсутністю жодної категорії в ньому. Наприклад, мистецтво ХХ століття, в
якому можна говорити про модернізм, кубізм, авангардизм, постмодернізм та
інші напрями. Ми можемо говорити про якісь певні твори мистецтва, певні
періоди творчості художників,класифікувати дане століття і скласти певну
схему. Проте мистецтво після 60-х років минулого століття не класифікується
за таким принципом. Воно вступає у активний діалог з суспільством та
соціальною ситуацією, взагалі з тим, що відбувається в суспільстві[2].
Індивідуальний та персоналізований підхід до сучасного візуального
мистецтва формує нову форму для дослідження художніх процесів.
Відсутність чіткої «жанрової» класифікації дозволяє митцям створювати інші
нові «пограничні» форми і напрямки у візуальному мистецтві. Плюралізм ідей,
еклектизм стильових елементів, здатність поєднувати непоєднуване – є
важливими засадами при класифікації напрямів сучасного візуального
мистецтва.
Ми виокремили, на нашу думку, найбільш поширені та оригінальні
напрями, такі як: медіа-арт, гепенінг, перформанс, стріт-арт та мурал-арт, лендарт, мистецтво інсталяції, фотомистецтво мережі Instagram.
ХХІ століття диктує нові тенденції у мистецтві. Воно вже різниться не
тільки за напрямами та жанрами, а й індивідуальними підходами авторів до
творчості. Митці цих напрямів мають необмежену свободу творчості, вихід за
будь-які канони мистецтва. Важливим є той факт, що глядач вже не є пасивним
спостерігачем результатів творчості, а долучається до процесу. Це дозволяє
мистецтву активно реагувати та впливати на різні (політичні,
економічні,екологічні, соціальні) процеси, що відбуваються у суспільстві.
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СЕКЦІЯ ПСИХОЛОГІЇ
ТИПИ СТАТЕВОГО ВИХОВАННЯ У СІМ’Ї
Авраменко Ольга Сергіївна
Львівський національний університет імені І. Я. Франка
Філософський факультет, кафедра психології
Науковий керівник: канд. психол. н., доц. Гупаловська В. А.
Статеве виховання – це комплекс освітніх та виховних заходів,
спрямованих на утворення, формування та розвиток певних норм та цінностей,
які стосуються всіх компонентів сексуальності людини. Воно включає
широкий спектр напрямків для виховної та освітньої роботи, які частково
відтворюють компоненти сексуальності: біологічна природа сексуальності
(біологічні міжстатеві відмінності, механізми зачаття та народження дітей,
статеве дозрівання, контрацепція, тощо), особисті сексуальні установки,
сексуальна поведінка, соціальні норми, культурні особливості сексуальності.
Про комплексний характер статевого виховання говорить і В. Каган.
Він наголошує на загальну кінцеву мету, зазначаючи, що складовими статевого
виховання є все, що виховує здорову та цілісну особистість жінки та чоловіка,
які здатні адекватно усвідомлювати та осмислювати свої фізіологічні та
психологічні особливості відповідно до існуючих соціокультурних норм та
завдяки цьому встановлювати оптимальні стосунки з представниками своєї та
протилежної статі у всіх сферах життєдіяльності. [1, с. 6]
Статеве виховання є частиною як загального сімейного так і шкільного
виховання. Сімейне статеве виховання закладає основи статево-рольової
поведінки, гендерної приналежності, впевненості у собі, тощо. Сімейне статеве
виховання включає не лише надання необхідної інформації дитині та контроль
її поведінки (заохочення бажаної та покарання за небажану), а й ставлення до
дитини, емоції батьків, їхні стосунки та ін. Через емоційний компонент
сімейного статевого виховання, воно є невід’ємною складовою загального
сімейного виховання. Навіть якщо батьки свідомо відгороджують дитину від
будь-якої інформації, пов’язаною із сексуальністю, їхня поведінка визначатиме
основу подальших сексуальних установок, статево-рольової поведінки,
впевненості дитини, тощо.
Основи, закладені сімейним статевим вихованням, розвиваються та
розширюються у рамках шкільного статевого виховання. При цьому, сімейне
виховання не зникає, воно продовжує існувати та функціонувати у рамках
загального виховання і зазвичай, не змінює свого напрямку з часом. Згідно
сучасної класифікації, існує три основні моделі статевого виховання,
виокремлені польським педагогом та соціологом М. Козакевичем 1981 р.:
репресивна; демократична; ліберальна. Вони розрізняються за кількістю
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наданої інформації, її характером, особливостями поведінки батьків у процесі
її надання та установками батьків. Наприклад, репресивна модель передбачає
мінімум інформації, яку отримує дитина від батьків, а демократична –
достатній об’єм інформації, відповідно до запиту дитини та її віку, коли ж
ліберальна – це надання повної інформації, часто без оціночної
характеристики.
Репресивне
виховання,
найчастіше,
викликане
небажанням
повідомляти дітям інформацію стосовно сексуальності. Цей тип базується на
вірі у те, що знання провокують бажання практично їх застосувати. Той
мінімум інформації, який подається дітям стосується лише найнеобхіднішого
(наприклад, знання про менструацію) і стосується духовного (утримання і
довесільна цнота, гріховність сексуального потягу, сімейні цінності та ролі,
тощо). [2, с. 8]
Прихильники репресивної моделі ідеалізують процеси розвитку
дитячої цікавості, не усвідомлюють причинно-наслідкові зв’язки між
вихованням та сексуальною поведінкою, виключають можливість існування
альтернативних джерел інформації. Така модель скоріше виховає постійне і
наростаюче почуття провини за сексуальні дії, думки, бажання, тощо, адже
їхнє заперечення не гарантує їхню відсутність.
Ліберальний тип статевого виховання антагоніст репресивного. Якщо
репресивний тип визначає сексуальність як неважливий та непотрібний
компонент для здорового загального розвитку і розглядає її лише як побічний
ефект способу продовження роду, то ліберальний тип оголошує сексуальність
найважливішим та найпотрібнішим компонентом для розвитку гармонійної
особистості, часто навіть без прив’язки до репродуктивної функції. За обсягом
та характером інформації ліберальний тип передбачає найбільш повну
інформацію. Його головна мета – позбавити молодь від почуття провини за
свою сексуальність, яка пропагувалася минулими поколіннями.
Цілковита протилежність цих двох підходів до статевого виховання
однозначно визначає їхню спільну характеристику – вони однозначно
виключають та заперечують існування будь-якого іншого підходу.
Демократична модель статевого виховання об’єднує у собі найкращі
характеристики репресивної та ліберальної моделі. Вона передбачає достатньо
свободи для варіативності сексуальної поведінки, заохочуючи при цьому
дотримання правил власної безпеки та, що найважливіше, надає пояснення
щодо небезпек та шляхів їхнього уникнення. У демократичному підході
зберігається позитивне ставлення до сексуальності, але при цьому не
нівелюються інші важливі соціальні конструкти.
Міріам і Отто Еренберги 1988 р. описали чотири типи ставлення
батьків до питань статі, які проявляються у сімейному житті: репресивний тип,
тип уникнення, нав’язливий тип та експресивний тип. [3, с. 258]
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Як і у попередній класифікації репресивний тип тут відображає
негативне ставлення до сексуальності. При нав’язливому типі зберігається
позитивне ставлення до сексуальності, але при цьому все, що пов’язано із
сексом опиняється у центрі всієї уваги у родині. Цей тип виховання
ліберальний, згідно попередньої класифікації. Характеристика експресивного
типу співпадає з демократичним типом статевого виховання.
Тип уникнення характеризується більш толерантним ставленням до
сексуальності. Вона розглядається як корисна характеристика, але часто батьки
не вміють говорити про її особливості з дітьми. [3, с. 258] Цей тип
об’єднується з репресивним у класифікації М. Козакевича.
Серед респондентів – жителів України віком від 18 до 23 років
виявлено такі результати стосовно типу статевого виховання у сім’ї: переважає
демократичний тип виховання – 50%, ліберальний тип становить лише 10%, а
репресивний тип – 40%. Отже, статеве виховання в українських сім’ях 10-15
років тому мало переважно демократичний характер, проте, відсоток
репресивного типу також високий.
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СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ МОЛОДШИХ
ШКОЛЯРІВ, ЯКИМ ПРИТАМАННІ СТРАХИ РІЗНОГО ХАРАКТЕРУ
Гесик Марія Юріївна
Львівський національний університет імені І. Я. Франка
Філософський факультет, кафедра психології
Науковий керівник: к. психол. н., доц. Гребінь Н.В.
Молодший шкільний вік - важливий етап дитинства, від позитивного
перебігу якого залежить розвиток інтелекту особистості, бажання й уміння
навчатися, віра у свої сили і, поза всяким сумнівом, подальша життєдіяльність
людини. Навчальна діяльність є провідною для дітей молодшого шкільного
віку, розвиває пізнавальні потреби дітей, що виступають основою набуття
нових знань та позитивного життєвого досвіду. Проте страхи, що можуть
виникнути у дитини, здатні стримувати пізнавальні потреби дитини та можуть
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виступати серйозною перешкодою у її гармонійному розвитку, заважати
повноцінній соціалізації і виступати передумовою невротизації дитини [1].
Проблема страхів молодших школярів становить інтерес для
психологічної науки, оскільки її розробка є надзвичайно актуальною та
важливою для вирішення цілої низки питань: в першу чергу, тому, що педагог і
психолог спроможні зрозуміти зміни, які відбуваються з дитиною, а також
оптимізувати її емоційний стан і розвиток пізнавальних процесів шляхом
зниження тривожності і кількості страхів.
Згідно результатів проведеного дослідження можна зробити наступні
висновки.
Із зниженням конфліктності стосунків у класі, зростатиме відкритість
учнів. Відповідно до цього, із зростанням відкритості дітей у міжособових
взаєминах, ймовірно зменшиться кількість конфліктів у шкільному колективі.
Із зменшенням конфліктів з класним керівником в учнів буде зростати
емоційна стійкість сміливість у дітей, їм буде легше вступати в контакти з
дорослими, вони не будуть боятися відповідати на уроках, стануть більш
відкритими, комунікабельними. Із збільшенням рівня конфліктності між
учнями, зростатиме рівень конфліктів з класним керівником, і навпаки,із
збільшенням конфліктів із класним керівником-зростатиме рівень конфліктів в
класі. Тобто, якщо в учнівському колективі будуть виникати конфлікти,
класний керівник повинна буде втрутитися, щоб допомогти їх вирішити, на
фоні цього в неї можуть виникати конфлікти з учнями, і навпаки, якщо в
когось з учнів виникатимуть конфлікти з класним керівником, це ймовірно,
буде сприяти збільшенню конфліктів цього учня з іншими дітьми в класі.
Через зниження комфорту в родині у дитини буде зростати
невпевненість у собі, тоді діти будуть недооцінювати свої можливості, стануть
більш замкнутими і вважатимуть,що оточуючі їх не приймають,тобто вони не
відповідають вимогам оточуючих. Тому страх бути не тим найчастіше
зустрічається не тільки у емоційно чутливих дітей з розвиненим почуттям
власної гідності, але саме у тих з них хто внутрішньо орієнтований на
соціальні норми і прагне дотримуватися їх [5].
У дітей, в яких виражена така риса особистості як квапливість, є
схильність до зниження страху перед транспортом,вогнем,війною. Йдеться про
те, що такі діти можуть бути необачні у своїй поведінці, поспішати, не
орієнтуватися на важливі сигнали тощо. Це потребує додаткової
психопрофілактичної роботи із такими учнями, аби уникнути аварій на дорозі
,що можуть бути спричинені такою поведінкою дитини та завданню будь якої
шкоди життю і здоров’ю дитини. Таких дітей потрібно ретельно навчати
спорті,правил дорожнього руху ,для того щоб вони могли усвідомити всю
небезпеку ситуації в якій вони перебувають,та те, що вони самі несуть
відповідальність за власне життя і здоров’я.
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Через зменшенням страху болю,уколів, лікарів у дітей зростатиме
незалежність,тобто сміливість, самостійність та впевненість у собі. Отже,
психологічна робота має бути спрямована на встановлення довіри між
дитиною та медичним працівником. Батьки повинні створювати у дитини
позитивне враження про медицину,а також мають пояснювати, що лікар
здійснює всі процедури з добрими намірами для дитини. У жодному випадку
обманювати дитину не можна. Не слід говорити, що буде не боляче. Краще
сказати, що буде трішки боліти, але недовго. Батьки можуть бути поруч і
допомогти зменшити біль після уколу. Такі прості правила можуть попередити
виникнення медичних страхів, або допомогти дитині перестати їх
боятися,якщо вони є вже наявними.
Із зростанням страху казкових персонажів у дітей буде спостерігатися
зростання високої нормативності поведінки, тобто вони будуть дотримуватися
соціальних норм та правил. Діти,яких батьки нічим не лякають самі починають
шукати джерело страху, вони пробираються в замкнуті будинки, розказують
страшні історії, ходять темними вулицями. Діти, у яких буде страх казкових
персонажів будуть відчувати власну відповідальність за свої дії та рішення та
будуть добре обдумувати свої вчинки, знаючи про те,що на них може чекати.
Отже,якщо в розумних межах «лякати» дитину, наприклад Бабою Ягою, вона
стане більш відповідальною і не буде шукати небезпеки. А, оскільки страх
казкових персонажів сам зникає з віком, він пройде безслідно і дитина з часом
про все забуде. Проте тут потрібно враховувати різні нюанси, не кожна дитина
буде боятися казкових персонажів, а у дітей у яких є ще наявні види страхів,
наприклад темряви, цей страх буде тільки посилюватися і сам по собі пройти
не зможе. Тут все буде залежати від психологічних особливостей дитини[2].
Із зниженням страху перед іншими людьми у дитини зростає
сміливість, вона стає відкритою, рішучою,дружелюбною, легко контактує з
іншими людьми.
Із збільшенням загальної кількості страхів у дітей зростає така риса
особистості як лагідність. Діти, ймовірно, більше будуть піддаватися впливу
зовнішнього середовища і потребуватимуть підтримки з боку дорослих.
Із зростанням страху транспорту, звуків,пожежі,війни, страху інших
людей та страху висоти,глибини,замкнутих просторів у дітей також зростатиме
невпевненість в собі, вони стануть неспокійними, тривожними,напруженими
та стурбованими. Також у дітей посиляться побоювання та відчуття невдачі
[4].
Цікавим є результат,що із посиленням страху темряви у дитини буде
збільшуватися боязнь всіх інших страхів. Причиною може бути те, що у
темряві дитина може нафантазувати собі страхіття. Оскільки, страх темряви
більш архаїчний, невід’ємний від людського існування, проте, коли він
зависокий, це впливає і на інші страхи тощо [2].
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Згідно даних порівняльного аналізу між дівчатами та хлопцями можна
побачити наступні відмінності: дівчатка більш схильні боятися темряви і
кошмарних снів у порівнянні із хлопцями;дівчатка є більш схильними боятися
висоти,глибини, маленьких приміщень, ліфтів аніж хлопці.
Згідно даних порівняльного аналізу між групами дітей з високим
показником страхів і низьким постерігаються наступні відмінності: діти з
меншою
кількістю
страхів
є
більш
відкритими
,
комунікабельними,контактними. Тут знайшла часткове підтвердження перша
гіпотеза. Діти з більшою кількістю страхів є більш лагідними,м’якими,
чутливими,залежними від інших, проте як діти з меншою кількістю страхів є
більш жорстокими,нечутливими,розсудливими,іноді безжалісними.
Оскільки,з віком у дітей змінюються мотиви поведінки, відношення до
навколишнього світу, дорослих, однолітків. І від того, чи зможуть батьки та
педагоги вловити ці перетворення, зрозуміти зміни, які відбуваються з
дитиною, та в зв'язку з цим змінити і своє відношення, буде залежати психічне
здоров'я дитини. На основі результатів
дослідження можливо надати
комплексні рекомендації педагогам, батька та іншим спеціалістам,які будуть
працювати з дітьми щодо профілактики, ефективного подолання певних видів
страхів та роботи з дітьми у яких є виражені страхи.
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Незадовільний стан політичної та економічної ситуацій, нівелювання
гуманістичних цінностей, зниження моральних норм у суспільстві є
своєрідними передумовами для становлення і розвитку маніпулятивної
поведінки в сучасному світі. Проблема маніпулятивних взаємин та
макіавеллізму як їх різновиду актуального значення набуває в юності,
особливо на етапі професійної становлення майбутніх спеціалістів. Не
винятком є і майбутні психологи, чия професійна діяльність характеризується
безпосередньою взаємодією з іншими людьми та наданням психологічної
допомоги. Соціальне прийняття маніпулятивних взаємин, конкуренція в
професійній діяльності, прагнення до лідерства сприяють розвитку проявів
макіавеллізму у поведінці особистості.
На думку дослідників [1, с.16], макіавеллізм - це особистісна риса, що
характеризується маніпулятивністю та використанням інших людей задля
власної мети, цинічним поглядом на людську природу та відсутністю емпатії.
Створенню та вивченню даного явища завдячують працям італійського
політичного мислителя, історика, письменника Ніколло Макіавеллі. У
соціально-психологічному словнику цей термін трактується як свідоме і
цілеспрямоване маніпулювання іншими людьми за допомогою обману,
хитрощів, шахрайства й зради, які нібито припустимі і виправдані із
збільшенням влади й контролю одних людей над поведінкою інших [2].
Метою нашого дослідження є аналіз застосування маніпуляцій як
стратегії поведінки та його взаємозв’язок із індивідуальними особливостями
майбутніх психологів.
У дослідженні використовувалися методики: «Методика дослідження
макіавеллізму особистості» Р.Крісті та Ф.Гейз, «Опитувальник діагностики
агресивних та ворожих реакцій людини» А. Басса та Е. Дарки, «Індекс
життєвого стилю» Х. Келлермана, Р. Плутчика, «Методика визначення
ставлення до брехні» І.П. Щуратової, «Особистісний опитувальник для
визначення типу акцентуації характеру» Г.Шмішека та К. Леонгарда.
Вибірка складала 60 студентів-психологів молодших курсів
Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, з яких 12
хлопців та 48 дівчат. Виявлено, що низький рівень макіавеллізму притаманний
56,7% опитуваним і високий – 43,3% від вибірки в цілому.
Досліджено, що особи з низьким рівнем макіавеллізму
характеризуються підвищеним проявом агресивності. Так, у них більш
виражені фізична агресія (15,4% у високого та 7,6% у низького), непряма
(низький - 5,9% , у високого прояву її взагалі немає), підозрілість ( низький
15,9%, високий відповідно 7,7%). Отже,
особи з макіавеллістичними
тенденціями у поведінці краще вміють керувати власними емоціями та не
піддаватися на провокативні випади, що і дає можливість їм маніпулювати
іншими людьми.
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Виявлені також відмінності у механізмах психологічного захисту. Для
низького рівня макіавеллізму характерні більш зрілі захисні механізми, такі як
компенсація (17,6% проти 7,7% відповідно), проекція (17,6% проти 7,7%
відповідно) та раціоналізація (29,4% проти 15,4% відповідно), що дозволяє їм
виважено та відповідально відноситися до міжособистісних стосунків,
гармонійно будувати відносини з оточуючими. Натомість в осіб з високим
рівнем макіавеллізму діагностуються примітивні захисні механізми, такі як
реактивне утворення (5,9% у низького та 9% у високого), регресія (47,1%
проти 84,6% відповідно), витіснення (0% проти 7,7% відповідно), які
призводять до егоцентризму, нездатності до співпереживання та заперечення
власних недоліків.
Результати методики щодо виявлення найбільш притаманного виду
брехні свідчить, що найбільш характерними для низького рівня макіавеллізму є
брехня на благо (5,9% проти 0% для високого), брехня-фантазія (17,6% проти
7,7% відповідно) та замовчування (29,4% проти 7,7%), які найменш приносять
проблем оточенню. В осіб із високими результатами найчастіше зустрічаються
такі види брехні, як виправдання (23,1%) та плітки (53,8%).
Найбільш характерними типами акцентуації характеру для високого
рівня є застрягаючий (15,4% проти 5,9% низького), циклотимний (69,2% проти
29,4% для низького) та екзальтований (46,2% відповідно 17,6%). У низького
рівня макіавеллізму діагностується такі акцентуації характеру як емотивний
(17,6% проти 7,7% відповідно), збудливий (11,8% проти 0% відповідно),
педантичний (11,8% проти 0%).
Отже, особи, у яких виявлено високий рівень макіавеллізму можуть
характеризуватись проявом вербальної агресії; регресією, переважанням
брехливих пліток, циклотимним та екзальтованим типами акцентуації
характеру. Люди з високим рівнем макіавеллізму завжди схильні
демонструвати свої сильні сторони та можуть майстерно обманювати інших та
не викликати підозр та сумнівів у власних словах.
Література:
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Знаков В.В. Макиавеллизм: психологическоесвойстволичности и
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ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАЛЬНОЇ МОТИВАЦІЇ УЧНІВ З РІЗНИМ
РІВНЕМ ЗАВЧЕНОЇ БЕЗПОРАДНОСТІ
Гошовська Надія Василівна
Львівський національний університет імені І. Франка
Філософський факультет, кафедра психології
Науковий керівник: к.п.н., доц. Дідковська Л.І.
Період навчання учнів у старших класах, який припадає на вік 15-17
років, є перехідним періодом від дитинства до дорослого життя. В цей час
особистість юнаків та дівчат і окремі її сфери зазнають змін. Провідним видом
діяльності в цьому віці є навчально-пізнавальна діяльність, ефективність
реалізації якої залежить від особливостей навчальної мотивації. Але в сучасних
умовах життя старшокласники можуть часто потрапляти в ситуації, в яких
вони відчувають власну нездатність впливати на життєві події, контролювати
та змінювати їх. Якщо старшокласники потрапляють в такі ситуації надміру
часто, це може призводити до формування такої особливості їхньої поведінки
як завчена безпорадність. Ймовірно, що завчена безпорадність може негативно
впливати на навчальну мотивацію старшокласників, що, у свою чергу,
призведе до зниження ефективності їхньої навчальної діяльності, а відтак – і до
виникнення труднощів із самовизначенням і формуванням їхньої особистості.
Термін "завчена безпорадність" (learned helplessness) було введено в
науковий обіг американським психологом Мартіном Селігманом. За
визначенням автора, завчена безпорадність – це така особливість поведінки
людини, яка виникає при систематичному негативному впливі, уникнути якого
людина не може. Внаслідок такого негативного впливу людина стає
безпорадною, звикає до того, що від її активних дій нічого не залежить, а
неприємності виникають самі по собі і вона не може впливати на їхнє
виникнення [4, с. 61].
Німецький науковець Ю. Куль, який продовжував дослідження
феномену завченої безпорадності, виділив три основні її складові. По-перше,
це – наявність суб'єктивної оцінки неможливості самому впоратися із
завданням. По-друге, це – відчуття власної нездатності контролювати
ситуацію. І, по-третє, це – приписування причин неуспіху собі і своїм
особистим якостям. Автор вважає, що при завченій безпорадності поведінка
людини може проявлятись у різних варіантах: псевдоактивність (беззмістовна
діяльність, яка не дасть людині змоги досягнути бажаних результатів і яка не
відповідає актуальній ситуації), ступор (стан загальної загальмованості та
нерозуміння того, що відбувається навколо), відмова від діяльності (апатія,
втрата інтересу до діяльності), стереотипні дії, деструктивна (агресивна)
поведінка, зміщення діяльності на псевдоціль [1, с. 77].
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На основі теоретичного аналізу було виділено такі емпіричні критерії
завченої безпорадності, як низьке чуття самоефективності, екстернальний
загальний локус контролю, низька мотивація досягнення успіху та низький
рівень оптимізму.
За результатами одних досліджень, завчена безпорадність
старшокласників спричиняє зниження їхньої навчальної мотивації, інтересу до
навчання та проявів активності і самостійності, а відтак, знижує ефективність
реалізації їхньої навчальної діяльності [3, с. 128]. Інші дослідження показують,
що завчена безпорадність немає безпосереднього впливу на навчальну
мотивацію та успішність старшокласників, хоча і може негативно впливати на
них опосередковано через песимістичний атрибутивний стиль [2, с. 55]. Тобто
дані про зв'язок між завченою безпорадністю старшокласників та їхньою
навчальною мотивацією залишаються неоднозначними та потребують
подальшого дослідження.
Відтак, проведене емпіричне дослідження мало на меті власне
виявлення особливостей навчальної мотивації учнів із різним рівнем завченої
безпорадності. В дослідженні взяли участь 88 старшокласників (учні 10-11
класів середніх загальноосвітніх шкіл міста Калуша), із яких 39 дівчат та 49
юнаків. Для визначення особливостей навчальної мотивації старшокласників
було використано методику діагностики структури навчальної мотивації
школярів М.В. Матюхіної і методику визначення компонентів мотивації В.К.
Гербачевського, а для діагностики виділених емпіричних критеріїв рівня їхньої
завченої безпорадності було використано шкалу загальної самоефективності Р.
Шварцера та М. Єрусалема в адаптації В.Г. Ромека, опитувальник "Мотивація
успіху та уникнення невдач" (МУН) А.О. Реана, тест диспозиційного
оптимізму Т.О. Гордєєвої, Є.М. Осіна та О.А. Сичова, опитувальник "Рівень
суб’єктивного контролю" (РСК) Є.Ф. Бажина, Є.А. Голинкіної, Л.М. Еткінда.
Результати проведеного кластерного аналізу даних старшокласників за
шкалами
емпіричних
критеріїв
рівня
завченої
безпорадності
(самоефективність, загальна інтернальність, мотивація до успіху і оптимізм) з
використанням методу дерева кластеризації і методу k-середніх показали, що в
загальній групі досліджуваних можна виділити дві групи. До першої групи
увійшли 31 старшокласник (35%), а до другої – 57 старшокласників (65%).
Результати проведеного порівняльного аналізу за t-критерієм
Ст'юдента показали, що середні оцінки за шкалами самоефективності,
загальної інтернальності, мотивації до успіху та оптимізму в старшокласників з
першої групи є статистично достовірно вищими, ніж у юнаків та дівчат із
другої групи. Відтак, перша група – це старшокласники, не схильні до завченої
безпорадності, а друга група – це старшокласники, схильні до завченої
безпорадності.
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При порівнянні даних досліджуваних із виділених груп за t-критерієм
Ст'юдента ми виявили, що у старшокласників, які не схильні до завченої
безпорадності, такі навчальні мотиви, як змагальний мотив (t=2,20, р=0,03),
мотив самоповаги (t=2,71, р=0,01), складність завдання (t=2,83, р=0,01) та
ініціативність (t=2,58, р=0,01), пізнавальні мотиви (t=2,81, р=0,01), мотив
саморозвитку (t=2,60, р=0,01) і мотив досягнення (t=4,69, р=0,00), є більш
вираженими, ніж в їхніх ровесників, які схильні до завченої безпорадності.
Таким чином, бачимо, що не схильні до завченої безпорадності
старшокласники у своїй діяльності більше орієнтовані на виконання переважно
складних завдань, а також прагнуть досягати результатів, які є більш
значущими, ніж в інших. Вони проявляють більшу ініціативність та
винахідливість при вирішення поставлених перед ними завдань, більше
прагнуть оволодіти новими знаннями і навичками, проявляють більший
інтерес до суттєвих властивостей, закономірностей в начальному матеріалі, до
теоретичних принципів та ключових ідей. Вони більше прагнуть до
саморозвитку, краще вміють обирати способи, які дозволяють їм досягати
бажаних цілей в процесі навчальної діяльності.
Отже, проведене нами емпіричне дослідження показало, що структура
навчальної мотивації у старшокласників, які схильні і не схильні до завченої
безпорадності характеризується певними відмінностями, на які вчителям
потрібно звертати увагу у навчальному процесі. З іншого боку, можемо
говорити і про те, що робота шкільного психолога із схильними до завченої
безпорадності старшокласниками, яка буде спрямована на підвищення їхньої
впевненості у собі та оптимістичного налаштування, переконаності у своїй
здатності контролювати події свого життя, впливати на них і досягати
бажаного, сприятиме і розвитку їхньої ініціативності та винахідливості в
процесі навчання, орієнтації на засвоєння нових знань, вмінь та навичок,
бажання розвиватись і вдосконалюватись. Тобто загалом можна сказати, що
психологічна робота із корекції схильності старшокласників до завченої
безпорадності сприятиме розвитку їхньої навчальної мотивації та
підвищуватиме ефективність їхньої навчальної діяльності.
Література:
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Куль Ю. Теория саморегуляции: Индивидуальность, оценка и
экспериментальный анализ /
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Оснабрук, 1991. – С. 70-78.
2.
Медведская Е.И. Особенности наученной беспомощности у учащихся
с различным уровнем успеваемости / Е.И. Медведская // Психология обучения.
– 2010. – №3. – С. 41-56.
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Мельникова Н.Н. Коррекция выученной беспомощности: принципы
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экспериментальная и практическая психология: Сборник научных трудов / под
ред. Н.А. Батурина. – Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2000. – С. 127-134.
4.
Селигман М. Новая позитивная психология: Научный взгляд на
счастье и смысл жизни /
М. Селигман. – М.: София, 2006. – 368 с.
ВОЛОНТЕРСВО ЯК СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ ФЕНОМЕН
Гунько Олеся Олегівна
Львівський національний університет імені І. Я. Франка
Філософський факультет, кафедра психології
Науковий керівник: канд. психол. наук., доц. Галецька І. І.
Волонтерська діяльність, як зазначено у Всесвітній Декларації
Волонтерства, становить фундамент громадянського суспільства. Особливої
уваги заслуговують дослідження поширення волонтерської діяльності саме
серед студентської молоді, яка завжди були ініціаторами соціокультурних змін
у державі та є активним учасником соціального життя країни.
Більшість дослідників розуміють поняття волонтерської діяльності,
або волонтерство, як добровільну неоплачувану діяльність, яка передбачає
безкорисливу допомогу іншим та спрямована на користь соціуму. Волонтер –
особа, яка бере активну участь у волонтерській діяльності [3, с.4] .
Аналіз історичних засад виникнення волонтерства дозволяє
створджувати, що роком виникнення волонтерського руху вважається 1859 рік.
Саме тоді французький письменник – журналіст Анрі Дюман, вражений
кривавими картинами битви при Сольфоріно (найбільшої битви часів Австроітало-французької війни), запропонував ідею створення Червоного Хреста –
організації, яка працювала б на волонтерських засадах і надавала першу
медичну допомогу пораненим бійцям [4, с.11]. Принципами, сформульованими
Дюманом, керуються сьогодні волонтери у всьому світі.
Кожного року волонтерською діяльністю охоплено понад 100 млн.
осіб дорослого населення планети. Дослідження свідчать, що найбільш
активний вік, коли люди долучаються до волонтерства – 30-49 років. З року в
рік дослідники відзначають різницю в розвитку волонтерства залежно від типу
економіки. У розвинутих країнах залученість до волонтерства зростає у всіх
вікових групах. Найбільше зростання – у групі 15-29 років. В той же час у
країнах, що розвиваються, рівень залученості до волонтерства загалом
знизився. В Україні регіони, які найбільше долчені до волонтерської
діяльності, – це Донбас, підконтрольні Україні території (19 %), та Захід (14
%). Найбільше волонтерів серед молоді: 22% людей віком від 14 до 35 років
протягом 2015 року займалися волонтерством [3, с.6].
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Ми зясували, що найбільш активні прояви волонтерської активності
спостерігаються під час глибоких соціальних криз та проблем широкого
суспільного масштабу. Волонтерська діяльність з новою силою спалахує там,
де є необхідність протистояти насильству, жорстокості та несправедливості.
Саме через важку соціально-політичну ситуацію в Україні та світі загалом,
сьогодні
волонтерська
діяльність
стала
предметом
багатьох
міждисциплінарних досліджень як вітчизняних, так і зарубіжних науковців.
Аналізуючи Закон України «Про волонтерську діяльність»
Н. І. Кривоконь зазначає, що донедавна в нашій країні до основних форм
волонтерської діяльності переважно відносили: проведення заходів, пов’язаних
з охороною навколишнього середовища, збереженням історичної та культурної
спадщини тощо. Однак, сьогодні напрямки надання волонтерської допомоги
значно розширилися: від підтримки малозабезпечених, безробітних,
багатодітних, бездомних - до надання допомоги Збройним Силам України та
окремим громадянам. [5, с.331]. Поділ волонтерської діяльності на окремі
форми є досить умовним, оскільки постійно відбувається розширення кордонів
волонтерства та збільшення кількості сфер, до яких долучаються добровольці.
Залежно від наукових поглядів та теоретичного підходу, науковці
виділяють наступні види мотивації до волонтерської діяльності: егоїстична та
альтруїстична (А. Омото та М. Снайдер, К. Пападакіс) [6], [7]. індивідуальна та
групова (Л. Ільчук, О. Давидюк) [3]. А також виокремлюють чинники
формування мотивації: внутрішні та зовнішні (Н. А. Вайнілович) [2],
суб’єктивні та об’єктивні (Е. М. Балашов) [1].
Сьогодні більшість європейських та американських науковців у своїх
дослідженнях спираються на мультифакторну модель Е. Г. Кларі та
М. Снідера. Вчені вважють, що явище мотивації є багатовимірним та має
складну структуру. Науковці виокремили шість особистісних та мотиваційних
чинників (функцій), які стимулюють волонтерську активність: ціннісна
функція, розуміння, саморозвитку, кар’єрного росту, соціальна, захисту. Ця
модель була доповнена МакЕвіном та Джакобсеном-Дарсі, які розширили
мультифакторну теорію мотивацію волонтерської діяльності додатковими
функціями: цінності, визнання, соціальних взаємин, реактивності, самооцінки,
кар’єрного росту, розуміння та захисту [6, с.1521].
Розроблена нами структура волонтерської діяльності включає:
зовнішні та внутрішні чинники, які сприяють формуванню певного виду
мотивації (цінності, визнання, взаємність, захист, соціальні взаємини,
реактивація, самооцінка, соціальна мотивація, кар’єрний ріст та пізнання).
Завдяки мотивації здійснюється волонтерська діяльність, яка в свою чергу має
на меті досягнення конкретних цілей: соціальних вигод (надання пільг,
суспільне визнання, набуття досвіду) та особистісних переваг (покращення
фізичного та морального стану).
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Шляхом емпіричного дослідження, у якому взяли участь 55 студентівволонтерів віком від 18 до 27 років (45 дівчат та 10 хлопців), ми з’ясували, що
для більшості досліджуваних характерне явище полімотивації як поєднання
кількох винятково важливих потреб, прагнень та спонукань. Найбільш яскраво
вираженими є мотивація пізнання, мотивація самооцінки, соціальна мотивація
та мотивація цінностей. Найменш актуальними для волонтерів є мотивація
взаємності, реактивації та кар’єрного росту. Виявлено відмінності мотивації
волонтерської діяльності: дівчата мають вищий рівень мотивації визнання та
захисту, ніж хлопці. Встановлено наявність взаємозв’язку між рівнем
вираженості певного виду мотивації волонтерської діяльності та соціальнопсихологічними установками і особистісними характеристиками волонтерів.
Тобто залежно від того, які соціальні цілі ставить перед собою студент та які
психологічні характеристики йому притаманні, буде залежати переважання
того чи іншого виду мотивації волонтерської діяльності.
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ПСИХОЛОГІЧНІ ДЕТЕРМІНАНТИ СХИЛЬНОСТІ ДО ІНТЕРНЕТ
ЗАЛЕЖНОСТІ У СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ
Ірза Анатолій Олегович
Львівський національний університет імені Івана Франка
Філософський факультет, кафедра психології
Науковий керівник: канд. психол. н., доц. Баклицький І.О.
Інтернет залежні знаходиться на слуху тривалий час, але навіть станом
на сьогодні єдиного критерію розробки визначення залежності немає. На
сьогоднішній день цей розлад не включено до міжнародної класифікації
хвороб і труднощів для здоров’я – МКХ – 10. Першим хто описав феномен
інтернет-залежності в 1995 році став І. Голдберг лікар, що запропонував
перелік критеріїв визначення схильності до залежності від інтернету та виділив
такі 2 симптоми цього розладу:

дистрес чи негативний і хворобливий стан стресу;

нанесення шкоди власному: психологічному, матерільному,
міжособистісному, соціальному, фізичному статусу [1, с.134-159].
Згідно останніх розвідок розуміння інтернет залежності, сьогодні є два
основних означення. Які мають зв'язок із надмірним використанням і
аддиктивним станом в DSM – 5. Перше з них належить І. Голдбергу у 1996р,
він розумів інтернет-залежність як порушення звичної поведінки причиною
чого є використання інтернету і комп’ютера [2, с.480]. Друге визначення
належить Дж. Кандельсу у 1998 р, він доповним розуміння Голдберга тим що
інтернет-залежність містить у собі включно всі типи діяльності у мережі,
причин ж його виникнення він вважає що є багато[2, с.481].
Найавторитетніші науковці що розробляли питання інтернет
залежності стверджують що існує два основних типи джерел залежності:

Зовніші – зазвичай відносять властивості ситуації в соціумі;

Внутрішні – такими є ті властивості що притаманні
індивідуальному світові користувача [3, с.365–375];
Наші вітчизняні дослідники(Соловйова І.І. і Больбот Т.Ю. і інші…. )
називають що існують наступні причини залежності від інтернету як:
проведення в інтернеті більше і 20-40 год протягом тижня, попередня
схильність до залежної поведінки, емоційна неповноцінність(не благополучне
дитинство, неправильне виховання, батьківська депривація і інше),
стать(чоловіча і жіноча). Також існують декілька каталізуюючих факторів
поведінки залежності від інтернету які мають такі соціально біологічні
показники: травми черепної коробки, негармонійне виховання з надопікою,
погані умови в сімї її неблагополучне переживання, неправине негармонійне
формування особистості користувача, до родові травми ч и пологовій,
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недостатність соціальної підтримки(неадаптивні, негативні відносини),
залежна поведінка батьків користувача(генетична передумова, від
психологічних типів залежностей чи хімічних) [3, с.365–375].
Згідно вивчення типів спілкування в інтернеті, дослідники зазначають
, що він стає зручним інструментом з допомогою якого можна вивчити
неповторність особистості. І ці інструменти є(вище у розділах зазначалося):
безпека, множинність, гневидимісь, легкусть доступу, анонімність, простість у
коритуванні. Цікавим втіленням цього інструменту буде те що інтернетзалежність станепевним центром на деякий час навколо якого буде зібране «Я»
особистості користувача, як і сконцетровані усі її сильні риси. Тому
збудований з допомогою цього тип особистості носитиме назву адиктивної, це
вже останній вияв залежності, який повністю поглинає користувача[4, с.507].
Вченим вдалось певним чином навести закономірність характеристик
осіб з залежністю від інтернету, що мають такі психологічні особливості 1.
Соціальне середовище:

в тій чи інші мірі була дискримінована за певною
ознакою(стать, національність, економічним чином);

була дезінтегрована в суспільстві;
2.
Зростання в дитинстві:

Невідповідний тип батьківського виховання(за критерієм над-,
недо опіки чи непоступовий);

Рання втрата батьків(до 15 років);

Утворення раннього тривожного характеру результатом якого
є емоційні напруження матері під час і після вагітності;

Дитяча психотравма(жорстке виховання, насильство у всіх
проявах, наявність лише одного члена сміх);

Проведення вільного часу(неправильний розподіл часу) за
компютером і онлайн розважальним контентом;
3.
Індивідуальні особливості:

Зовнішня соціальність, що поєднана з внутрішнім страхом
соціальних і емоційних звязків;

Спонука до брехні;

Тривога;

Залежна поведінка в інших життєвих проявах;

Передбачуваність, повторювана поведінка;

Перекладання відповідальності на інших осіб, звинувачення їх
без причинно;

Не здатність, небажання брати на себе відповідальність при
прийнятті життєвих рішень;
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Занижений поріг переживання труднощі, при адекватному
перенесенні криз у той же час;

Зовнішній прояв домінантності з прихованим комплексом
неповноцінності; [4, С.509]
Попри всі дослідження в цій галузі на сьогодні важко вдало
спрогнозувати майбутні зміни у психіці користувачів що згодом вплинуть на їх
поведінку. Поза як зазначені вище форми і механізми мають свої особливості,
які на даний час мають недостатній рівень вивченості у науковому світі[4,
с.508].
Література:
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Мельник Є. В. О природе болезненной зависимости:(алкоголизм,
наркомания и др.)// 1998 С.134-159.
2.
Минко А. И., Линський И.В. Наркология в вопросах и ответах/ /Серия
«Медицина для всех». – Ростов н/Д: Феникс , 2003. С.480.
3.
Турецька Х. Інтернет-залежність як предмет психологічного
дослідження / Х.Турецька // Вісник Львівського університету. – Львів, 2007. –
Вип. 10. – С. 365–375.
4.
Немов Р.С. Психология ТЗ //М: Просвещениє 1995 – С.508
ОСОБЛИВОСТІ НАРЦИСИЧНОЇ САМОРЕГУЛЯЦІЇ У КОНТЕКСТІ
ОСОБИСТІСНОГО СМОЗДІЙСНЕННЯ
Клименко Марія Романівна
Львівський національний університет імені І.Франка
Філософський факультет, кафедра психології
Науковий керівник: к. психол. н., доц. Галецька І.І.
В часи, коли принципи особистої ініціативності, ефективності,
використання ресурсів задля утвердження власного як матеріального, так і
психологічного благополуччя стають усе більш актуальним виникає питання
ролі здорового нарцисизму у щоденній життєформуючій активності людини.
Нарцисична саморегуляція грає роль одного із механізмів, що інтегрує та
скеровує особистість у напрямку освоєння нових можливостей, нових форм
почуттів, переживань, подій, думок, у визнанні себе та самовираженні, є
джерелом особистісної самоцінності.
Існує велика кількість психологічних концепцій, що осмислюють
проблему нарцисизму в межах психічної норми, проте неоднозначних.
Проблема нарцисичної саморегуляції відображається у працях З.Фройда,
Х.Когута, О.Кернберга, Дж.Міллера, К.Морф, Д.Фостера й К.Кембела,
Р.Раскіна. Звертаючись до «витоків» осмислення цього конструкту, варто
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зазначити, що й З.Фройд, теоретично обґрунтував поняття нарцисичної
саморегуляції крізь ідею руху лібідо. Х.Кохут визначив нарцисичну
саморегуляцію, як механізм задоволення нормальних динамічних потреб Я.
О.Кернберг аналізував нормальний нарцисизм дорослого як адаптивний спосіб
саморегуляції, корекції і підтримання стабільної самооцінки і уявлень про себе
[1]. К.Морф та Ф.Родвальт розуміють її вже як систему персональних стратегій
зв’язку особистості із певною ситуацією, що є стимульованою потребою
досягнення цілей [5]. Вивчення проблеми особистісного самоздійснення
найбільш широко досліджене через вектор пошуку і реалізації сенсу життя,
призначення людини, а більш конкретно – визначення життєвого смислу, його
досягнення [2,4]. В рамках екзистенційної психології питання актуалізувалось
В.Франклом, С.Мадді, Р.Меєм, А.Ленгле, К.Орглер, І.Яломом (самоздійснення
як самотрансцендеція й наявність сенсу життя, прямування до смислу),
Д.Лєонтьєвим (смисложиттєві орієнтації), Л. Коганом (стиль і смисл життя),
Т.Титаренко (життєвий світ, «буття в світі», світ включає смисли).
Здійснено емпіричне дослідження для з’ясування зв’язку
функціонування нарцисичної саморегуляції та переживання людиною
особистісного самоздійснення. Обстежено 90 осіб віком від 18 до 21 – 44
хлопці і 46 дівчат, що є студентами львівських вищих навчальних закладів.
Методики дослідження: тест оцінки нарцисизму «Self» (Ф.Денеке та
Б.Хільгеншток),
«Шкала
Екзистенції»
(А.Ленгле),
опитувальник
«Задоволеність життям» (Е.Дінер).
За допомогою методу кластеризації «k-середніх» згруповано три
відповідні кластери, в основу яких взято інтегративні показники Індексу
функціонування системи Self та Нарцисизму. Тож у перший кластер увійшло
25 досліджуваних (28% вибірки), у другий – 44 (49% вибірки), у третій – 21
(23% вибірки). Перший кластер – це група із досить високим рівнем
нарцисизму та індексом функціонування Self дезадаптивним, другий кластер –
група з показниками нарцисизму та індексу функціонування Self близькими до
показників профілю ідеально сильної особистості, третій – сукупність осіб із
зниженим рівнем нарцисизму та відчутною слабкістю Self.
Загалом порівнюючи усі
середні показники трьох кластерів –
виявлено групу із найменш адекватно функціонуючим Self, та нарцисичною
саморегуляцією зокрема, найслабшим Self, найменшим базовим потенціалом
надії, найбільш негативним тілесним образом себе, високою схильністю до
соціальної ізоляції, прояву нарцисичного гніву, втрати контролю над емоціями
та схильності до обезцінення. Особи цієї групи найбільше потребують
використання захисних механізмів психіки типу дереалізація-деперсоналізація,
регресія до потреби архаїчного догляду, аби захистити Self від дестабілізуючих
впливів та зберегти його крихку цілісність. Також виділено іншу групу
(перший кластер) із такими особливостями як: найвищий рівень нарцисизму та
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порівняно більш адекватно функціонуюча Self-система, оскільки усі показники
є дуже наближеними до тих, які зафіксовані у кластері другому (найбільш
«здоровому»). Тобто саморегуляційна система має можливість підтримувати
непатологічний рівень нарцисизму в його високому вимірі без глибинної
шкоди Self.
Дослідження кореляційних зв’язків у структурі другого кластера
виявили,
що
екзистенційна
наповненість,
життєва
сповненість,
самотрансценденція, особистісна свобода та відповідальність, персональність
корелюють із багатьма показниками, що оцінюють якість функціонування
системи Self, проте зазначаємо найважливіші: прямий зв’язок переживання
екзистенційної наповненості особистості із нарцисизмом (r= 0,42), та обернені
взаємозв’язки із безсилим Self (r= -0,39), проявами деперсоналізації (r= -0,31),
переживанням свого Self як незначного (r= -0,46), негативним тілесним
образом Self (r= -0,34), прагненням захисту у архаїчному догляді (r= -0,30) та
нарцисичною вигодою від хвороби (r= -0,33); сповненість також перебуває у
прямому зв’язку із проявами нарцисизму (r= =0,45). Дослідження кореляційних
зв’язків у структурі третього кластера (група з показниками найнижчого рівня
нарцисизму та найменш конструктивно функціонуючою системою Self)
виявили: чим гірше функціонує нарцисична саморегуляція, детальні показники
функціонування Self є слабкими – тим меншим є переживання людиною себе
як особистістю, яка самоздійснюється. Зокрема страждає задоволеність
життям, більшою є соціальна ізольованість (r= -0,48), низькою є задоволеність
тілом (r= -0,64), світ особистісних цінностей є також досить мізерним (r= 0,36).
Тобто адекватний, або іншими словами, «здоровий» нарцисизм
пов'язаний із вищими показниками екзистенційного самоздійснення
особистості. Такі особи більш схильні перебувати в діалогічному обміні зі
світом і тим наблизитися до втілення своїх сутнісних сенсів, володіють
більшою здатністю сприймати ціннісні «основи світу» і примати те, як цінності
вливаються в їхню особистісну структуру, впевненіше крокують до прийняття
життєвих рішень, втілення в життя власних задумів дозволяє менш страждає
від сумнівів невпевненості, а навпаки ж супроводжується відчуттям, що «все
робиться правильно» та з відповідальністю. Можна зробити припущення, що
висока та адекватна самоцінність – джерело переживання Я як цілісної та
узгодженої структури психічних активностей, спрямованих на екзистенційну
зміну. Показником порушеного механізму функціонування нарцисичної
системи регуляції є нестабільне почуття власної цінності (як завищене, так і
надмірно занижене), для підтримки якого психіка людини використовує
компенсаторні механізми для захисту й збереження власної цілісності та
цінності[3].
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Встановлено, що особи з більш адекватно функціонуючою
нарцисичною саморегуляцією схильні перебувати в діалогічному обміні зі
світом і тим наблизитися не тільки до когнітивно вималюваного уявлення про
ціннісні сенси, але і до їх втілення, та є сприятливими до того, аби цінності
впливали на їх особистісну структуру. Тож нарцисична саморегуляція – це
механізм, який діє, аби підтримувати здорову самоцінність людини, її
цілісність, автентичне сприйняття себе у світі наповненому цінностями, на які і
спрямовує свою психічну активність особа.
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ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ СТИМУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО
ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ
Костюк Софія Петрівна
Львівський національний університет імені Івана Франка
Філософський факультет, кафедра психології
Науковий керівник: канд. психолог. н., доц. Карковська Р.І.
Актуальним завданням для громадян України є формування
суспільства, яке б давало рівні можливості для особистісного розвитку, було
максимально безпечним як для людини так і для природного довкілля.
Формування ефективних систем правового регулювання та соціального
захисту вимагає застосування психологічних інструментів. Розвиток соціальної
відповідальноcті є одним із завдань на шляку подолання деіндивідуалізації,
суперечностей між інтересами особи та спільноти, яке значною мірою лежить
саме в психологічній площині. Соціальна відповідальність – це розуміння
соціально-значущих наслідків своїх дій, визнання цінності інтересів громади і
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суспільства/спільноти, попередження і усунення корупційної чи інших форм
неетичної поведінки, що може принести шкоду іншим особам, громаді чи
довкіллю.
Аналіз досліджень сучасних вчених (Дена Аріелі, Аната Брача,
Стефана Мея, Франчески Корнеллі, Андреа Бураші, Патриції Функ, Стефано
Делавінги, Джона Ліста, Улріке Малмендіера, Ніколли Лацетери, Маріо
Маціса, Роланда Бенабоу, Джона Тіроле) показує, що соціально відповідальну
поведінку можна стимулювати, з часом трансформуючи її у нормативну
соціальну поведінку.
Виявлено прямий зв’язок між пріоритетністю певної сфери у
суспільстві та спрямованістю на неї соціальної ативності. Наприлад, якщо
пропагуються розвиток освіти та мистецтва, більшість доброчинних внесків та
волонтерства будуть охоплювати саме ці сфери [6, с.15].
Соціально відповідальна поведінка залежить від видимості її
результату в значущій для особи групі. За результатами П. Функ, попри
економічну затратність, особливо у маленьких містах люди надають перевагу
демонструванню своєї політичної активності й членства у групі, обираючи
очне голосування на противагу електронному [8, с.1089]. Дослідження С.
Делавінги, Дж. Ліста, У. Малмендіера показують, що люди схильні надавати
більші пожертви, якщо про їхню відмову будуть знати оточуючі [7, с.31]. Н.
Лацетера та М. Маціс виявили, що активність в донорстві крові збільшувалася
при отриманні винагороди-соціальної похвали у вигляді бронзової, срібної та
золотої медалей відповідно від активності учасників. Рівень активності та
кількість учасників зростали ще більше, якщо результати отриманих нагород
публікувалися у місцевих виданнях [9, с.233]. Отже, престижність та соціальне
схвалення (зокрема, у формі матеріалізованих відзнак), отримані завдяки
видимості соціально відповідальної поведінки сприяють її виявам. Окрім
публічних похвал, медалей, номінацій, ефективне введення соціальних
субсидій в обмін на соціально-вигідні дії (якісне виконання своїх професійних
обов’язків, турбота про стан навколишнього середовища). До негативних
санкцій належить оподаткування неетичної поведінки щодо інших осіб,
громади чи довкілля рівномірне вартості завданої шкоди [2, с.1661; 3, с.26; 5, с.
177].
Поки соціально відповідальна поведінка не стане нормативною, вона
повинна бути матеріально стимульована ззовні. Із збільшенням соціальновідповідальних громадян у суспільстві, така поведінка стає загальноприйнятою
нормою і не потребує додаткового стимулювання, а вияви соціально
безвіповідальні особи зазнають соціального осудження. В такому випадку
соціальна відповідальність як характеристика особи у соціальній взаємодії
формується на основі Я-образу, стаючи питанням самоповаги і репутації.
Відповідність дій позитивному Я-образу є важливими мотивом соціальної
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відповідальності для підтримання своєї моральній ідентичності [2, с.1663; 3,
с.28; 4, с.199].
Ефективне управління соціально відповідальною поведінкою
передбачає диференційне застосування її стимулів за формою і розміром.
Недоцільно матеріально заохочувати людей, які при своєму виборі суспільно
корисної поведінки керуються мотивом престижу (переважно це
меншість/невелика частка людей, серед яких громадські діячі та філантропи).
Мінімальної матеріальної стимуляції потребують особи, які демонструють
найнижчий рівень соціальної відповідальності. Максимальна матеріальна
стимуляція є необхідною для бажаної поведінки осіб, які становлять найбільшу
частку в соціальній групі [2, с.1669; 5, с.172].
При управлінні соціально відповідальною поведінкою варто
враховувати такі ймовірні побічні наслідки як мотиви престижу та формування
персонального іміджу. Виявлено, що підтримку, зокрема, матеріальну
отримують найбільш відомі інституції (наприклад, Гарвард, Єль, Прінстон), а
невеликі й менш відомі установи часто залишаються поза увагою меценатів [2,
с. 1673]. Сьогодні купівля гібридних машин чи встановлення сонячних
батарей є більш поширеними способами подбати про довкілля, аніж
теплоізолювання будинків чи покупка енергозберігаючого котла [1, с.72].
Отже, пропаганда, соціальне визнання та матеріальне стимулювання є
дієвами інструментами стимулювання соціально відповідальної поведінки.
Мета такого впливу полягає у формуванні інтеoрiзованої норми
відповідальності через стимулювання відповідної активності, щоб в
майбутньому соціально відповідальна поведінка відтворювалась, потребуючи
мінімального зовнішнього мотивування.
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ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КОМУНІКАЦІЇ ПІДЛІТКІВ
Кровіцька Віолетта, Дитко Ольга, Федак Софія
Львівський національний університет імені І. Франка
Філософський факультет, кафедра психології, Мала академія наук
Науковий керівник: старший викладач Михальчишин Г.Є.
Сьогодні все більше людей надають перевагу спілкуванню в
соціальних мережах. Менше комунікації відбувається безпосередньо.
Найбільшої актуальності це питання набуває у шкільному середовищі,
особливо у підлітків, адже для них формування навичок соціальної взаємодії є
дуже важливим, бо закладаються вони саме в шкільні роки. Як про це зазначає
О. В. Прашко: «Підліток розвивається завдяки включенню в різні соціальні
спільноти та переживанню нерозривного зв’язку з ними.» [2, с.25].
Міжособистісне спілкування підлітків зосереджене в середовищі
однолітків, насамперед всередині референтної групи. Адже підлітковий вік:
«Це вік різких змін, труднощів, конфліктів, драматичних переживань та криз.»
[1, с.66]. Внаслідок такої взаємодії школяр отримує певну практику, щось
набуває, а щось втрачає. Це призводить до збагачення соціального досвіду
підлітка, формує адекватну самооцінку, розвиває уміння ефективного
успішного спілкування з середовищем.
У дослідженні комунікативної сфери підлітка було використано
авторську анкету та методику «Q-сортування» В. Стефансона. Мета
дослідження: дослідити психологічні особливості спілкування підлітків з
високим рівнем комунікативності, прийняття боротьби та незалежності. Об’єкт
дослідження: комунікативна сфера особистості. Предмет дослідження:
особливості спілкування школярів підліткового віку.
Припускалося, що у підлітків переважає потяг до спілкування, нових
знайомств, тому передбачалося, що серед досліджуваних буде переважаюча
кількість тих, хто має високий рівень комунікації, незалежності та прийняття
боротьби.
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Виявилося, що серед респондентів переважають комунікабельні та ті,
що уникають «боротьби». Значної переваги тенденції залежності чи
незалежності не виявлено. У половини досліджуваних підлітків є вираженою
тенденція у прагненні до прийняття групових стандартів і цінностей. У другої
половини респондентів – незалежність позиції, самостійність у взаємодії з
колективом. Приблизно порівну досліджуваних в позиції залежності і
незалежності. Серед досліджуваних виокремились ті, які хочуть створювати
емоційні зв’язки як у своїй групі, так і за її межами. Підлітки прагнуть не
сумувати в будь-яких ситуаціях.
Досліджуваних підлітків з тенденцією до уникнення «боротьби»
значно більше, ніж тих, що активно прагнуть брати участь у груповому житті,
домагаються більш високого статусу в системі міжособистісних взаємин. У
групі опитаних переважають ті школярі, які прагнуть відійти від взаємодії,
уникнути її, проігнорувати, зберегти нейтралітет у групових суперечках і
конфліктах. Таких, які більше схильні до компромісних рішень без
відповідальності є більше.
Звичайно, що кожна тенденція має як і внутрішню, так і зовнішню
характеристику для досліджуваної особистості. Це можуть бути визначені
внутрішні особливості школяра, а можуть бути зовнішні ознаки, що формують
ніби певну «маску» для суспільства, за якою приховується справжнє обличчя
підлітка.
У досліджуваних з високим рівнем прийняття «боротьби» може
спостерігатися і намагання контролювати взаємодію з однолітками.
Відбувається внутрішній конфлікт особистості між прагненням до прийняття
групових стандартів, цінностей і одночасно – заперечення їх. У поведінці це
може проявлятися суперечливо: нерішучість у спілкуванні з проявом
самостійності.
Виявилося, що серед відповідей на перше питання анкети про те, які власні
риси досліджуваних допомагають їм у спілкуванні, переважають відповіді
такого змісту:
- ерудованість, почуття гумору, вміння слухати (досліджувані з високим
показником «незалежність»);
- великий словниковий запас, почуття гумору, вміння вести розмову,
доброзичливість (опитані з високим показником комунікабельності);
- хороший словниковий запас, почуття гумору (досліджувані з високим
показником рівня прийняття боротьби).
Отже, більшість досліджуваних вважають, що володіють почуттям
гумору і воно робить їх успішними в комунікації. Підлітки з високим рівнем
незалежності виділяють своє вміння слухати та власну ерудованість як ресурс
у спілкуванні. В дослідженні виявлено особливості підлітків, які
перешкоджають їхньому спілкуванню. Більш незалежним досліджуваним
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заважає впертість та відвертість. Особистостям з високим рівнем
комунікабельності заважає власна самовпевненість, а інколи і сором’язливість.
А тим, що приймають боротьбу здебільшого перешкоджає сором’язливість,
емоційність та власні комплекси. Сором’язливість, як риса характеру, є
поширеною серед чинників, що не сприяють ефективній комунікації підлітків
і це не залежить від того яку стратегію вибирає школяр боротися чи уникати
змагання.
Досліджувані також відповідали на запитання: «Чи обдумуєте Ви свої
дії перед тим, як почати спілкуватися?». Виявилося, що більшість
досліджуваних учнів роблять зазвичай саме так. Серед них переважають
товариські, які уникають боротьби, змагання в проблемних ситуаціях.
Учні з високим рівнем «незалежність» найбільше люблять спілкуватися з
друзями і проводити час з рідними. Вони прагнуть в комунікації відстоювати
свою думку, бути незалежними від суджень інших. Ці досліджувані не дуже
люблять вчитися, але з однолітками товариські. Нас цікавила відповідь
підлітків на питання: «Чи здружують вас з однолітками спільні смаки у
музиці?». Виявилося, що музика, музичні вподобання зближують більшість
досліджуваних школярів.
Серед респондентів не було виявлено підлітків нетовариських, які
приймають «боротьбу». Також, було помічено, що більше сумнівів у
відповідях (переважала відповідь «можливо») мали хлопці ніж дівчата.
Результати відповіді досліджуваних на запитання про прийоми, що зазвичай
використовують їхні однолітки для маніпуляції ровесниками розподілились на
такі основні групи (див. рис.1):

Рис. 1. Основні прийоми, що зазвичай використовують досліджувані підлітки
для маніпуляцій ровесниками.
У маніпуляціях переважає крик, погрози і фізичне насилля. Те, що
крик є основним способом маніпуляції більше відзначали респонденти із
переважаючою «залежністю» та тенденцією на уникнення «боротьби». Любов
також виокремилась як один із способів маніпуляцій, але автор припущення
вважає це найбільш несправедливим способом впливу на інших. Виявилося,
що у спілкуванні саме поведінка однолітків привертає увагу досліджуваних та
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спонукає їх, або навпаки відштовхує від подальшого розвитку стосунків. Вже
потім для них важлива зовнішність співбесідника. Незначна кількість
досліджуваних підлітків звертає увагу при знайомстві на емоції. Припущення
підтвердилась в тому, що серед досліджуваних підлітків переважаюча кількість
тих, хто має високий рівень комунікації і товариськості. Респонденти
наголошували, що комунікація має бути легкою і не вимушеною, тільки тоді
вона приносить задоволення та користь для соціального життя особистості.
Отримані результати дослідження свідчать про наявність широкого
кола питань, проблем в сфері спілкування підлітків. На сьогодні є необхідним
надання підтримки підліткам з боку класних керівників, шкільних психологів,
соціальних педагогів у формуванні навичок ефективної комунікації, соціальної
взаємодії в шкільному середовищі.
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СПЕЦИФІКА ТРАКТУВАННЯ СТАТУСУ ЕМПАТІЇ У ПСИХОЛОГІЇ
Кузьмин Святослав Ярославович
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Науковий керівник: к. т. н., доц. Петровська І. Р.
В науковому дискурсі емпатія зазвичай розуміється як професійноцінна якість особистості фахівця, що забезпечує встановлення емоційнозабарвленого рапорту на основі довіри та розуміння об’єкта емпатії. Як про це
зазначає Карл Роджерс: «Раннє виникнення емпатії передбачає подальший
успіх.» [4, с.5], вважаючи емпатію одним із ключових чинників встановлення
міжособистісної взаємодії в психотерапевтичній діяльності. Однак,
зосередивши увагу на дещо детальнішому дослідженні цієї тематики, можна
помітити багатогранність трактування емпатії. За словами Т. Д. Карягіної: «На
фоні великої теоретичної та практичної цінності особливо проблематичним
виглядає надзвичайно високий рівень багатозначності, невизначеності поняття
«емпатія»» [2. с.4]. При цьому, науковці не можуть дійти одностайної згоди у
трактуванні статусу емпатії в психологічному контексті. Вона трактується як
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психічний стан, психічний процес, психічна властивість чи якість особистості.
У цьому плані кожен науковець наділяє емпатію своїм певним статусом до
якого більше схиляється.
Керуючись принципами системного підходу, на нашу думку, емпатія
може бути як особистісною якістю, так і станом, процесом чи властивістю
одночасно, в залежності від критерію глибини її розгляду. Для початку
необхідним є ієрархізоване виокремлення можливих площин розгляду статусу
емпатії: 1) особистісна якість; 2) психічний стан; 3) психічний процес; 4)
психічна властивість. Зокрема, що стосується трактування емпатії через
площину особистісної якості, особливістю в трактуванні буде узагальнене
визначення поняття емпатії з основним акцентом на її функціональному
значенні, як це наводилось на початку. Однак, якщо припустимо нас
цікавитиме деталізація емпатії: «що вона собою являє?», «яка її структура?», то
далеко не всіх задовольнить її узагальнене трактування. Адже, чим коротшою є
дефініція – тим більше запитань до неї виникає. Тому коректним буде перехід
у площину трактування емпатії як психічного стану, що забезпечує детальніше
трактування емпатії, зосередившись на її проявах в конкретний момент часу.
Стан емпатії на наш погляд є можливістю пройматися та усвідомлювати
переживання іншого з його точки зору, висловлюючи при цьому своє
ставлення до об’єкта в позитивній чи негативній формі емпатії.
Як психічний стан, емпатія є кінцевим продуктом послідовних
трансформацій внаслідок взаємодії інших психофізіологічних процесів у
глибшій – процесуальній площині дослідження. Якщо ми ставимо перед собою
за мету дізнатись «як саме утворюється емпатія?», «який механізм утворення
емпатії?», то ми вже переходимо площину від емпатії як психічного стану до
площини емпатії як психічного процесу. У цій площині дефініція емпатії
трактуватиметься з позицій процесуальності, окреслюючи ряд послідовних
трансформацій, внаслідок взаємодії з іншими психічними процесами, які
відбуваються на шляху до утворення емпатії як психічного стану.
Конкретизуючи, емпатія у процесуальній площині трактуватиметься як
складний психічний процес, що являє здатність до емоційного проникнення у
внутрішній світ об’єкта з метою пройнятись його душевними переживаннями
як власними, зберігши при цьому свою лінію поведінки, відобразивши після
усвідомлення цього стану своє емоційно-забарвлене ставлення, відповідно до
власних домінуючих моральних установок. Цю площину досліджує
психофізіологія та інші науки на межі між психічним та фізіологічним,
оскільки зачіпляється взаємодія між фізіологічними та психічними
структурами.
Такий поділ цілісного стану емпатії на суму декількох послідовних
процесів уже не є новацією. Оскільки, раніше саме це досліджувала психологія
свідомості ґрунтуючись на положеннях редукціонізму та механіцизму. Як про
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це зазначає Ю. Б. Гіппенрейтер, психологи вирішили, що вони повинні
наслідувати природничі науки, зокрема фізику чи хімію, вбачаючи перше
завдання психології в знаходженні простих елементів свідомості, розклавши
складну динамічну структуру свідомості на прості, неподільні частини. Другим
завданням було віднайти закони з’єднання цих простих елементів, задля
утворення з їх сукупності складнішу структуру [1]. Хоч психологія свідомості
й занепала на цьому шляху спрощень на систему окремих елементів про що
зазначає Ю. Б. Гіппенрейтер, оскільки їй не вдалось підібрати конкретні
елементи, щоб скласти складніший. Однак, для нас поки що, має цінність сам
факт, що такі спроби поділу складних психічних елементів на систему
простіших, а також збору складніших елементів із системи простіших
проводились раніше до нас. Оскільки, це дає нам виправдану можливість
донести свою позицію систематизації моделі трактування психіки із
запропонованого ракурсу, опираючись на попередні аналогічні спроби у
такому ж руслі. Зокрема, розглянувши цю систематизацію на прикладі емпатії
з ракурсу різних площин у її трактуванні.
Однак, і розгляд емпатії як стану, через площину поділу її на ряд
послідовних психічних процесів не є ще межею деталізації. Оскільки самі по
собі процеси функціонувати не можуть, базуючись на конкретних
властивостях, які є первинними структурами та завдяки яким є можливе
виникнення того чи іншого процесу та стану як кінцевого результату цих
трансформацій. То ж найглибшою на наш погляд площиною є трактування
емпатії як психічної властивості, переходячи цим самим у площину медицини,
зокрема в психогенетику. Психогенетика як наука, зосереджує увагу на
дослідженні природи та мінливостей психічних властивостей. І довести статус
емпатії як психічної властивості можливо. Оскільки, біосоціальна природа
емпатії містить в собі фіксовану генетичну базу, завдяки якій у процесі
онтогенезу можливий її розвиток. Як твердять емпіричні дані дослідження К.
М. Лучко: «Генетичні основи емпатії вивчалися близнюковим, генеалогічним,
молекулярно-генетичним методами. Цими дослідженнями було доведено
наявність генетичної компоненти у формуванні емпатії… З емпатію
асоційовані гени: OXTR, GABRB3, AVPR1Ars1 і AVPR1aRS3» [3, с.2].
Отож, у нашому розумінні за статусом, емпатія є системним
утворенням властивостей різних елементів психіки, які внаслідок послідовних
трансформацій між собою у процесуальній площині, утворюють стан емпатії
як кінцевий продукт цих трансформацій. При цьому не виділяємо із цього
масиву можливих статусів єдиний найважливіший. Оскільки, розглядаємо їх як
єдине взаємопов’язане утворення – система, де кожен статус у своїй площині
наукового огляду є важливим.
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ЛІДЕРСТВА В ОРГАНІЗАЦІЙНІЙ
ПСИХОЛОГІЇ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ.
Лаба Ірина Дмитрівна
Львівський національний університет імені І. Я. Франка
Філософський факультет, кафедра психології
Науковий керівник: д. пед. н., проф. Квас О.В.
Лідерство – феномен группового життя людей, який проявлається в
тому, що група наділяє одного або декількох індивідів правом здійснювати
визначальний вплив на вирішення важливих для всієї групи завдань і на
поведінку її членів.
До
середини
1980-х
років
у
організаційній
психології
використовувалися два показники ефективності: продуктивність праці і
ступінь задоволення працівників своєю роботою.
Концепції, які формувалися у 80-х роках ХХ століття сприяли
переходу від групового до динамічного, від транзактного до
трансформаційного розуміння лідерства в організаційній психології. Поділ на
західні та вітчизняні роботи є умовним. Останнім часом спостерігається
схожість тенденцій. [2,c.73]
Західні теорії творчого лідерства та аміцитії А.Зелезника; розуміння
лідера як «трейблейзера» Дж. Клегга; супер-лідерства Ч. Менза і Г. Сімса;
сервант-лідерства Р.Грінліфа; ціннісна концепція «стейкхолдерів» Г.
Фейерхольма та вітчизняні науковці А. Свенціцький, І. Волкова, Ю.Платонова,
В. Толочека, Г. Нікіфоров, Р.Кричевський формували сучасні тенденції
лідерства в організаційній психології.
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А. Залезник ввів поняття аміцитії, відповідно до якого взаємодія між
лідером та послідовниками здійснюється не лише в рамках взаємних ділових
обов’язків, але й на основі дружнього ставлення. Сутність лідерства за А.
Залезником полягає в творчості, продукуванні нових ідей, емоційності. Автор
виділяє чотири відмінності між лідером і менеджером:
1. лідер орієнтований на активні цілі, а менеджер – на реактивні;
2. лідер орієнтує
послідовників на висування нових ідей, а
менеджер допомагає їм успішно виконувати поточну роботу
роботу;
3. лідер надає перевагу тому, щоб працювати на самоті, незважаючи
на те, що йому притаманна розвинена емпатія у спілкуванні з
людьми. а менеджер працює з іншими, хоча його спілкування є
поверхневою, формальною ролю [1, c.115]$
4. лідер виокремнює себе зі середовища, а менеджер вважає себе
його частиною.
Концепція особистого лідерства Дж. Клегга визначає лідера як
трейблейзера – новатора, того, хто створює нові шляхи та способи. При цьому,
значна увага приділяється різним аспектам діяльності лідера: попередник (той,
хто перший за фактором часу) – раніше всіх висловив ідею; піонер – перший за
фактором простору (прибув в певне місце раніше інших); новатор – творець
найкращої парадигми, плану, моделі чогось; експерт – той, хто має найкращу
кваліфікацію; треблейзер – той, хто знаходить маршрут шляху, шлях до мети;
авторитет – той, хто володіє знаннями та інформацією; майстер – той, хто має
значні здібності; начальник – той, в чиїх руках зосереджено найбільше влади
та впливу; старший – той, хто має більше досвіду; винахідник – той, хто
придумує найкращу технологію та інші. [1, c.115]
Відповідно до концепції супер-лідерства, яку сформулювали Ч. Менз і
Г. Сімс супер-лідер повинен сприяти появі «самолідерства» у підлеглих
виконуючи роль не директора, а вчителя і вихователя. Лідер заохочує членів
групи ставити власні цілі не зважаючи на страх невдачі або помилки. Якщо
виникає необхідність зробити зауваження підлеглим, лідер повинен подати
його в такій формі, щоб не позбавити членів команди охоти до самолідерства.
Концепція сервант-лідерства Р. Грінліфа передбачає, що лідер повинен
служити людям, піклуватися про задоволення їх потреб. Він виділив такі
характеристики сервант-лідера:
1. бажання служити іншим;
2. прагнення займати лідерську позицію;
3. особистісний ріст;
4. відсутність привілегій в суспільстві [1,c.116].
В ціннісній концепції Г. Фейерхольма «стейкхолдери» – це команда
послідовників лідера. Лідер визначає цінності організації, заохочує членів
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команди до творчості, створює єдину команду послідовників, які розглядають
цілі організації як власні і беруть активну участь в лідерському процесі, на
основі чого виникає прототип командного лідерства.
Б.Басс обґрунтував положення про транзакційне і трансформаційне
лідерство. У випадку транзакційного лідерства взаємодія з лідером являє
собою взаємовигідний обмін, угоду, а ступінь визнання послідовниками певної
особи в якості лідера пропорційна кількості використання лідером різних
способів заохочення і покарання. Такі відношення з підлеглими орієнтовані на
цілі сьогоднішнього дня, на збереження статусу-кво.
На відміну від транзакційного трансформаційний лідер орієнтований
на створення довготривалих віднисин з підлеглими, тому він намагається
трасформувати їх таким чином, щоб вони прагнули до «наддосягнень».
Призначення лідера
полягає в продукуванні і прогнозуванні
змін в
організації: поглядів, цінностей, цілей. У результаті трансформації підлеглі
починають сприймати цілі організації, як свої власні.
Цей процесс відбувається за допомогою чотирьох механізмів:
1. харизми лідера (передбачення майбутнього і здатність
повідомляти про це).
2. інтелектуальної стимуляції (заохочення стратигічного мислення і
раціонального вирішення проблем).
3. увага до підлеглих (передбачає формування команди
однодумців).
4. натхненного стимулювання (зараження підлеглих ентузіазмом і
оптимістичним сприйняттям майбутнього). [3, c.217]
Концепція ціннісного обміну Р.Кричевського розглядає ідентифікацію
як механізм впливу лідера на інших членів колективу:
1. лідеру притаманні найбільш важливі для групи ціннісні
характеристики.
2. лідер – найчастіше стає об’єктом ідентифікації.
3. ідентифікація здебільшого відбувається за тими якісним
характеристиками, які є найбільш значимими для конкретного
члена групи, але оцінюються ним як такі, що йому не притаманні.
4. у процесі взаємодії лідера і членів групи відбувається обмін
цінностями – група забезпечує лідеру високий статус, а останній у
свою чергу робить значний влад у створення групових цінностей.
5. специфіка провідної діяльності групи детермінує своєрідність
динаміки процесу лідерства. [1, c.126]
Отже, на основі теоретичного аналізу можна виділити наступні
тенденцій лідерства в організаційній психології:
1. підлеглі не просто працюють на лідера, вони – згуртована
команда, яка інтеріоризує цінності компанії, бачить цілі та
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2.

3.

4.

напрямок розвитку організації, ідентифікує себе з лідером і
іншими членами групи, спрямовує свої дії на досягнення
результату.
не команда для лідера, а лідер для команди. набувають
популярності такі методи впливу і форми поведінки лідера, які б
зменшували
соціально-психологічну
дистанцію
в
субординаційних стосунках і тим самим стимулювали прояви
творчості, ініціативності працівників.
лідер в структурі організації не просто суб’єкт, який володіє
техніками управління персоналом, перш за все – він наставник,
порадник, друг, взаємини з яким будуються на основі відкритості,
довіри, симпатії.
завдання лідера – стимулювати членів своєї команди до
саморозвитку та вдосконалення.
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3. Книппенберг Д.А., Хогг. М.А. Под ред. Лидерство и власть. Процессы
идентичности в группах и организациях / Пер. с англ. – Х.: Изд-во
Гуманитарній центр, 2012. – 408 с.

ОСНОВНІ НАУКОВІ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ВИЗНАЧЕННЯ КРЕАТИВНОСТІ
ОСОБИСТОСТІ
Луців Марія-Ольга
Львівський національний університет імені Івана Франка
Філософський факультет, кафедра психології
Науковий керівник: канд.псих.наук, доцент Гупаловська В.А.
Проблема креативності постає в сьогоденні досить гостро та актуально,
що по праву вважається однією із основних проблем психології. Креативність,
як творча діяльність далеко не нова тема для дискусій сучасних дослідників та
науковців. Однак, цей предмет дослідження завжди цікавив представників
науки всіх епох і викликав прагнення створити, щось нове, не схоже на жодну
з інших теорій – теорію креативності.
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Крім цього, актуальність такого дослідження викликана також
об’єктивною потребою
удосконалення сучасних методів психологопедагогічного впливу, зокрема через визначення основних наукових
інтерпретацій дослідження креативності особистості з метою використання в
напрямку розвитку такої творчої діяльності.
Загалом творчі здібності або креативність, від лат. «сreatio» – творення,
в літературі визначається як здатність пізнавати, певне вміння знаходити
рішення в нестандартних ситуаціях.
При цьому, в подальшому науковці, в тому числі галузі психології,
неодноразово приділяли свою увагу питанню та означенню цього поняття.
Зокрема, З. Фройд вважав творчу активність результатом сублімації, а саме
зміщення статевого потягу на іншу сферу діяльності [3, с.306-344]. Такі
судження науковця, на наш погляд і до сьогодні не втрачають свого
обґрунтування, так як творча активність в певній мірі дійсно є процесом
сублімації, оскільки надлишок енергії, яку особистість не вивільнила бажаним
чином повинна вивільнятися, аби досягнути розрядки напруження, і одним із
конструктивних способів цього є творча діяльність.
Іншу думку висунвав А. Адлер вважаючи, що креативність виступає
способом компенсації комплексу неповноцінності [1, с.20-24]. Разом з тим,
вбачається, що творити та проявляти творчу діяльність особистості буде надто
складно з думкую «що я не такий» та компенсувати таким чином очікування
оточуючих, незважаючи на те, що думка ця може бути і не усвідомлена.
Крім цього, досить детально досліджували поняття креативності Дж.
Гільфорд та П. Торренс. Перший спершу виділяв чотири основні параметри
креативності: оригінальність (спроможність продукувати віддалені асоціації,
незвичні відповіді), семантичну гнучкість (здатність виявити основну
властивість об’єкта і запропонувати новий спосіб його використання), образноадаптивну гнучкість (спроможність змінити форму стимулу в такий спосіб,
щоб побачити у ньому нові ознаки і можливості для використання) та
семантичну спонтанну гнучкість (продукування різноманітних ідей у
нерегламентованій ситуації). Втім в подальшому, в ході наукового
дослідження, Дж. Гільфорд став виокремлювати вже шість параметрів
креативності: здатність до виявлення і постановки проблем, спроможність до
генерування великої кількості ідей, гнучкість – продукування різноманітних
ідей, оригінальність – спроможність відповідати на подразники нестандартно,
здатність удосконалити об’єкт, додаючи деталі, та уміння вирішувати
проблеми, тобто здатність до аналізу і синтезу.
П. Торренс, у свою чергу, виокремлював також параметри креативності,
серед яких, зокрема, продуктивність (здатність до висунення великої кількості
ідей), гнучкість (здатність висувати різноманітні ідеї, переходити від одного
аспекта проблеми до іншого, використовувати різноманітні стратегії
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вирішення проблем), оригінальність (здатність до висунення ідей, які
відрізняються від очевидних, банальних чи міцно установлених) та деталізація
(розроблення ідей) [2, с.433-457].
Поряд з цим, досліджуючи питання креативності А. Маслов вважав, що
головну роль у детермінації творчої поведінки загалом відіграють сукупність
мотивації, цінності та особистісних рис. Тобто, іншими словами, потреба в
самоактуалізації, що полягає у повній та вільній реалізації своїх здібностей і
життєвих можливостей. А. Маслоу також вважав, що завдяки самоактуалізації
особистість проявляє інтегрованість. Завдяки епізодам самоактуалізації
особистість стає більш відкритою суспільству, досконалішою і спонтанною, з
вищим почуттям гумору, трансцендентною і незалежною від нижчих потреб.
Креативність є однією з важливих характеристик самоактуалізації. Вчений
розглядав креативність як якість, яка може мати прояв у будь-якому завданні
життя. Відповідно до його теорії, креативність – це якість, яка властива всім із
народження, але яка втрачається більшістю під впливом середовища [4, с.313346].
При цьому, його колега психолог з гуманістичного спрямування Г.
Олпорт вважав, що початкове джерело креативності – це мотивація
особистісного росту, що не підкоряється гомеостатичному принципу
задоволення, тобто креативність характеристика, яка може розвиватися.
Таким чином, аналіз теорії у сфері психології креативності та творчості,
теоретичних досліджень у проблематиці розвитку креативності особистості дає
нам можливість зробити узагальнюючий висновок про те, що креативність – це
механізм, який може розвиватися, якщо прикласти багато зусиль залучаючи
педагогів до співпраці з психологами, аби досягнути всебічного розвитку
особистості, в тому числі і серед людей молодого віку – студентів. Оскільки
молоді люди найбільш здатні до творчої діяльності та продукування
евристичних думок, максимально здібні, адже швидко поглинають та
інтегрують нову інформацію, найбільш працездатні, саме тому рушійною
силою в різних областях наукового знання виступає діяльність молоді.
Тому, знаючи що це за психологічний механізм і яку важливість він має
при формуванні творчого суспільства і техногенного прогресу, як наслідок,
потрібно більшою мірою звертати всі свої зусилля для розвитку креативності,
оскільки креативність як властивість особистості здатна розвиватися.
Література:
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Адлер А. Понять природу человека. СПб.: Академический проект,
1997. – 256 с.
2.
Гилфорд Дж. Три стороны интеллекта / Дж. Гилфорд; пер. с англ. Э. А.
Голубевой // Психология мышления / ред. А.М. Матюшкина. – Москва :
Прогресс, 1965. – 534 с.
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Маслоу А. Дальние пределы человеческой психики / А. Маслоу. –
СПб. : Евразия, 1999. – 432 с.
ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ НАВЧАЛЬНОЇ САМОЕФЕКТИВНОСТІ
СТУДЕНТІВ
Мусаковська Олена Михайлівна
Львівський національний університет імені І. Франка
Філософський факультет, кафедра психології
Науковий керівник: канд. філос. наук, проф. Грабовська С. Л.
Навчальна самоефективність студентської молоді є одним зі
стрижневих факторів продуктивності протікання навчального процесу,
виступає предиктором академічної успішності та формування певного рівня
професійної компетентності. Значущість цієї проблеми зростає у контексті
сучасних реалій формування кваліфікованих спеціалістів у процесі здобуття
необхідних знань, умінь та навичок в освітньому просторі.
Дослідженням
навчальної
самоефективності
як
різновиду
ефективності особистості в конкретній сфері людської діяльності присвячені
роботи
таких
зарубіжних
психологів,
як
Д. Х. Шанк, Ф. Педжас [5], М. Бонг, Е. М. Скальвик [4], Б. Я. Зіммермен [6] та
ін. Серед вітчизняних дослідників конструкт навчальної самоефективності
студентів вивчали М. І. Гайдар [1], Т. О. Гальцева [2] та І. І. Сняданко [3].
Проте недостатньо вивченими залишаються об’єктивні показники визначення
високого рівня самоефективності навчальної діяльності студентів та
психологічні детермінанти його формування.
Об’єктом дослідження виступає самоефективність особистості.
Предметом є навчальна самоефективність студентів вищих навчальних
закладів.
З метою емпіричного визначення психологічних чинників
самоефективності
навчальної
діяльності
студентів
використано
стандартизовані психодіагностичні методики (методика «Навчальна
самоефективність студента» І. І. Сняданко, п’ятифакторний особистісний
опитувальник Р. Р. Маккрае, П. Т. Коста, методика для діагностики навчальної
мотивації студентів А. А. Реана, В. А. Якуніна (модифікація Н. Ц. Бадмаєвої),
«Мотивація досягнення успіху студентів у ВНЗ» С. А. Пакуліної, тестопитувальник особистісної зрілості Ю. З. Гільбуха) та анкету.
Гіпотези дослідження:
1.
Такі вольові якості особистості студентів, як самоконтроль,
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відповідальність, наполегливість впливають на рівень самоефективності їхньої
навчальної діяльності.
2.
Ймовірно, що навчальна самоефективність визначається
рівнем емоційної стійкості студента, зокрема низьким рівнем тривоги, меншою
напруженістю та високою самодостатністю.
Поняття навчальна самоефективність, на основі концепції загальної
самоефективності
А. Бандури, трактується Т. О. Гальцевою як різновид
феномену самосвідомості, що характеризує впевненість індивіда у власних
здібностях і можливостях самостійно, активно та продуктивно здійснювати
навчально-пізнавальну
діяльність,
досягати
особистісно
значущого
навчального
результату,
що
сприятиме
саморуху,
саморозвитку,
самовдосконаленню особистості [2, с. 77]. За авторським визначенням концепт
навчальної самоефективності – це складний багаторівневий конструкт
орієнтованим на майбутнє, що включає когнітивну переконаність та
впевненість у власних силах, що через призму емоційної стабільності під час
стресових навчальних ситуацій відображається на поведінковому рівні у
виконанні успішної системи дій.
Загалом у дослідженні взяли участь 156 осіб, студенти I-VІ курсів
денної форми навчання Львівського національного університету імені Івана
Франка, віком від 17 до 27 років.
Виявлено відмінності розвитку навчальної самоефективності у різних
групах студентів. Зокрема, у групі студентів молодших курсів: 11,5%
досліджуваних – виявляють низький рівень, 48,1% проявляють середній рівень
і у 40,4% – визначено високий рівень навчальної самоефективності. Серед
студентів 3-4 курсів: найбільша частка досліджуваних 50 % виявляє середній
рівень; високий рівень – у 34,7% студентів і у 15,3% – низький рівень. У групі
студентів-магістрів 5, 6 курсів: 65,6% – високоефективні студенти, а 34,4% –
виявляють середній рівень.
За допомогою кластерного аналізу (методи дерево кластеризації та ксередніх) емпіричних даних (показники: впевненість у собі, своїх здібностях до
навчання; наполегливість та цілеспрямованість у навчанні; володіння
іноземними мовами, алгоритм отримання грантів; записування та
запам’ятовування навчальної інформації) виділено три кластери: групи
«високоефективних» (50 ос.), «помірно ефективних» (64 ос.) та «низько
ефективних» (42 ос.) студентів. Однофакторний дисперсійний аналіз і
перевірка за критерієм Шеффе засвідчила статистично значущі міжкластерні
відмінності, окрім показника володіння іноземними мовами, алгоритм
отримання грантів (М1=5,99; М2 =3,27; М3=3,22) у досліджуваних другого і
третього кластерів – не виявлено суттєвих відмінностей.
В результаті однофакторного дисперсійного аналізу Шеффе,
кореляційного – лінійна кореляція за Пірсоном та факторного аналізів
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визначені психологічні особливості різних груп студентів. Отож, особи із
низьким рівнем навчальної самоефективності виявляють більш негативне
ставлення до свого «Я», вони характеризуються як більш емоційно
імпульсивні, менш наполегливі та відповідальні, також для них характерний
вищий рівень самокритичності. Мотиваційна основа їхньої активності більше
стосується уникнення невдач, пов'язана з потребою соціального схвалення,
пошуку підтримки і визнання їхнього авторитету, про що свідчить
екстеріоризація успіху. Ймовірно, що ця група студентів пов’язує низьку
ефективність саме з несприятливістю зовнішніх обставин, які не дозволяють
реалізувати свої можливості, таким чином перекладаючи відповідальність.
Тому у перспективі майбутніх досліджень можливе вивчення феномену
навчальної самоефективності студентів у контексті стійкості до фрустрації.
Студенти з високим рівнем навчальної самоефективності вирізняються
здатністю до вольової регуляції власної поведінки та емоційної стабільності,
зокрема характеризуються як більш методичні та наполегливі в досягненні
поставлених цілей, більш відповідальні та сумлінні. Також їм притаманна
внутрішня мотивація досягнення, при цьому успішність та ефективність вони
визначають як реалізацію власної діяльності з очікуваним результатом.
З метою виокремлення психологічних чинників, які впливають на
навчальну самоефективність був застосований покроковий дискримінантний
аналіз, результати якого дозволили оцінити внесок кожної змінної у
дискримінантну модель. Отже, серед психологічних детермінант ефективності
учбової діяльності студентів визначено емоційно-вольовий блок: такі
особистісні властивості, як емоційна стриманість та вольовий контроль власної
поведінки сприяють тому, що індивід здатен загалом контролювати власні
афективні імпульсивні пориви, здійснюючи продумані дії, що ймовірно
призводить до очікуваних та бажаних результатів, зокрема і в навчальній
діяльності. Відповідно перша гіпотеза про вплив вольових якостей особистості
на рівень ефективності, підтвердилась. Інше припущення про те, що чинником
навчальної самоефективності є рівень емоційної стійкості студента, зокрема
низький рівень тривоги, менша напруженість та висока самодостатність,
підтвердилось частково.
Отож в результаті дослідження виявлено вплив афективно-вольових
якостей особистості студентів на рівень їхньої ефективності в навчальній
діяльності. Досліджено, що феномен навчальної самоефективності пов'язаний з
внутрішньою мотивацією, потребою досягнення бажаного й очікуваного
результату в навчанні. Визначені особливості можуть бути використані
практикуючими психологами, зокрема, спеціалістами психологічних служб
ВНЗ в процесі психодіагностичної та психокореційної роботи із розвитку
самоефективності студентів.

158

Тези щорічної наукової конференції «Дні науки філософського факультету 2018»

Література:
1.
Гайдар М. И. Развитие личностной самоэффективности студентовпсихологов на этапе вузовского обучения: Автореф. дис … канд. психол. наук:
19.00.07 / М. И. Гайдар. – Курск, 2008. – 25 с.
2.
Гальцева Т. О. Вплив соціально-психологічних чинників на
становлення навчальної самоефективності студентів / Т. О. Гальцева //
Науковий вісник Херсонського держаного університету. Серія: Психологічні
науки. – 2017. – Вип. 2. – С. 74–79.
3.
Сняданко І. І. Діагностика рівня навчальної самоефективності
студентів /
І. І. Сняданко // Практична психологія та соціальна
робота: науково-практичний та освітньо-методичний журнал. – 2014. – №1. –
С. 45–51.
4.
Bong M., Skaalvik E. M. Academic self-concept and self-efficacy: how
different are they really? / M. Bong, E. M. Skaalvik // Educational psychology
review. – 2003. – Vol. 15, No. 1. – P. 1–40.
5.
Schunk D. H., Pajares F. The Development of academic self-efficacy / D.
H. Schunk,
F. Pajares // Development of achievement motivation. – San Diego:
Academic Press, 2001. – 27 p.
6.
Zimmerman B. J. Self-efficacy: Аn essential motive to learn / B. J.
Zimmerman // Contemporary Educational Psychology. – 2000. – Vol. 25. – P. 82–
91.
АРХЕТИПІЧНА СИМВОЛІКА: ТОЛЕРАНТНІСТЬ ТА ЇЇ ЗВ’ЯЗОК ІЗ
ПЕРЦЕПЦІЄЮ НЕСВІДОМОГО
Ожайська Софія Андріївна
Львівський національний університет імені І.Я.Франка
Філософський факультет, кафедра психології
Науковий керівник: доктор педагогічних наук проф. Квас О.В.
Аналітична психологія від часу свого заснування і до сьогоднішнього
дня залишається доволі популярним напрямком психології. Різнорідні
дослідження архетипічної символіки і колективного несвідомого є
актуальними не лише у плані розширення й поглиблення теоретичних знань,
але й знаходять широке застосування у психокорекції, рекламі, політиці і т.д.
Хоча саме визначення архетипів пов’язують перш за все із К.Г.Юнгом,
сам психоаналітик зазначав значну передісторію колективного несвідомого,
згадуючи про архетипи у Філона Александрійського, Платона та Леві-Брюля
[3, с.11-13]. Пізніше дослідження архетипів набули широкого розповсюдження
у роботах А.Міндела, Р.Муре, М.Стейна, М.Вудмана та інших.
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Архетип у аналітичній психології К.Г.Юнга є більш ніж просто
структурною й змістовною одиницею колективного несвідомого. По суті своїй
він представляє несвідомий зміст, який є зміненим та усвідомленим у сенсі
індивідуальної свідомості, в якій він з’являється. У зв’язку із цим вчений
проводить лінію між архетипом і архетипічним уявленням. Архетип є
неосмислюваним, ідеальним патерном поведінки, наслідуваним несвідомим
прототипом, який забезпечує основу структурування особистості, внутрішню
єдність, розуміння світу. Архетипічна ж символіка є уже придатним до
усвідомлення матеріалом, яка виражається у символах, казках, міфах,
мистецтві тощо. [3, с.14-37]
Тобто, архетипи знаходяться на глибинному рівні людської психіки,
але в даному випадку ми досліджуємо не самі архетипи, а особливості їх
сприймання, потрапляння несвідомого у поле свідомості. У цьому плані цікаво
згадати Отто Ранка. Цінною є його ідея щодо механізму, через який
витісненим інстинктам і бажанням вдається пробитися і здійснити вплив на
думки і свідомість цивілізованої людини. Згідно із поглядами психоаналітика
механізм полягає у видозміні несвідомого для створення компромісу із
свідомістю. Ця видозміна залежить від стадій витіснення, психічного стану
індивіда, цивілізованості раси, тобто від пануючого співвідношення свідомого
та несвідомого. Виходячи із цього існують компроміси різної соціальної
цінності [2, с.30-34].
Можна говорити, що міф, казка, творчість і ін., як ми його знаємо, є
вторинним продуктом витіснення. Чим довше продовжується витіснення, тим
сильніші видозміни можна побачити, оскільки матеріал для створення міфу є
уже спроектованими із несвідомого уявленнями, які намагаються знайти
зовнішні об’єкти для витіснених бажань [2, с.38]. Виходячи із цього, ми
зробили висновок про доцільність дослідження архетипу через його
символічне втілення у фільмах.
Толерантність у даному випадку виступає як надбудова Супер-Его.
Хоча безпосередньо К.Г.Юнг про неї не згадував, психоаналітичний підхід до
розуміння толерантності був розроблений З.Фройдом та Е.Фромом. Проблема
толерантності/ інтолерантності і її причин в психоаналізі зв'язується з
несвідомими потягами людини і інстинктами Ероса і Танатоса. Принцип
толерантності, як і будь-яке інше моральне правило, не є природнім задатком
людини, а нав'язується індивіду завдяки обмеженню її поведінки з боку
суспільства і культури. Е.Фром у подальшому вирішує конфлікт особистості і
культури, формуючи поняття про плідну орієнтацію індивіда, де повага має
характер толерантності - розуміння людини такою, якою вона є, прийняття як
самоцінної особистості [1, с.16-17].
Мета даної роботи - дослідження зв’язку між сприйманням
архетипічної символіки та толерантністю особи (етнічною, соціальною,
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особистісною та інтегральним показником) . Об’єкт – психологія сприймання.
Предмет – толерантність особистості, її зв’язок із усвідомленною перцепцією
архетипічної символіки. При цьому, були висунуті наступні гіпотези:
припускаємо, що між показниками етнічної та соціальної толерантності і
усвідомленістю сприймання архетипічної символіки існує обернений зв’язок;
припускаємо, що між показником особистісної толерантності та
усвідомленістю архетипічної символіки існує прямий зв’язок.
Для їх перевірки ми провели дослідження за допомогою методики
«Індекс толерантності» Г.У.Солдатової та шляхом опитування щодо
архетипічної символіки у відеоролику. Для вивчення сприймання архетипічної
символіки було використано відео, розроблене у дослідженні Х.М. Чанга,
Л.Івоніна, М.Діаз, А.Катала та ін. У своєму дослідженні вони віднайшли 8
фільмів, у яких вирізнили окремі відрізки із яскравими прикладами
архетипічної символіки. Даний метод дослідження був верифікований Архівом
для дослідження ахретипічної символіки (анг. ARAS). У нашому дослідженні
ми використали 7 уривків, які репрезентують архетипи Тінь, Персона, Аніма,
Анімус, Ментор, Мати, Герой [4].
В дослідженні брали участь 87 студентів 1-3х курсів філософського
факультету Львівського національного університету ім. Івана Франка, середній
вік яких – 19.5 років. Серед них – 51 жінка і 36 чоловіків.
Статистична обробка даних була проведена за допомогою
кореляційного методу Пірсона. Результати нашого дослідження показують, що
особливості взаємозв’язку між сприйманням архетипічного символу та рівнем
толерантності відрізняються залежно від статі та диференціюються залежно від
конкретного архетипу.
У жінок спостерігається прямий зв’язок між
соціальною толерантністю й загальним показником розпізнавання архетипічної
символіки (р=0.36). Крім того, ці ж закономірності спостерігаються при
розпізнавання архетипу Персони, при тому що кореляція спостерігається із
соціальною толерантністю (р=0.33) та наближається до значимої із іншими
видами толерантності (р=0.27 та 0.28 відповідно).
Також пряма кореляція спостерігається і із архетипом Тіні (р=0.33).
Для чоловіків ситуація виглядає навпаки – інтегральний показник
толерантності обернено корелює із розпізнаванням архетипу Тіні (р=-0.35) і
інші шкали толерантності також наближаються до статистично значимого
показника. Проте для них також характерне краще загальне впізнавання
архетипів за високої соціальної толерантності.
Серед інших зв’язків також виявлено, що, незалежно від статі,
соціальна толерантність прямо корелює із загальним показником
розпізнавання.
Отже, гіпотези дослідження не підтвердилися. Проте, результати
дають матеріал для плідних подальших досліджень. По-перше, можна
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говорити про зв’язок між перцепцією архетипічної символіки із соціальною
толерантністю. Втім, на нашу думку, зважаючи на те, що розпізнані були
архетипи, які, згідно з Юнгом, тісно пов’язані із зовнішнім світом та
індивідуальним несвідомим, трактувати їх доцільніше також із точки зору
передсвідомого досвіду. Крім того, якщо пригадати, що ми говоримо про
перцепцію, тобто когнітивний процес, то пряма кореляція також виступає як
логічний наслідок, оскільки висока толерантність вказує на лабільність та
гнучкість мислинєвих процесів. По-друге, ми бачимо, що у варіанті чоловічої
вибірки гіпотеза частково підтвердилася. Для них низькі рівні толерантності
справді пов’язані із вищою здатністю впізнавати архетипи. Але, оскільки у
жіночій вибірці спостерігається протилежна тенденція, ми вважаємо, що
можна говорити про якісні відмінності у розумінні толерантності загалом та
інтеріоризації соціального досвіду зокрема й якісно відмінному трактуванні
архетипів у «чоловічому» та «жіночому» варіантах.
Зважаючи на суперечливі дані, на нашу думку, дана теза заслуговує на
подальше емпіричне дослідження.
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РОЛЬ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ У ФЕНОМЕНІ КРЕАТИВНОСТІ
Репетюк Сергій Ігорович
Львівський національний університет імені І. Я. Франка
Філософський факультет, кафедра психології
Науковий керівник: асистент Стельмащук Х.Р.
Критичне мислення (далі КМ) розуміється як оціночно-рефлексивна
діяльність, спрямована на аналіз результатів і процесу розумової діяльності
через рефлексію; на обґрунтування істинності висунутих гіпотез, висновків,
відповідно до законів і правил логіки і як свідомий контроль за ходом
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інтелектуальної діяльності, суть якої у співвідношенні контрольованого з
еталоном. Результат цієї діяльності - набуття знання, мінімізація помилок,
формування високого рівня дослідницької культури, розумових компетенцій.
Досліджували критичне мислення: Д. Брукфілд, Б. Рассел, Р. Енніс, Е.
Норріс, Е. Глассер, Д. Халперн, А. Бідл, Д. Кларк, В. Шамис, Е. Ходос, А.
Бутенко, Л. Столбнікова,
Б. Зейгарник, С. Терно та інші.
Засновник Інституту Критичного мислення М. Ліпман визначає,
критичне мислення як кваліфіковане, відповідальне мислення, що виносить
правильні судження, тому що засноване на критеріях, виправляє себе
(самовдосконалюється) та враховує контекст.
У свою чергу, А. Бідл, Д. Кларк під КМ розуміють «процес, за
допомогою якого розум переробляє інформацію, щоб зрозуміти наявні ідеї,
створити нові або вирішувати проблеми»; Д. Дьюї, Дж. Курфіс, Дж. Баррел
визначають КМ як «процес мислення, спрямований на прийняття рішень, на
усвідомленні своєї позиції в контексті дослідження, вирішення проблем, у
формі певного судження, при розгляді можливих інших варіантів рішень
проблем, завдань»; Д. Брукфілд розглядає КМ як «процес, націлений на оцінку,
перевірку припущень, дій, на створення альтернативних способів прийняття
рішень»; Б. Рассел трактує КМ як «процес оцінки або категоризації в термінах
раніше придбаних базових знань яке включає в себе установку разом з
володінням фактами , також ряд навичок мислення.
Визначаючи критичне мислення як розважливе, раціональне, Р. Енніс,
Е. Норріс, Е. Глассер, Д. Халперн під мисленням розуміють суму умінь і
навичок з використання логічних процедур, що дозволяють мислити
раціонально, рефлексуючи, контролюючи сам процес мислення.
В інших визначеннях критичності мислення автори виділяють вміння
діяти в умовах вибору і прийняття альтернативних рішень, вміння
спростовувати завідомо неправдиві рішення (Л. Столбнікова), вміння знайти
неординарний спосіб вирішення завдань (Б. Беспалов), що визначає творчу
фазу критичності. У контексті психології мислення критичність розуміється як
усвідомлений контроль за ходом інтелектуальної діяльності людини. Б. В.
Зейгарник характеризує його як уміння обдумано діяти, звіряти, перевіряти і
виправляти свої дії відповідно до очікуваних результатів; В. А. Шамис, Е. А.
Ходос, А. В. Бутенко - як свідоме зіставлення контрольованого з еталоном.
С. Терно КМ описує так: “Характерною особливістю цього типу
мислення є те, що процес міркування нестандартний, нешаблонний, при якому
відсутній готовий взірець розв'язку” [2, c.31-32]. Згідно С. Терно, розвиток
критичного мислення проходить через чотири стадії:
1) просте оцінне судження (нижчий рівень); 2) формулювання двох
протилежних поглядів та прагнення до "золотої середини"; 3) демонстрація
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невідповідності твердження загальноприйнятим положенням і принципам; 4)
багатофакторний аналіз (найвищий рівень критичного мислення). [1, с.15]
Якщо розібрати стадії розвитку КМ за С. Терно то стає зрозумілим, що
чим вищий рівень КМ тим більшими є можливості вияву креативності людини.
Розглянемо детальніше поняття “Креативність”. У педагогіці та
психології цей термін набув поширення у 60-ті роки XX століття. Існує безліч
трактувань даного поняття, узагальнити які можна визначенням креативності
як процесу отримання творчих ідей, що мають цінність.
У сучасній літературі прийнято відрізняти творчість та креативність.
Поняття "творчість" передбачає не стільки особливий психічний процес,
скільки результат специфічним чином організованого сприйняття, переробки і
відтворення різних сторін об'єктивної реальності. Тоді як поняття
"креативність" більш зорієнтоване на особистість, на відміну від поняття
"творчість", орієнтованого більше на діяльність і її результат.
Е. Фромм визначає креативність як здатність дивуватися і пізнавати,
вміння знаходити рішення в нестандартних ситуаціях, націленість на відкриття
нового і здатність до глибокого усвідомлення свого досвіду. П.Торренс, зі
свого боку, вказує, що креативність включає в себе підвищену чутливість до
визначення проблем, до дефіциту або протиріч знань, дій з визначення цих
проблем, до пошуку їх рішень на основі висунення гіпотез, до перевірки і
зміни гіпотез, до формулювання результату вирішення [5, c. 233]. Що
неможливо без критичного мислення.
Р. Холлменн узагальнює: «Креативність є продуктом сприйняття,
здійсненого новим способом (Маккеллар), здатність знаходити нові зв'язки
(Кюбі), виникнення нових відносин (Роджерс), поява нових творів (Меррей),
схильність створювати і впізнавати нове (Лассуель), діяльність розуму, що
приводить до нових прозрінь (Жерар), трансформацію досвіду в нову
організацію (Тейлор), уява нових констеляцій значень (Гізелін) »[6].
Американський вчений Дж. Гілфорд виділив параметри креативності:
здатність до виявлення та постановки проблем; здатність генерувати багато
ідей; гнучкість – здатність продукувати різноманітні ідеї; оригінальність –
здатність нестандартно реагувати на подразники; здатність удосконалити
об’єкт додаючи деталі; здатність розв’язувати проблеми, тобто здатність до
аналізу та синтезу. [3, с.5-7].
Практично усі ці параметри потребують критичного способу
мислення, адже саме КМ відповідає за винесення правильних суджень без яких
неможливе виявлення та постановка проблеми. Без виправлення себе та
самовдосконалення не може йти мови про генерування ідей. Без
формулювання кількох протилежних поглядів важко, а іноді і неможливо
створити щось нове. Неможливо продукувати творчі ідеї, які мають цінність
без кваліфікованого, відповідального бачення ситуації. Без здатності виносити
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правильні судження, без самовдосконалення і особливо без урахування
контексту практично неможливо створення ідей, що мають цінність.
Узагальнимо вищесказане тим, що кожна стадія розвитку КМ за С. Терно дає
ширші можливості для креативності людини, при чому на найнижчій стадії КМ
- “Просте оцінне судження” можна передбачити повну нездатність до прояву
креативності.
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ОСОБЛИВОСТІ МОТИВАЦІЇ УЧІННЯ У СТАРШОКЛАСНИКІВ З
РІЗНОЮ НАВЧАЛЬНОЮ СПРЯМОВАНІСТЮ
Сенчишин Анна-Марія Осипівна
Львівське територіальне відділення МАН України
учениця 10 класу Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату при
Львівському національному університеті імені Івана Франка
Науковий керівник:к. псих. н., доцент Штепа О. С.
Виховання всебічно розвиненої, активної, творчої та гармонійної
особистості постає перед педагогами та психологами як стратегічне завдання,
визначене в законі України «Про освiту». У освітян, психологів, учнів і батьків
актуальною є проблема статусу оцінки і знання в учбовому процесі.
Дослідження є актуальним для старшокласників, які хочуть досягнути успіху у
майбутньому, цікавляться своїми можливостями і хочуть дізнатись як себе
мотивувати, знайти відповідь на питання, що є вагомішим та кращим: знання
чи оцінка, та чи можливо ці речі поєднати.
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Мета дослідження:дослідити особливості провідних мотивів учіння
у старшокласників з різною навчальною спрямованістю. У роботі було
поставлено такі завдання: здійснити теоретичний аналіз психології мотивації
учіння та охарактеризувати особливості навчальної спрямованості; емпірично
дослідити навчальну спрямованість у старшокласників, виявити основні
мотиви учіння у старшокласників та охарактеризувати основні відмінності у
навчальній спрямованості і мотивах учіння між хлопцями та дівчатами; на
основі результатів дослідження сформувати рекомендації старшокласникам
ліцею щодо їх успішного навчання.
Результати дослідження виявили:
 найбільше учитись старшокласників ліцею мотивує процес пізнання,
отримання цікавої, пізнавальної інформації, а найменше – прагнення до
самоорганізації та самоконтролю у навчальному процесі;
 дівчата та хлопці мають різні мотиви учіння, зокрема дівчата показали
вищий рівень пізнавального мотиву, порівняно з хлопцями;
 старшокласникам ліцею з різною навчальною спрямованістю властиві
різні провідні мотиви учіння. Навчальна спрямованість на знання
пов’язана з такими мотивами учіння як внутрішній мотив, пізнавальний
мотив, мотив уникання, мотив самоповаги, задоволення від діяльності,
докладання зусиль. Навчальна спрямованість на отримання оцінки
пов’язана з такими мотивам учіння як внутрішній мотив, пізнавальний
мотив, мотив самоповаги, мотив вольових зусиль, задоволення від
діяльності, почуття самодетермінації.
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СТУДЕНТІВ З РІЗНИМ РІВНЕМ
АКАДЕМІЧНОГО АБСЕНТЕЇЗМУ
Сопелюк Марія-Ольга Валеріївна
Львівський національний університет імені Ів.Франка
Філософський факультет, кафедра психології
Науковий керівник: проф. Грабовська Софія Леонідівна
Абсентеїзм – це «ухилення від роботи» [1 с. 46]. Безумовно, це не
єдине тлумачення абсентеїзму, оскільки в різних областях ми маємо справу з
різними значеннями. Так, в політиці абсентеїзм означає «ухилення» від
вираження політичної волі виборців, наприклад, шляхом неявки на вибори. Під
академічним абсентеїзмом розуміють пропуски, прогули навчальних занять
студентом без поважної причини.
Показник абсентеїзму розраховується як відношення кількості занять,
пропущених студентами протягом семестру, до загальної кількості пар за цей
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період. В даному показнику враховуються всі пропуски крім канікул і
вимушених відгулів з ініціативи навчальних закладів [3 с. 151].
В останні роки багато психологів почали досліджувати причини
абсентеїзму. Довгий час вважалося, що одна з головних причин такого явища це реакція на незадоволеність чимось [1 c.79], однак це припущення не
знайшло широкої підтримки, так як для деяких людей незадоволеність
роботою, навчанням, організацією - це всього лише виправдання власної
схильності до прогулів та ухиляння від навчання. І тому в літературі
зазначається зв'язок абсентеїзму з іншими факторами, такими як вік, стать,
дохід і сімейний стан.
У ході роботи було використано груповий метод тестування та
застосовано такі методики: власна анкета; методика «Вивчення мотивації
навчання у виші» (Т.І. Ільїна); п’ятифакторний тест-опитувальник Р. МакКрае,
П. Коста; тест-опитувальник особистісної зрілості” Ю.З.Гільбуха; методика
“Оцінка психологічної атмосфери у колективі ” (А.Ф. Фідлер). Також у даній
роботі було залучено 121 студент, жіночої та чоловічої статі, з різним курсом
навчання, а також використані такі математичні методи обробки даних, як
якісний аналіз, кореляційний, факторний, частотний, дискримінантний,
порівняльний аналіз Шеффе.
Внаслідок обробки та інтерпретації отриманих результатів було
створено психологічні портрети студентів із високим, середнім та низьким
рівнем академічного абсентеїзму.
Отже, студенти, які рідко пропускають навчальні заняття, тобто із
низьким рівнем академічного абсентеїзму характеризуються такими соціальнопсихологічними характеристиками: навчаються на першому курсі навчання,
на бюджетній формі навчання, а навчання їм оплачують батьки, ймовірно, що
саме адаптація до навчання, страх перед невідомістю, сприяють тому, що
студенти регулярно відвідують навчальні заняття. У досліджуваних з низьким
рівнем академічного абсентеїзму присутня виражена повага до себе, тому вони
цілком приймають свій вибір, щодо обраного навчання та спеціальності, їм
подобається те, чим вони на даний час займаються у навчальній діяльності.
Щодо мотиву навчання, то у студентів виражений мотив отримання знань,
тобто вони прагнуть отримати максимум нової інформації від навчального
закладу.
Щодо студентів, із середнім рівнем академічного абсентеїзму, то
конкретних, яскравих соціально-психологічних характеристик не виявлено,
проте встановлено, що у даній групі досліджуваних переважають студенти, як
навчаються на бюджетній формі, із першого та четвертого курсу навчання,
щодо оплати навчання, то її здійснюють батьки досліджуваних.
Досліджувані із високим рівнем академічного абсентеїзму зазвичай
навчаються на третьому курсі навчання, на платній формі навчання , до того ж
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навчання оплачують власноруч, тобто без сторонньої допомоги. Встановлено,
що у групі студентів, які найчастіше пропускають навчальні заняття вищий
відсоток працюючих, аніж у двох попередніх групах, тобто робота є одним із
чинником пропусків занять. Щодо психологічних характеристик, то виявлено,
що у студентів виявлена така риса, як безвідповідальність, незалежність,
самостійність, низький рівень самоконтролю та інтерес до різних сфер
життєдіяльності. Щодо мотиву навчання, то у даній групі переважає мотив
отримання диплому та оволодіння професією, тобто цілком ймовірно, що
студенти залучені в різноманітні професійні та навчальні сфери діяльності,
тому витрачають час для власного розвитку та вдосконалення.
Результати даної роботи можна залучити до різноманітної
психологічної та педагогічної літератури по вихованню та навчанню дітей,
оскільки із самого дитинства батьки можуть формувати певні риси та
характеристики, які у подальшому можуть проявлятись у навчальній та
професійній діяльності.
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АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ ЕМПАТІЇ У МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
Стадницька Ольга Богданівна
Львівський національний університет імені І. Франка
Філософський факультет, кафедра психології
Науковий керівник: асистент Стельмащук Х.Р.
Оскільки, психологічними особливостями пацієнтів медичних установ
є: почуття втрати сенсу життя, тривога, депресія, самотність, та ін. У більшої
частини пацієнтів спостерігається «психологічна втома» від життя. Тому, для
роботи із такими людьми потрібна готовність медичного працівника, яка
визначається наявністю певного набору особистісних якостей, а саме соціальної відповідальності, альтруїзму, готовності до безкорисливого
служіння суспільству, моральності. Серед зазначених якостей слід, окремо,
виділити місце емпатії у роботі з пацієнтами.[5]
Отже, емпатія – особлива форма психічного відображення суб'єктом
(емпатуючим) об'єктивної реальності, що опосередкована внутрішнім світом
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суб'єкта (емпата). Суть емпатії полягає у відображенні суб'єктом емпатії
переживань емпата і трансформації цих пережив, у власні. [6]
Дослідниками емпатія розглядається як: здатність особистості
переключатися з розуміння партнера на прояв власних як позитивних, так і
негативних почуттів, не втрачаючі позитивного (конгруентного) ставлення до
партнера (Ю.Гіппенрейтер); суто емоційна характеристика особистості
(Т.Ліпс); ідентифікація з партнером на когнітивному, афективному або
поведінковому рівнях (С.Маркус); поєднання афективно-когнітивного та
комунікативного елементів (К.Роджерс). Враховуючі зазначені підходи
емпатію можна розглядати як особистісну властивість співчувати,
співпереживати, поділяти сильні емоції та почуття іншої людини [3].
Емпатія є засобом соціалізації й адаптації суб'єкта до навколишнього
середовища, а також необхідною умовою практично для усіх професій типу
«людина-людина» [4], особливо це стосується медичної сфери. Зокрема, це
підтверджують свідчення викладачів медичних навчальних закладів, які
зазначають, що розвиток емпатійності медичних сестер відбувається у процесі
догляду за пацієнтом, надання медичної допомоги.
Лікарська діяльність являє собою професійну сферу, яка має багато
вимог до своїх працівників. Ці вимоги обумовлені, з одного боку, постійним
ускладненням медичних технологій, а з іншого, - збереженням багатовікових
постулатів організації практики лікарської допомоги. Високі інтелектуальні
навантаження персоналу медичних установ, пов'язані з необхідністю
компетентного орієнтування в симптоматиці захворювань і можливих
напрямках, постійно оновлюваних, методах організації лікувального впливу,
які супроводжуються морально-етичним вантажем відповідальності за
ефективність надання допомоги пацієнтам. Як результат, лікарська діяльність
досить часто є стресогенною, яка не здатна впоратися з вимогами, що
пред'являються до неї на інтелектуальному, емоційному, моральному,
організаційному, комунікативному і т.д. рівнях організації.
Тому, вагоме місце у навчанні та підготовці медичних працівників
посідає розвиток у них особистісних якостей, здатності розуміти пацієнта.
Приміром, дослідження рівня інтересу до професійної діяльності серед
студентів медичних вузів та лікарів загальної практики сімейної медицини,
показало, що в практичній діяльності лікаря (загальної практики) важливою є
здатність і необхідність навчитися розуміти хворого, як неповторну
індивідуальність з усіма її проблемами і роздумами, сумнівами і потребами, що
складає рефлексивний компонент психологічної сумісності.
Важливо розглянути певні особливості емпатії у діяльності медичного
працівника:
1) Емпатія медичного працівника є необхідним компонентом його особистості,
що сприяє на основі емоційно-інтуїтивного розуміння внутрішньої сутності
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пацієнта налагодженню з ним психологічного контакту. Емпатія як компонент
особистості лікаря знаходиться в тісному зв'язку з рядом її комунікативних і
емоційно-вольових виявів.
2) Будучи з сторони пацієнтів високо затребуваною характеристикою лікаря,
емпатія наділяється ними особистісними смислами, що відображають загальні
професійні особливості її вияву, а також деталі, що характеризують
особистісні вияви лікарів конкретних спеціалізацій. Центральною лінією
сприйняття пацієнтами лікаря виступає оцінка його емпатійних виявів.
3) Емпатія є необхідною особистісною властивістю лікаря, як загалом, так і
окремих лікарських спеціалізацій. Відмінності у вияві лікарем емпатії
обумовлюються об'єктивними (рівнем стресогенності професійної діяльності,
яка реалізується лікарями різних спеціалізацій) і суб'єктивними (рівнем
психічного вигорання, особистісної тривожності) факторами.[2]
Слід зазначити, що емпатія – це інтегроване особистісне утворення,
що формується та розвивається у процесі соціальної взаємодії, якою є
професійна діяльність медичного працівника. Згідно із дослідженнями Л.
Журавльової у залежності від стажу роботи змінюється і рівень емпатії.
Низький рівень емпатії притаманний працівникам із стажем до 10 років [7]
Такий результат виявляється логічним, оскільки у таких працівників
недостатньо розвинуті комунікативні вміння і емпатійні здібності, вони ще не
можуть створювати атмосферу довіри в бесіді, знаходити індивідуальний
підхід до кожного пацієнта, будувати ефективну взаємодію з ними.
Такі дані наштовхують на висновок, що чим більший стаж роботи
працівника, тим вищий у нього рівень емпатійності. Проте, дані досліджень
стверджують, що у лікарів із стажем роботи близько 20 років спостерігається
зниження рівня емпатії. [7] Це можна пояснити тим, що досвідчений лікар,
надаючи допомогу хворому, намагається не входити з ним у взаємодію або
залучитись до емоційних відносин настільки, наскільки це потрібно для
виконання роботи. З іншого боку, медичні працівники, які тривалий час
змушені перебувати у тісній взаємодії з хворим, перестають сприймати
пацієнта як особистість.
Слід пам’ятати про роль особистісних характеристик, які сприяють
успішному оволодінню і подальшому виконанні професійної діяльності. До
прикладу, емпатія допомагає лікарю розуміти емоції пацієнтів, що може
сприяти встановленню більш точних діагнозів та дбайливішому лікуванню,
проте, це іноді може заважати раціональним медичним рішенням. Тобто,
занадто афективна емпатія може відволікати лікарів від їхньої складної роботи.
Якщо працівник медичної установи надміру переймається щодо можливості
зашкодити пацієнту, тоді йому важко повноцінно концентруватися на
медичних процедурах.
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Саме тому, лікарям треба бути не лише емпатійними, але і вміти
повертатись на свою позицію, щоб мати змогу бути об’єктивними і приймати
найбільш раціональне рішення. У цьому випадку працівникам може
допомагати когнітивна емпатія – це розуміння того, що людина відчуває та
думає, незалежно від того, чи були ви в подібній ситуації та чи відчуваєте
емоції іншої людини.
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Головними проблемним залишається питання навчання та виховання
дітей з порушеннями поведінки. Надзвичайно актуальним є питання фахової
компетентності педагогічних працівників та питання непристосованості
інфраструктури до особливих потреб осіб з інвалідністю.
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Про інклюзивну освіту в Україні системно заговорили лише у 2014
році. У жовтні 2016 року народні депутати підтримали в першому читанні нову
редакцію проекту закону №3491-д «Про освіту». 28 вересня 2017 набув
чинності новий закон «Про освіту», який підписав президент. 23 травня 2017
року Верховна Рада ухвалила закон «Про внесення змін до Закону України
«Про освіту» щодо особливостей доступу осіб з особливими освітніми
потребами до освітніх послуг».
Виходячи з виключної важливості ролі держави в розвитку
інклюзивної освіти, підкреслимо перешкоди на макрорівні (законодавство);
мезорівні (стереотипи); мікрорівні [2].
Інклюзія - це процес реального включення дітей з особливими
освітніми потребами у активне суспільне життя. Інклюзивна школа - заклад
освіти, який забезпечує інклюзивну освіту як систему освітніх послуг [6].
За статистичними даними у 2016/2017 н. р. із загальної кількості
загальноосвітніх навчальних закладів 16395 доступні лише до першого
поверху – 12652 (77,2 відсотка), доступні до другого поверху 69 закладів (0,4
відсотка), доступні до третього поверху – 22 заклади (0,13 відсотка), до
четвертого і наступних поверхів доступними є лише 11 будівель
загальноосвітніх навчальних закладів. Для прикладу: у місті Києві із 463
загальноосвітніх навчальних закладів доступними до першого поверху є лише
155 (33,4 %), у Львівській області з 1339 загальноосвітніх навчальних закладів
доступними до першого поверху є лише 577 (43 %) у Тернопільській області із
820 загальноосвітніх навчальних закладів доступними до першого поверху є
439 (53,5 %) [4].
Аналіз дослідження Юсупової Л.І., Яншаевої О.С та Суфьянової Л.В.
показав, що більшість учнів або не знають, або мають досить невиразні
уявлення про інклюзивне навчання. Практично всі діти побоюються
негативного ставлення не тільки з боку однолітків, а й з боку педагогів. Велика
частина дітей не готова поміняти звичну обстановку, причому, чим вище вік
опитаних, тим твердіше їх небажання [9].
«Діти відчувають великі труднощі в побудові міжособистісної
взаємодії; якщо міжособистісна взаємодія виникає, і вона не стійка, то учні не
здатні заводити друзів і підтримувати ці відносини протягом тривалого часу,
що в подальшому призводить до дисбалансу в сфері міжособистісних
відносин, а це в свою чергу проявляється в негативному поданні про самого
себе і формуванні заниженою самооцінки» [5, .180].
Дослідження Шешукова Н.Н., підтверджує, що поряд з
загальновіковими особливостями у учнів з особливими освітніми потребами
існують і специфічні особливості міжособистісних відносин, обумовлені як
основним дефектом розвитку, так і впливом соціальних умов, головним чином,
шкільного мікросередовища [8].
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Ставлення однолітків до учнів з особливими освітніми потребами
залежить від наявності твердої позиції дорослих (батьків та вчителів) і клімату
в класі в цілому.
Інклюзивна освіта здається ефективною або потенційно ефективною
системою освіти батькам здорових дітей або дітей з легкими
психофізіологічними порушеннями. Ці батьки вважають інклюзивну освіту
значним кроком у плані розвитку дітей з особливими потребами, їх
соціалізації, а українське суспільство - більш готовим до цього явища, ніж
кілька років тому [3].
Батьки дітей, які навчаються у спецшколах і мають серйозні проблеми
із здоров'ям, з пересуванням і спілкуванням, - найгостріші критики
інклюзивної освіти. Вони сприймають саму ідею інклюзивної освіти як таку,
яку неможливо (і непотрібно) реалізувати в Україні, таку, що не підходить для
українських реалій та менталітету [3].
Педагогічний колектив впливає на колектив учнів через єдині
установки, правила, традиції, стиль спілкування, тон, зміст і якість планованої
діяльності і в умовах колективної взаємодії виявляє і розвиває духовні потреби
і творчі здібності учнів, стимулює розвиток індивідуальності особистості [1].
Важливість психологічної атмосфери для гармонійного розвитку
особистості дитини складно переоцінити, тому кожен вчитель та залучені
батьки, повинні володіти спеціальною професійною підготовкою, яка
дозволить їм бути орієнтованими на створення та підтримку здорового
соціально-психологічного клімату у навчальному класі.
Як стверджують фахівці, важливою умовою благополучного розвитку
особистості школярів є наявність в школі і класі сприятливого соціальнопсихологічного клімату (СПК).
Соціально-психологічний клімат - це відносно стійкий і типовий
емоційний настрій, поступово складається в процесі діяльності та спілкування
членів колективу (малих груп). Він відображає ряд об'єктивних факторів:
характер відносин по вертикалі і горизонталі, а також ставлення до навчання,
умови навчання та інше.
Шепель В.М. визначає дослідження СПК навчальної групи через три
важливі аспекти: соціологічний (вивчення впливу умов і форм спільної
діяльності), соціально-психологічний (аналіз групових норм) і психологічний
(розгляд факторів). На формування СПК впливає ряд факторів макро- (це той
суспільний фон, на якому будуються і розвиваються відносини людей ) і
мікросередовища (це матеріальне і духовне оточення особистості в
навчальному колективі). Розкрити СПК можна, позначивши як мінімум три
ряди відносин: відносини між членами колективу по вертикалі (вчитель,
сприйняття вчителя учнями і, навпаки, ступінь участі у викладанні,
задоволеність ступенем); відносини між членами колективу по горизонталі
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(згуртованість класу, характер міжособистісних відносин, типи і способи
вирішення конфліктів); ставлення до праці (навчання) (задоволеність
навчанням, ефективність діяльності колективу) [7].
Слід зазначити, що основна увага все-таки приділяється питанням
психічного розвитку учнів з інвалідністю та обмеженими можливостями
здоров’я в нових, інтегрованих умовах.
Експериментальні дослідження
СПК
який
формують учні
інклюзивних та неінклюзивних класах у школі, батьки, вчителі та подальший
розвитку дитини з особливими освітніми потребами як члена суспільства
приділяється невиправдано мало.
Таким чином, актуальним є питання вивчення СПК з усіх його сфер, а
саме: психолого-педагогічний клімат навчальної групи, розв’язання
конфліктних ситуацій у навчальній групі, адаптацію дітей у класі з особливими
освітніми потребами, міжособистісні відносини навчальної, педагогічної та
батьківських груп для вирішення більш широкого спектру практичних питань з
успішної інтеграції дітей з особливими освітніми потребами.
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ГЕНДЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ ОСІБ ЮНАЦЬКОГО ВІКУ З РІЗНИМ
РІВНЕМ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ
Шевчук Анастасія Юріївна
Львівський національний університет імені І. Франка
Філософський факультет, кафедра психології
Науковий керівник: д. психол. н., проф. Хазратова Н.В.
Не так давно в академічній психології відбулась «емоційна»
революція. Дослідники, що належать як до фундаментальної науки, так і до
прикладних областей звернулися до вивчення питань, пов'язаних з емоційним
інтелектом. Актуальність обраної проблематики обумовлена і тим, що
емоційний інтелект, як предмет соціально-психологічного дослідження, є
відносно новим, маловивченим феноменом. Існують різні підходи до
розуміння емоційного інтелекту: Бар-Она Р., Гарднера Г., Гоулмана Д., а також
Селовея П., Мейера Дж. і Карузо Д. (на сьогодні тема емоційного інтелекту
найбільш розвинена саме західними дослідниками). Становлення уявлень про
співвідношення емоцій і розуму пройшло тривалий розвиток в рамках різних
течій соціальних, психологічних, філософських наук. Незважаючи на різні
дослідницькі
позиції,
завжди
визнавалася
наявність
складних,
опосередкованих відносин між емоціями і розумом. Дискусії з цього питання
призвели до уявлень про необхідність об'єднання емоції і розуму [5, с.3-24].
Лише в XX ст. напрацьовані знання вилилися в теорію соціального а потім і
емоційного інтелекту, яка визнавала важливість єднання розуму і афекту, що
грають вирішальну роль у своєчасній адаптації до навколишніх умов і в
міжособистісній комунікації.
Існують кілька теорій емоційного інтелекту, які принципово різняться
одна між одною, але зберігають за собою місце у наукових обговореннях.
Модель П.Селовея і Дж.Мейєра, що виникла першою, включає в себе тільки
когнітивні здібності, пов'язані з переробкою емоційної інформації (визначена
як модель здібностей)[2, с.61-74]. Д.Гоулман з'єднав когнітивні здібності, що
входили в їхню модель, з особистісними характеристиками (хоча Мейер і
Селовей вважають таку модель невдалою, так як в неї включені психологічні
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якості, концептуально і емпірично незалежні один від один одного (вони не
корелюють)) [1, с.25-29]. Такі моделі називають змішаними, вони змішують
багато ознак, які не пов'язані ні з емоціями, ні з інтелектом, ні з емоційним
інтелектом. Крайнім вираженням цього поєднання є модель Р.Бар-Она, який
взагалі не відносить когнітивні здібності до емоційного інтелекту. Модель ж
Д.В.Люсіна принципово відрізняється від змішаних моделей тим, що в
конструкт не вводяться особистісні характеристики, які є коррелятами
здатності до розуміння і управління емоціями, а допускається введення лише
особистісних характеристик, які більш-менш прямо впливають на рівень і
індивідуальні особливості емоційного інтелекту). Емоційний інтелект являє
собою сукупність емоційних і соціальних здібностей, таких, як здатність до
розуміння власних емоцій і емоцій інших людей, до управління емоційною
сферою і самомотивації. Всі структурні компоненти емоційного інтелекту
взаємопов'язані, і їх тісна взаємозалежність сприяє ефективному
міжособистісному взаємодії.
Дані про гендерні відмінності здібностей емоційного інтелекту в
цілому є суперечливими. Встановлено, що у жінок в порівнянні з
представниками чоловічої статі переважає розуміння емоцій. У всьому іншому
відмінності носять скоріше якісний, ніж кількісний характер. Чоловіки і жінки
в рівній мірі переживають події, демонструють ідентичні фізіологічні реакції
[3, с.369-394]. Та вони по-різному, у відповідності зі своєю гендерної роллю,
пояснюють причини емоцій. Вираз тих чи інших емоцій у представників різної
статі, як і їх регуляція, часто обумовлені впливом гендерних норм, що
формуються із вихованням. Тож, велику роль у формуванні і закріпленні
гендерних відмінностей в складових емоційного інтелекту відіграють соціальні
стереотипи, норми і рольові очікування[4, с.17-19]. Отже, природна відмінність
між гендерами здебільшого має не біологічну, а саме соціальну основу.
Фемінність і маскулінність розглядаються не як протилежні кінці однієї шкали,
а як дві незалежні хмари характеристик. І за рахунок різносторонності цим
характеристик, у дослідженнях пов’язаних із гендером враховуються ознаки і
біологічної статі, і рольові позиції (маскулінні, фемінні, андрогінні), і
відмінності в ціннісних орієнтаціях (наприклад маскулінні – незалежність,
рівень досягнень, фемінні – позитивні взаємостосунки, сім`я).
Емпіричне дослідження було спрямоване на визначення рівня
емоційного інтелекту осіб юнацького віку, виявлення гендерних особливостей
осіб з різним рівнем емоційного інтелекту. Вибір методів дослідження
визначався відповідно до визначеної проблеми дослідження, завдань та
узгоджувався з аналізом літератури. Використані наступні методики:
«Діагностика емоційного інтелекту» Н.Холла, тест-опитувальник визначення
емоційного інтелекту Д.Гоулмана; «Методика діагностики перешкод у
встановленні емоційних контактів» В.В. Бойко; «Шкала емоційного відгуку»
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А.Маграбяна і Н.Епштейна; «Методика діагностики оцінки самоконтролю в
спілкуванні» М.Снайдера; «П`ятифакторний особистісний опитувальник» в
адаптації А.Б.Хромова; Методика «маскулінність-фемінність» С.Бем. У
дослідженні взяли участь особи віком від 18 до 25 років. Всього вибірка
становила 90 осіб юнацького віку, з них 38 юнаків і 52 дівчини.
Аналіз загальної тенденції рівня емоційного розвитку вказав на
нормальність розподілу. Аналіз даних кореляційного аналізу шкал, пов’язаних
із визначенням емоційного інтелекту з іншими шкалами дослідження
(особистісних характеристик, маскулінності\фемінності і тд.), визначив
позитивні кореляційні зв’язки (на високому рівні статичної значимості
р≤0,001) шкал емоційного інтелекту із шкалами екстраверсії (що говорить про
важливість саме екстравертивних якостей у розвитку високого рівня
емоційного інтелекту за рахунок впливу цих якостей на формування більшості
елементів
емоційного
інтелекту),
маскулінності
(загалом
шкала
«маскулінність» помірно позитивно корелює із більшістю шкал емоційного
інтелекту (7 з 10 представлених), така кількість кореляцій шкал емоційного
інтелекту із шкалою маскулінності може говорити про прямий зв'язок як
емоційної сфери загалом, так і емоційного інтелекту зокрема із цією гендерною
характеристикою.). Кластерний аналіз виділив три чітких кластери, в першому
(кластер високих показників усіх шкал емоційного інтелекту) за порівняльним
аналізом (за Шеффе) прослідковується більша присутність представників із
високим рівнем маскулінності, у другому (кластер із присутністю як високих
показників деяких шкал емоційного інтелекту (на рівні першого кластеру), так
і низьких показників (нижче третього кластеру)) – більша присутність
представників із високим рівнем фемінності, у третьому (кластер із загальними
низькими показниками у всіх шкалах емоційного інтелекту) – представників із
андрогенними характеристиками. За факторним аналізом (як тотально, так і
окремо всередині кластерів) можемо говорити про відносну незалежність
гендерних особливостей і рівня емоційного інтелекту (факторний аналіз
першого кластеру показує, що при високих показниках маскулінності, її вплив
на інтелект не є суттєвим; за факторним аналізом другого кластеру, емоційний
інтелект розчепляється на елементи, та не є пов’язаним із гендером; факторний
аналіз третього класу підтверджує незалежність гендерних особливостей і
емоційного інтелекту (високий індекс гендерних характеристик практично не
пов'язаний із характеристиками інтелекту)).
Загалом можна зробити висновок про відсутність прямого зв’язку
гендерних характеристик із рівнем емоційного інтелекту та спростування
гіпотези щодо імовірності нижчого рівня емоційного інтелекту у представників
із високим показником маскулінності, ніж у представників із високим
показником фемінності. Але за результатами дослідження також можна
говорити про підтвердження гіпотези щодо існування гендерних відмінностей
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в параметрах емоційного інтелекту осіб юнацького віку, адже за виділенням
кластерів, можна прослідкувати значну різницю у рівні розвитку певних
елементів емоційного інтелекту у представників із високими показниками
маскулінності та фемінності.
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ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СПІВЗАЛЕЖНОЇ ПОВЕДІНКИ НА
РІЗНИХ ЕТАПАХ ДОРОСЛОСТІ
Яковенко Єлисей Юрійович
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
Факультет психології, кафедра теоретичної та консультативної психології
Науковий керівник: д.психол.н., проф. Кузьменко В.У.
Останнім часом залежність (адикція) є детальним предметом розгляду
різних наук. За даними багатьох авторів нині нараховується більш 150
різновидів залежності. В першу чергу до цієї категорії належать як традиційні
хімічні форми залежності (наркоманія, алкоголізм, тютюнопаління та ін.), так і
зовсім нові – гемблінг (залежність від азартних ігор), інтернет-адикції та ін.[2,
с.285]. Серед них міжособистісна співзалежність частіше виглядає незначною
за своєю поширеністю та наслідками, між тим, співзалежність стосується не
тільки міжособистісної сфери, але й особистості, негативно впливаючи на усі
аспекти життя людини (В.І.Литвиненко, О.Ф. Кернберг, О.А. Шорохова). Як
вказують Н.Г. Гаранян та А.Б. Холмогорова, співзалежні відносини
перетворюються на «трагедію цілого життя», коли нічого не збудовано, але
багато чого поруйновано – душевне та фізичне здоров’я, можливості інших
відносин [4].
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Наразі у психологічній науці відзначається зростання кількості
досліджень феномена співзалежності (М. Бітті, В.Д. Москаленко, Ц.П.
Короленко, В. Сатір, Б. Уайнхолд, Дж. Уайнхолд та ін.). У роботах даних
авторів розглядається негативний вплив співзалежності на розвиток
особистості. Вони визначають цей феномен як причину виникнення проблем
адаптації особистості і її соціального розвитку, що впливає на її психологічне
та фізичне здоров'я. Саме тому перед фахівцями виникає гостре питання про
позбавлення людини від цієї проблеми.
Термін «співзалежність» з’явився наприкінці 70-х років в
психотерапевтичних наукових колах, зокрема зарубіжних: Р. Саббі, М. Біті,
Б.Дж. Уаийнхолд, Дж.К. Джексон, С.К. Андерсон, Д. Гаркнес та Д. Мартін. У
1979 році термін «співзалежність» визначали як стан людини, яка втратила
контроль над своїм життям внаслідок тісних стосунків та проживання з
алкозалежним. Поступово термін розширився та став застосовуватися до
більш широкого кола людей, спектру їх психологічних станів та паттернів
поведінки. Співзалежність виникає в родинах, де проживає психічно хвора
людина, емоціоно-нестабільна людина, людина схильна до агресії та
насильства, така людина, яка не здатна піклуватися про себе самостійно [1, с.
16]. У сучасній психології існує кілька підходів до пояснення феномену
співзалежності. Але, до цих пір не створена вичерпна і переконлива концепція
його виникнення і розвитку. Відсутність єдиного теоретичного підходу
призводить до того, що основна увага дослідників зосереджено на вивченні
окремих аспектів розвитку співзалежної поведінки. [3, с.136]
Для проведення експериментального дослідження психологічних
особливостей співзалежності на різних етапах дорослості було підібрано
такі методики: тест на співзалежність Фішера та Спанна, адаптований В. Д.
Москаленко, Шкала загальної оцінки співзалежності С. А. Кулакова, Шкала
співзалежності Б. та Дж. Уайнхолд, опитувальник «Визначення
психологічної залежності» В. С. Густодимової. Також була сформована
вибірка – це клієнти Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.
Чисельність вибірки становила 45 осіб, 15 з яких люди раннього дорослого
віку, 15 – середнього дорослого віку, 15 – люди пізнього дорослого віку.
Після проведення експерименту та обробки даних ми мали можливість
зробити наступні висновки: всі досліджувані мають співзалежності, але
ніхто із відібраних нами досліджуваних не має показника норми щодо
даного явища, а саме: 47 % із оптантів мають слабко виражену
співзалежність, що означає наявність схильності до даного явища, тобто
респондент можливо ще знаходиться в стані адаптації до свого життя, і
постійна турбота про адикта та відповідальність за його дії, вчинки та
рішення стають звичним явищем; 53% досліджуваних мають сильно
виражену співзалежність, тобто респондент є емоційно прив’язаним до
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адикта та відчуває гіпервідповідальність за його дії, вчинки та життя, що
безпосередньо проявляється і в поведінці.
Що ж стосується поведінкових проявів співзалежності, то результати
експерименту вказали на те, що: 29% оптантів проявляють дуже високий
рівень залежних моделей поведінки, тобто особистість постійно проявляє
явище співзалежності по відношенню до адикта і доречно припустити, що
вона «змирилася» з власною роллю; 28% респондентів продемонстрували
високий рівень залежних моделей поведінки, тобто досліджувані постійно
проявляють у поведінці власну співзалежність по відношенню до адикта,
але знаходяться ще в стані «адаптації» до такого «свого» способу життя; 32
% респондента мають середній рівень залежних та контрзалежних моделей
поведінки – вони проявляють свою співзалежність у поведінці по
відношенню до адикта, але розуміючи це намагаються виправити ситуацію
та підбирають інші моделі поведінки по відношенню до джерела власної
залежності; нарешті 11% оптантів демонструють дуже низький рівень
залежних моделей поведінки, тобто мають високий рівень контрзалежних
моделей поведінки – вони розуміють неправильність власного сприйняття
адикта та поведінки щодо нього і постійно знаходяться в стані пошуку
відповідних моделей поведінки, які зможуть припинити або мінімізувати
постійне відчуття дискомфорту. Однак, аналізуючи відповіді респондентів
було також виявлено те, що саме ці 11% досліджуваних, які отримали
високий показник наявності контрмоделей залежної поведінки, є саме тими
досліджуваними, які переносять власну співзалежність з адикта на
оточуючих.
Рівень проявів всіх видів психологічної залежності у досліджуваних
насамперед спричинений загостренням взаємовідносин із адиктом, який
проявляється у переході від стану розуміння ситуації до стадії звикання, що
було виявлено у проведених методиках. Кращим прикладом цього є те, що у
людей пізнього дорослого віку переважає залежність від думки оточуючих,
прагнення до порядку та дисципліни та від відносин, що можна пояснити як
і віковими особливостями так і саме загостреним співзалежним станом із
адиктом. Оброблені результати дослідження також дали змогу з’ясувати те,
що у ранньому дорослому віці найбільше проявляються контрзалежні
моделі поведінки, тобто люди лише починають звикати, усвідомлюючи та
відчуваючи певний дискомфорт у взаємовідносинах із адиктом. У
середньому періоді дорослості, у респондентів прослідковується стала
наявність залежних моделей поведінки, тобто це означає, що вони
знаходяться в стадії пристосування до такого способу життя. У оптантів же
пізнього дорослого віку прослідковуються вже «сталі» моделі прояву
власної співзалежності.
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Також слід сказати, що у жінок раннього дорослого віку більше осіб
має сильно виражену співзалежність (10%), ніж у чоловіків цього ж вікового
періоду (8%). У середньому дорослому віці переважна кількість жінок та
чоловіків мають слабко виражену співзалежність, а у пізньому – більшості
досліджуваних властива висока ступінь співзалежністі однаково як серед
жінок, так і серед чоловіків.
Отже, співзалежність – актуальна проблема українського суспільства,
що тісно пов’язана як із індивідуальним, так і соціальним розвитком
кожного окремо, і всієї соціальної групи в цілому, і може проявлятися на
всіх етапах дорослості, але її прояви різноманітні. Тому наступним кроком
для реалізації мети подолання співзалежності та її проявів є розробка,
впровадження та реалізація психокоррекційної програми боротьбі зі
співзалежністю та її наслідками, а також поширення інформації про такий
вид адикції як співзалежність та впровадження розробленої програми у
практику роботи відповідних установ.
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СЕКЦІЯ ПОЛІТОЛОГІЇ
ЧИННИКИ ВПЛИВУ НА ПАРТІЙНУ СИСТЕМУ УКРАЇНИ
Бевза Богдан Петрович
Львівський національний університет імені І. Франка
Філософський факультет, кафедра політології
Науковий керівник: к. політ. н., доц. Мотрен С.М.
Чинники, що впливають на формування та розвиток партійної системи,
різняться за своєю природою, а саме: чинники інституційного або чинники
соціального характеру. Нижче ми спробуємо розглянути ті з них, що вплинули
на формування та еволюцію партійної системи України на основі досліджень
Центру Разумкова.
Серед чинників інституційного характеру першим варто розглянути
законодавство про політичні партії. Конституційне унормування партійної
системи привело до отримання партіями конституційного гарантування свого
існування та визначення «рамок» та «цілей» їхньої діяльності.
Впродовж еволюції формування партійної системи України
визначальний вплив мали:

-

Закон «Про політичні партії в Україні» 2001 року.
Закон «Про громадські об’єднання» 2012 року.

Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
запобігання і протидії політичній корупції» 2015 року.
Наступним чинником інституційного характеру визначається виборче
законодавство. Науковці Центру Разумкова виділяють як позитивні, так і
негативні наслідки трансформації виборчого законодавства в напрямі від
мажоритарної до змішаної і надалі до пропорційної системи.
Проте, зважаючи на чинники соціального характеру, зазначені нижче,
можна стверджувати, що введення в дію пропорційної виборчої системи не
буде ефективним через недостатню законодавчу унормованість з одного боку, і
через незрілість громадянського суспільства з іншого. У цьому контексті,
логічним видається введення мажоритарної виборчої системи для зміцнення
взаємозв’язку громадянин-політик, підзвітності депутатів своєму електорату та
формування політичної свідомості у контексті усвідомлення громадянами себе
як суб’єктів політичної діяльності, що у свою чергу приведе до закладання
основ для чергового етапу у розвитку партійної системи України, а саме:
введення пропорційної виборчої системи.
Далі варто розглянути чинники соціального характеру. Серед них
одним з визначальних є характер суспільного поділу, адже протиставлення
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різного роду відмінностей всередині населення на політичному рівні є
підґрунтям для формування тих чи інших соціальних взаємодій чи явищ.
Соціально-економічний поділ у суспільстві залишається актуальним
від здобуття незалежності. Першопричиною цього можна вважати
пострадянську свідомість, адже одним із гасел радянської пропаганди було
знищення соціально-економічного поділу взагалі. На цьому будувалася
ідеологія існування держави, а отже, це було основою буття громадянина такої
тоталітарної держави. Тому будь-яке економічне розшарування у суспільстві з
таким баченням реальності призвело б до поділу і на політичному рівні. Не
варто також забувати і про фактор фінансово-промислових груп та бізнесструктур, які на початку існування держави вели незаконну діяльність щодо
державного майна. Пізніше це вилилося у економічні кризи, наближення
великої кількості населення до межі бідності та формування великої прірви у
статках між «бідними» та «багатими». У розрізі еволюції партійної системи
соціально-економічний поділ спричиняв зменшення довіри до правлячих кіл,
популяризацію лівих сил, та тенденцію до деструктивності в політичній сфері.
Соціокультурний поділ у суспільстві також бере за основу
пострадянську свідомість, сформовану на основі «радянського народу»,
«радянської історії», «вищості російського народу», «братських народів» та
«етнокультурного споріднення з Росією». Найчастіше соціокультурний поділ у
суспільстві актуалізовувався внаслідок загрози ліквідації суверенітету чи
знецінення національної ідентичності. У випадку «чинника лівої загрози»,
описаного вище, цей поділ був актуалізований штучно, проте у 2004, 2010 та
2013 рр. такий поділ виходив на перший план, завдяки описаним вище
факторам. Соціокультурний поділ суспільство часто виражався у підтримці та
непідтримці дійсного політичного режиму та формування своєрідного
«реваншизму», як наприклад, східний реваншизм після перемоги В. Ющенка
на президентських виборах 2004 року шляхом невизнання їх результатів та
віддання майже більшості голосів за опозиційного кандидата на наступних
виборах. Такий поділ часто формувався на основі регіональних особливостей
українського народу та історичних наслідкаів впливу держав, під владою яких
ці регіони перебували. Так наприклад, до 2013 року поділ на прихильників
проєвропейських політичних сил та проросійських приблизно дорівнював
регіональному поділу України по Дніпру. У партійній системі соціокультурний
поділ суспільства давав можливість нескінченних спекуляцій лідерами та
членами партій щодо проблемних для населення питань задля отримання
більшої підтримки в тих чи інших регіонах. Після Революції Гідності
соціокультурний поділ перестав бути актуальним як у національному, так і в
політичному сенсі через агресію Росії та об’днання населення під єдиною
метою. Це в свою чергу привело до створення загальнонаціональних партій,
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лідери яких намагаються декларувати відстоювання інтересів громадян
України, незалежно від місця прописки.
Розглядаючи вплив фінансово-промислових груп на становлення
партійної системи України, варто звернути увагу та різницю концепцій цього
впливу, залежно від етапів розвитку партійної системи. Спільним для усіх
етапів є нерозмежованість бізнесу та політики. На першому етапі вплив
фінансово-промислових груп можна визначити як незначний. Впродовж цього
періоду була започаткована традиція створення бізнес-структурами політичних
партій для захисту власних інтересів. Зі зростанням економічних потужностей
цих структур зростали і їхні інтереси, а отже, можливості та зацікавлення у їх
відстоюванні на політичній арені. З цього приводу науковці Центру Разумкова
стверджують, що «характер політичного режиму зумовлював «орієнтацію»
партійних проектів ФПГ або вибір останніми об’єкта підтримки», проте якщо
розглядати дії політичних партій при владі у комплексі, то дане твердження
може вважатися дискусійним. Надалі вплив фінансово-промислових груп
активно зростав до Революції Гідності. Наслідки такого зростання вилилися у
остаточну дестабілізацію політичної системи, створення можливостей для
лобіювання бізнес-інтересів конкретних груп у парламенті та всеохопну
політичну корупцію. Концепції такого впливу змінювалися від «організації, що
відстоює інтереси певного прошарку населення» та «організації, що існує задля
прибутку» до «організації, що спонсорує «партії-влади» задля виживання у
бізнес-середовищі або задля лобіювання власного варіанту існування за
рахунок держави».
Отже, головний наслідок впливу фінансово-промислових груп – це
підміна головної мети існування політичних партій: від відстоювання інтересів
суспільства до відстоювання приватних чи вузьких групових інтересів.
Зовнішній чинник впливу на партійну систему виражався у
поступовому знецінюванні першочергової функції партій з кінцевою метою
ліквідації незалежності України з боку Росії та стимулюванням проведення
непопулярних євроінтеграційних реформ. Не можна означити зовнішній вплив
як однозначно негативний чи однозначно позитивний, проте можна провести
лінію між конструктивним західним зовнішнім впливом та деструктивним
східним зовнішнім впливом на партійну систему України.
Чинниками, що суттєво зменшили вплив фінансово-промислових груп
на формування партійної системи, після Революції Гідності стали зміна самої
суті існування будь-якої політичної сили, запровадження державного
фінансування партій, посилення контролю над економічною складовою
життєдіяльності партії. Проте запровадження державного фінансування партій
неповністю вирішило проблему їхньої економічної прозорості, адже наявність
державного фінансування не означає відсутність фінансових махінацій,
особливо у випадку слабко організованих механізмів контролю. Зважаючи на
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це, можна стверджувати, що партійна система України мусить пройти
черговий етап законодавчої урегуляції та створення контролюючих органів з
метою вилучення чинників негативного впливу з життєдіяльності системи.
Література:
1.
Трансформація партійної системи: український досвід у
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СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ЙОГО РОЛЬ У СУСПІЛЬНОМУ
ДОГОВОРІ
Беркич Володимир Васильович
Львівський національний університет імені І. Франка
Філософський факультет, кафедра теорії та історії політичної науки
Науковий керівник: к. політ. н., доц. Гарбадин А.С.
Приватне право – рушійна сила, що змінила світ, надала нам
цивілізацію, мир і розвиток. Очевидно, кожна людина по своєму народженні,
становленні та вчинках має цей невід´ємний закон власності і гідна його
сповідувати. Від єгипетських номів і до транснаціональних Google чи Amazon
– усюди наявні не лише інтереси, але й засоби їх досягнення, суть яких складає
саме приватне право, а також унікальність самої особи.
Джон Лок, основоположник лібералізму, у своєму трактаті виводить
загальну ідею унікальності людини: «Хоча земля і всі нижчі істоти належать
усім людям разом, все ж кожна людина має певну власність у своїй власній
особі. І на це ніхто, окрім неї, не має жодних прав. Ми можемо сказати, що
труд її тіла і праця її рук належать саме їй… Вона витягує це із загального
стану природи, де воно вміщене і своїм трудом додає до цього щось, що
виключає загальне право інших людей» [1, с.145]. З усього цього є очевидним,
що, «хоча всі предмети природи дані всім спільно, все ж людина (будучи
господарем над собою, власником своєї особи й усіх своїх дій чи труда має,
однак, у собі велику основу власності» [1, с.153].
Та саме розвиток цієї власності та творіння власне суспільства радше
відбувалося за Гобсом ніж за Локом. При нових археологічних, психологічних
дослідженнях, а також під час спостережень за далекими племенами
сьогочасного світу, Лоуренс Кіллі виявив, що у період палеоліту гинула значна
частка чоловічого населення (війна була не чим іншим як звичним сезонним
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явищем). Зрозуміло, оскільки не були відрегульовані механізми права на
власність, все належало всім і нікому. Більше того, процес збереження та
охорони вже захопленої речі міг займати 24 години на добу, що гальмувало
розвиток будь-яких технологій чи примітивної культури. Отож, Т. Гобс був
радше правий, коли говорив, що життя людини було «самотнє, бідне,
безпросвітне, тупе й коротке». «Війна всіх прот всіх» завершилися з того
самого моменту, коли люди змогли дійти згоди і умовно підписати суспільний
договір.
Його концепція полягає у звичайному виклику: як захистити приватну
власність. Та виникає інше питання: як прийти до взаємної згоди, коли кожен
бажає вбачати лише свої інтереси та вигоди більше над інтересами всієї
спільноти; як дійти до суспільного блага?
З одного боку, Дуглас Норт у своїй концепції інститутів визначає, що
ціллю як контракту, так і права загалом, є не що інше як покращення
економічної ефективності. А самі інститути він окреслює як « “правила гри” в
суспільстві, або, виражаючись більш формально, створені людиною рамки, шо
обмежують та організовують відносини між людьми» [2, с.17]. Звідси можна
простежити шлях еволюції суспільного договору, за яким «демократичний
уряд дає все більш і більш широкий доступ громадськості до процесу
прийняття політичних рішень, ліквідує можливості конфіскації багатства через
свавілля правителя та розвиває механізми забезпечення контрактної
дисципліни за допомогою незалежної судової системи» [2, с.73].
З іншого боку, «Теорія справедливості» Джона Ролза виводить так
звану «завіса невідання», як спосіб урегулювання відносин і підписання
якісного суспільного контракту. «Вона представляється як зовсім гіпотетична
ситуація, схарактеризована таких чином, щоби призвести до певної концепції
справедливості. Одна з істотних особливостей цієї ситуації в тому, що ніхто не
знає свого місця в суспільстві ... Я навіть припущу, що сторони не знають своїх
концепцій блага або своїх психологічних схильностей. Принципи
справедливості вибираються за завісою невідання. Це гарантує, що ніхто не
виграє і не програє при виборі принципів в результаті природних або
соціальних випадкових обставин. Так як всі мають однакове становище і ніхто
не здатний винайти принципи для поліпшення своїх конкретних умов,
принципи справедливості стають результатом чесної угоди або торгу» [3, с.26
].
Таким чином теоретично жоден із учасників договору не вибере
рабство, оскільки зможе опинитися на місці невільника. Однак ми не можемо
дійти до крайності, затвердивши загальну соціальну лінійку. Потрібно зважати
в якому із випадків буде більше можливостей. Якщо бідняк у капіталістичному
світі має чимало шансу добитися власних вигод, то у соціалістичному світі, де
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всім буде відсипано порівну – шлях значно звужуються, або й взагалі
відсутній.
Така річ, як соціальне страхування існувало завжди в тій чи іншій
формі саме в кращому суспільстві (котре в подальшому виживало). Це була і
церква, і звичайний цех чи велика сім´я. Однак цю роль перехопила держава,
вже зараз користуючись механізмами контролю над певними соц. групами.
Соціальні виплати наразі одна із важливих проблем, що
перетворюється на цілий величезний апарат, який потребує і фінансів і
людських ресурсів. В такому випадку через різні пільги та субсидії
починається велика боротьба за власний шматок. Соціальне забзпечення
гальмує економічну ефективність, запроваджуючи не лише додаткові затримки
у контракті, але й запроваджує нерівність серед підписантів. Чи порушується
порядок? Однозначно. На рівні соціальної вагомості певні верстви отримують
більше ніж інші. Чи підписували би члени угоди такий контракт, знаючи, що
опинившись в тій чи іншій категорії, вони би мали менше/більше підтримки з
боку держави і мали б відстоювати власну урядову підтримку?
Іншими словами, єдиний вихід із цього кола буде впровадження
єдиного соціального забезпечення – рівного для всіх категорій та верств. В
такому випадку таке суспільство буде більш привабливим. Більше того, це
забере важелі впливу у чиновників та зменшить навантаження на фінансову
систему.
Підсумовуючи усе сказане, хотілося би наголосити на важливості
упорядкування системи соціального забезпечення в умовах суспільного
договору. Очевидно, що наперед ніхто із учасників не підписував його, а все
відбувалося історичним шляхом спроб і помилок. Однак «занавіса незнання»
та концепція інститутів здатна нам показати, настільки якісно та вправно ми
зможемо захисти власну працю, унікальність та, звичайно, власність в умовах
сучасного світу.
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НАУЦІ: ЕТАПИ, СПЕЦИФІКА ТА ПРЕДСТАВНИКИ
Гнатюк Володимир Вікторович
Львівський національний університет імені І. Франка
Філософський факультет, кафедра політології
Науковий керівник: к. політ. н., доц. Була С. П.
70-ті рр. ХХ ст. ознаменували початок довготривалого політичного
процесу в глобальному масштабі. Це було охарактеризовано науковцем
С. Хантінгтоном як "третя хвиля демократизації" і протікала вона як перехід
національного режиму з недемократичного стану у демократичний.
Кульмінаційного вираження дані процеси набули у 80-90-х рр., коли
максимальна кількість країн вступила у фазу транзиту. Як наслідок, ми
вступили у вік децентралізації. [2,с.1]
Процеси демократизації та децентралізації детермінували об'єктивну
акумуляцію значного потенціалу відцентрових сил у країнах, що
трансформувалися. Саме ця умова, у далекій перспективі, зумовила
перестановку акцентів дослідження у політичній науці: з національного на
субнаціональний рівень аналізу. І, хоча, зародки до вивчення цієї теми
з'являються на початку 70-х рр. минулого століття, проте наукової
автономності проблема набуває лише з початком ХХІ ст. Причини такого
часового розколу у предметному пошуку, що підкріплювався б відповідною
адекватною до нього методологічною основою, приховані у конкретних
обставинах, що були вираженні у формі теоретичних "упереджень" того часу.
Протягом тривалого періоду дослідники аналізували політичні
процеси у державі виключно на національному рівні. Загалом у науці
побутувала ідея, що будь-який прояв політичного життя у зменшеному
просторовому масштабі — регіональному чи локальному — це лише проекція
національного вияву. З іншого боку відсутність інтересу до місцевої політики
обумовлювалася сумнівом щодо достовірності даних про субнаціональні
явища, а також скептицизмом стосовно можливості здійснення узагальнень
через збільшення випадків на основі субнаціональних одиниць. В сукупності ці
причини символізували феномен "головного ухилу" у теорії політичної науки.
Основний масив праць у другій половині ХХ ст., що стосувалися
демократизації, був у національному ракурсі. Таким чином зазначаємо про
"національний ухил" як упередження, що став відповідним атрибутом для
політології з 70-х рр. ХХ ст., коли про це зауважив С. Роккан.
Представники політичної науки, (Р. Дал, А. Лейпхарт, Дж. Сарторі),
втілюють теоретичну конотацію "національного ухилу" (whole-nation bias), яка
існувала протягом 70-80-х рр. ХХ ст. Таке наукове "упередження" відповідало
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логічним запитам методологічного пошуку, який ґрунтувався на аналізі
виключно національного рівня держави, що перебувала у транзиті.
Субнаціональна проблематика опосередковано виникала у дослідженнях,
характеризувалася фрагментарним висвітленням, а часто — лише
зауваженнями чи згадкою. Такі часові рамки та концептуальне наповнення
були властиві розвитку тематики субнаціональної політики — етапу
представлення, який символізував першу "зустріч" методологічного флагману
та явища, яке не вписувалося, проте екзистенційно було завжди поряд з ним.
Це "національне упередження" у порівняльній політології змінилося в
останнє десятиріччя ХХ ст., коли почали досліджувати різноманітні аспекти
субнаціональної політики, а саме: територіальне продовження процесів
демократизації. Адже транзит, у який входила держава, що трансформувалася,
закінчувався успішним, тобто демократичним, дефініціюванням національного
режиму (інколи був реверс даного процесу), проте часто таке ствердження не
усувало порушень громадянських прав та свобод індивідів на місцях —
субнаціональних одиницях, — а тому потребувало здійснення "зменшення
масштабу" на відповідність інституційних результатів перехідного процесу до
ліберального режиму у них. Ця тенденція у середині 90-х рр. підняла місцеву
політику на чільне місце у дослідженнях, бо обумовлюючись процесами
демократизації та різними видами децентралізації, субнаціональна одиниця
стала відображати якісно-кількісний еквівалент зміни на рівні держави, а
також бути феноменом політичного життя, яке не є явищем "у маленьких
штанцях". Вищезгадані процеси були характерними як унітарним, так і
федеративним країнам.
У період з 90-х рр. ХХ ст. до середини другого десятиліття ХХІ ст.
хронологічно окреслюється другий проміжок — етап контакту, — у розробці
субнаціонального питання у порівняльній політології. Адже саме тоді вперше
здійснюється "комунікація" поміж політичною практикою та концептуальним
зародком, що намагається її осмислити. Окрім конституювання
методологічних питань та значної кількості досліджень з субнаціональної
політики, важливою зміною стала трансформація парадигмальної
"упередженості": від "національного ухилу" до "федеративного монізму".
Втілювався останній в тезі, що єдиною одиницею субнаціонального аналізу є
суб'єкти складних держав, які володіють певною юридично визначеною
політичною самостійністю на противагу до адміністративно-територіальних
частин простих країн. Таким чином у всіх роботах превалювали виключно
федеративні країни: Аргентина, Бразилія, Мексика, РФ, Індія, США та ін., а
унітарні — упускалися з цього списку. Проте дана проблема стала питанням
часу. Представниками цього періоду стали Г. О'Доннелл, Р. Снайдер, Е. Гібсон,
К. Гервасоні, А. Гірауді, Ж. Бехренд, Е. Бентон.
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Дослідження свідчать, що "федеративний монізм" на сьогоднішній
день подолано, бо роботи тим чи іншим чином стосуються унітарних держав.
У порівняльній науці викристалізувалося "ствердження" про субнаціональне
питання, яке увійшло у стадію — етап колаборації, — який, по-перше,
ґрунтується на динамізмі методологічних принципів проблематики, а, подруге, автономності вивчення власного предмета. Поряд з основами, які були
закладені Р. Снайдером на початку ХХІ ст., кожен з науковців додав свій
розроблений варіант до вимірювання та концептуалізації випадків у
субнаціональних одиницях. Також існують спроби до уніфікації та узагальнень
результатів наукових пошуків. Ці роботи представлені, як науковцями, про
яких ми згадували раніше та нові представники, як Ф. Фрейденберг, Ж.
Суарес-Као, Х. Федеріко Піно, К. Ітон, Л. Тіллін.
Еволюція субнаціональної проблеми у порівняльній політології є
яскравим відображенням ситуації політичного мутуалізму, теоретикопрактичної коекзистенції, яка безпосередньо виникла у процесі зіткнення
політичної дійсності та методології, що її досліджувала. Часто остання
характеризувалася ригідністю до тих практик, які протікали, а тому виникали
часові розриви поміж ними. Цьому сприяли також теоретичні обставини у
вигляді "упереджень". Дослідження в рамках субнаціональної політики є один
з актуальних напрямів у політичній науці. Сьогодні існує значна кількість
держав, які почали демократичний перехід ще у ХХ ст., проте досі знаходяться
у транзиті. Аналіз субнаціональних одиниць в країнах з "гібридним"
національним режимом дасть змогу виміряти інституційні трансформації поновому, поглядом "знизу". Адже, якщо ціле не змінюється, тоді проблема може
бути у його частинах, що не прагнуть змінитися. З іншого боку давно було
доведено тезу про нерівномірність протікання економічних та політичних
процесів у територіальному масштабі, а значить — можливість варіювати типи
субнаціональних політичних режимів, у яких це відбувається. Перспективи
субнаціональних досліджень у кінці другого двадцятиріччя ХХІ ст. більш, ніж
достатні, зважаючи на те, що політичне життя суспільства рухається у двох
дотичних напрямках: воно одночасно інтернаціоналізується, а також
локалізується.
Література:
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auge de los estudios sobre la política subnacional latinoamericana. Colombia
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КОНСТРУЮВАННЯ ЕФЕКТИВНИХ СИСТЕМ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ
ТЕОРІЇ АНТИКРИХКОСТІ: ПОЛІТИЧНИЙ АСПЕКТ
Гуцук Олеся Миколаївна
Львівський національний університет імені І. Франка
Філософський факультет, кафедра теорії та історії політичної науки
Науковий керівник: к. політ. н., доц. Гарбадин А.С.
В умовах сучасних процесів, які мають глобальний характер, від
технологічних до економічних, культурних та політичних, спостерігається
збільшення частки аномальних, важкопрогнозованих подій та станів, що
зумовлює потребу пошуку можливостей створення систем, які в умовах
кризових станів демонструватимуть зростання ефективності.
Американський філософ, трейдер Н.Н.Талеб у своєму підході до
вирішення проблем прогнозування аномальних подій, пропонує авторське
визначення “Чорний лебідь” для ситуацій, подій, станів, яким притаманні такі
характеристики:
1) виключність події, випадковість;
2) величезна сила впливу;
3) ретроспективна передбачуваність, лише при розгляді post hoc можливо
простежити закономірності, які спричинили подію.[1, с. 10]
Автор розвиває цю думку, говорячи про непроникність історії, адже
навіть маючи результат людина не здатна зазирнути в механізм, який
згенерував цей результат, тому картина сприйняття історії є неповною. Це
викривлення виникає через, притаманні людській свідомості, вади сприйняття,
які Талеб називає “Тріадою затемнення”:
- ілюзія розуміння, або хибне уявлення про те, що людина володіє
максимумом або потрібною кількістю інформації;
- ретроспективне викривлення як природна здатність оцінювати події
лише з часом, не синхронно з їх протіканням;
- схильність до перебільшень значимості факту, схильність
категоризувати.[1, с. 39]
Нездатність передбачати аномалії веде до нездатності передбачити хід
історії. Та важко передбачуваність подій зумовлена не лише специфікою
людського сприйняття, а й характерними для складних систем високою
взаємозалежністю та нелінійністю реакцій.
Ще одна проблема у прогнозуванні тієї чи іншої події — так звані, два
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типи величин і два типи випадковостей. Умовно всі величини можна поділити
на ті, які можна статистично усереднити, адже частка впливу однієї з одиниць
величини на суму не суттєва, проте існують величини не однорідні за часткою
впливу кожної з одиниць, коли вплив однієї одиниці
може в рази
перевищувати вплив суми всіх інших одиниць. На думку автора, саме
величини другого типу піддаються впливу Чорних лебедів і водночас
зумовлюють їх появу.
Таким чином, важкість прогнозування Чорного лебедя в умовах
оперування величинами другого типу, обумовлена тим, що отримані
середньостатистичні дані на основі певної вибірки не гарантують точність
прогнозу, адже тут вирішальним може стати одне єдине спостереження, яке
спростує правильність попередньої оцінки.
До сфер другого типу Талеб відносить: багатство, дохід, фінансові
ринки, темпи інфляції, смерті в терактах, людські втрати у війнах, результати
воєн, політичні відносини.
Основним завданням у вирішенні проблеми непрогнозованості появи
Чорного лебедя у сферах другого типу для автора є не вдосконалення методів
прогнозування, а створення систем, які б не залежали від прогнозів, і
непрогнозованість лише стимулювала б зростання їх ефективності, такі
системи Талеб називає антикрихкими.
У процесі створення будь-якої системи або її реформування слід
визначити до якої з категорій “Тріади” за Талебом, віднести конкретну
систему:
- крихка, що прагне до рівноваги, стабільності;
- стійка не реагує на аномальні, кризові ситуації;
- антикрихка розвивається в умовах хаосу та невизначеності.
Після визначення “рівня крихкості” системи варто розробити стратегію
зменшення крихкості, аби забезпечити антикрихкість системи.
Автор аналізуючи політичні системи, зокрема, централізовану
національну державу та децентралізовану систему міст-держав, останніх
відносить до категорії антикрихких, на відміну від централізованих політичних
систем, які є крихкими. Тому ключ до ефективної політичної системи у
наданні державі властивостей системи міст-держав, це допомагає уникнути
небажаної крихкості великих держав [2, c. 17].
Вдаючись до планування та усілякого захисту політичної системи від
мінливості система шкодить сама собі, що призводить до ще більшої
мінливості катастрофічних масштабів. [2, c. 63]
Свої
міркування
щодо
політичних
систем,
ефективності
децентралізованого управління, Талеб обгрунтовує, спираючись на позитивний
досвід функціонування такої системи у Швейцарії. Державою тут правлять за
принципом “знизу вверх” свого роду самоврядування, регіональні утворення,
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майже суверенні міста-держави, які об'єднані в конфедерацію.[2, c. 67]
Для вирішення проблем пов'язаних із невизначністю автор пропонує
рішення у формі штанги. Ідея штанги тут виступає ілюстрацією поєднання
мінімізації ризику з однієї сторони та максимізації ризику з іншої, з відмовою
практикувати “середину”. Штангою може бути будь-яка подвійна стратегія,
яка покликана звести ризики потрапляння у ситуацію абсолютного програшу,
або гри з нульовою сумою до нуля, але з іншої сторони максимально
збільшити
можливості
“отримати
все”
у
випадку
позитивних
непередбачуваних подій, таким чином, поєднання параної та агресивності
забезпечує ефективність антикрихкої системи. [2, c. 116]
Ідеї Чорного лебедя та концепції антикрихкості є новаторським
поглядом на проблеми функціонування складних систем в сучасних умовах,
доцільність ознайомлення з ними важко переоцінити в будь-якій сфері
життєдіяльності, та особливо помічними вони є для політичної науки, адже
дають відповіді на практичні питання прийняття рішень, управляння ризиками
та проблеми реформування політичних систем.
Літератури:
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КРИТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА БРЕНДУ ЯК СПОЖИВЧОГО
ШАБЛОНУ
Довганик Олесь
Львівський національний університет імені І. Франка
Філософський факультет, кафедра теорії та історії політичної науки
Науковий керівник: к. політ. н., доц. Гарбадин А.С.
Розвиток сучасного суспільства характеризується високою динамікою
та багатогранною спрямованістю, що призводить до ентропії (хаосу). Процеси
економічного, політичного, соціально-культурного розвитку зазнають
внутрішньої деформації, що призводить до невизначеності стратегії держав.
Основним продуцентом поширення біфуркації (дисбалансу) в світі стала
глобалізація, а також глокалізація. Вони видозмінюють сприйняття,
світоглядний конструкт та мислення осіб, що веде до модифікації

193

Тези щорічної наукової конференції «Дні науки філософського факультету 2018»

репрезентації реальності та специфіки суб’єктивації людини. Світова матриця,
яка відображає сплетіння всієї номадичної (кочівної, змінної) множини
наддержавних імпульсів проводиться в трьох ключових напрямах стирання
ідентичності: демократизації (політика), поширення ТНК (економіка),
впровадження масової культури (морально-ціннісний вимір). Первинно може
здаватися, що для нас актуальність складає лише економічна сторона
дослідження цього процесу. Однак це буде помилкою, оскільки говорячи про
впровадження різних товарів та послуг з використанням таких інструментів як
реклама та інформаційні ресурси загалом, ми діалектично звертатимемося до
інших
спектрів,
зокрема
політичного
та
культурного.
В класичному вигляді поняття “бренд” ми дешифруємо як певний
комплекс атрибутів, який викликає в нас бажання споживати його товарний
потенціал (продукцію). Це лише одна з сторін цієї категорії, яка імпліцитно
сконструйована ціннісним навантаженням, інформаційним впливом та
політичним авторитетом. Відповідно наголошуючи на релятивізмі та
наративності траєкторії споживання, яка конституює світобудову в комунікації
за допомогою символічних смислових конструктів, ми розкодуємо специфіку
ООН як найбільш брендову інституційну одиницю в наддержавних стратегіях
в усіх галузях.
ООН діючи понад 70 років намагається сприяти розвитку політичних
прав і громадянських свобод, а також налагоджувати дипломатичні зв’язки між
країнами. Зближення дистанцій між країнами повинно дати змогу раціонально
імплементувати якісні елементи кожної з країн, що в майбутньому створить
гомеостаз (відносну рівність) держав. Окресливши декларативний рівень цієї
організації одразу стає зрозуміло утопічність реалізації цих акцій в світі. В
сьогоденні, коли кожна країна прагне максимізувати свої вигоди, створюється
новий тип уярмлення, який не обмежується нормативно правовимрегулюванням. Економічно це простежується в теорії взаємозалежності [4]
(Пребіш, Кардосо) та неомарксизмі [1] (Валлерстайн) на прикладі країн
Африки та Латинської Америки. Порушення територіальної цілісності та
економічного суверенітету виправдовуються ТНК крізь призму можливості
включення населення на роботу в фабрики (скорочення безробіття). Атомарно
така акція “витягнутої руки” видається доволі пацифістською, але в
довгостроковому зрізі економіка країни стає уярмленою від іноземних
інвесторів і не може забезпечити себе, що веде до руйнування суверенітету
країни та рівноправної взаємодії. Продукування балансу та толерантності “тут
і зараз” призводить до асиметрії розподілу ресурсів, благ та капіталу в
перспективі.
В політичній площині ООН не забезпечує регуляції і нагляду за
конфліктами або латентними фазами, які можуть загостритися під впливом
ситуативних імпульсів. Розуміючи особливості оборонного та наступального
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реалізму та ілюзорної лінії миру, дана організація повинна забезпечувати
безпеку та баланс сил. Де-факто в історичній ретроспективі існують
прецеденти, що засвідчують ігнорування міжнародної організації та
структурних підрозділів ООН. Це стосується акторів та суб’єктів, які
здійснюють асингування левової частки на підтримання діяльності ООН. Тому
такі наддержави як США, ВБ, Франція, Німеччина є основними каталізаторами
популяризації цього бренду. Застосування категорії “бренд” демонструє
стосовно цієї регулятивно-правової одиниці потребу в демонстрації її
маніпулятивного потенціалу. Цей контекст та рефлексії будуть розглянуті
нижче. Повертаючись до нехтування актами ООН, яскраво виражено в
конфлікті 2001 року та дій Буша (молодшого), який провів операцію в Багдаді
порушуючи основні постулати міжнародного миру та ігноруючи письмові
звернення до влади Америки. Також за участю цієї наддержави відбувся
прецедент у Венесуелі з військовою інтервенцією та ембарго на нафту в 20062007 роках, коли Уго Чавес націоналізував всі підприємства, які належали
США, що викликало нестримний гнів та чергову неповагу до ООН [3].
Останній вимір, який демонструє заангажованість ООН і його
брендовий характер є проблема ідентифікації та підтримання культури
меншості. В Європі існує дуже багато протиріч, які вийшли на поверхню в
останні десятиріччя. Це пояснюється розвитком постматеріальних цінностей
(вивчав динаміку Інглегарт), які впливають на внутрішні та зовнішні процеси в
державі. Прикладом може слугувати Іспанія, де відбувається протистояння
центральної влади з каталонцями та басками; Бельгія, яка має проблему щодо
консолідованості валлонів і фламандців; в Туреччині існує невизначеність
стосовно курдів і її автономії; Албанія стримує встановлення незалежності
косоварів. Це лише найбільш проблематичні етно-географічні та культурні
суперечності [2]. Насправді їх число є набагато більшим, тому що в усіх
країнах є ці колізії і диференціації груп на ціннісній основі. Відмінність
полягає у іманентному або латентному характері цього протистояння. Такий
стан речей викликаний глобалізаційною уніфікацією та стандартизацією,
якому сприяє ООН. Відповідно міжнародна організація намагаючись
об’єднати континент посилює стирання інституцій, що веде до спротиву та
конфліктогенності в середині держав. Боротьба меншин та етносів за свої
права в сучасному світі досліджується Ставракакісом [5]. Дослідник
опирається на тріаду: “реальне-уявне-символічне” Лакана та здійснює
розпредметнення категорії “бажання”. Тому світові процеси стали
подразником і викликали потребу захисту власної ідентичності. Ключовим
двигуном культурної боротьби виступає бажання самоідентифікації крізь
призму спадщини, а не цивілізаційної і технологічної надбудови. Відповідно
ООН приховано створює ситуації регіональної конфронтації по державній
вертикалі влади. Незважаючи на це, ООН співпрацює з багатьма неурядовими
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організаціями, які виконують функції розвитку співпраці держав для того, щоб
отримати над ним контроль як основна структура в світі, що утримує
монополію на поширення власного “плюралізму”. Таким чином ця організація
усуває конкурентів, які могли ефективніше вирішувати нормативно-правове
регулювання миру. Це яскрава характеристика бренду, коли конкуренти
усуваються різними атрибутами заради збереження власної гегемонії.
Всі вище перераховані інтенції є фактами, тобто вони релевантні.
Звертаємо увагу на це, оскільки доволі часто межа між фактами та подіями
(явищами) не є помітною і це призводить до помилкового злиття понять.
Також для уникнення закидань у волюнтаризмі, можна опиратися на сентенції
Хабермаса. Всі вище описані факти знаходять своє відображення у його праці “
Розірваний Захід”. Засновник теорії комунікативної дії говорить про слабкість
ООН як в інституційному так і функціональному плані. Відповідно ключові
актори на міжнародній арені намагаються штучно створювати імідж цієї
організації проводячи дискурс в розрізі ризоми на публічному рівні [6].
Отже, враховуючи весь плюралізм, який вміщує в собі бренд, він не
обов’язково повинен вимірюватися в грошовому еквіваленті чи бути
продуктом цивілізаційного розвитку. Бренди — це образні уявлення, які
екстраполює панівна група, що виконують функції ідентифікації і
диференціації й визначають поведінку споживачів при виборі продуктів і
послуг. Відповідно, ми не віддаємо преференції будь-якому товарному знаку,
оскільки наші вподобання поверненні до антропологічного виміру та
філософського сприйняття. Однак, знаходячись в рамках детермінант 21
століття, ми виокремили специфічний тип бренду та намагалися на основі
науково-методологічного апарату декодувати маніпуляції бренду, викрити
його ілюзорний ореол створений інформаційною сіткою та гомогенними
дискурсивними практиками.
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http://lib.chdu.edu.ua/pdf/naukpraci/politics/2008/79-66-28.pdf.
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НАЦІОНАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТІЯ НІМЕЧЧИНИ: ОСТАННЯ
СПРОБА РАДИКАЛІЗАЦІЇ НІМЕЧЧИНИ?
Жежеря Святозар Михайлович
Львівський Національний університет імені І. Франка
Філософський факультет, кафедра політології
Науковий керівник: к. політ. н., асист. Чміль І. І.
У сьогоднішні дні в Німеччині, на хвилях «економічного донорства»
німецької влади та міграційної кризи в ЄС, стають все більш актуальними та
обговорюваними радикальні партії правого толку, однією з яких є
Національно-Демократична партія Німеччини, або ж просто НДПН.
Сучасні науковці по-різному класифікують НДПН. Частина називає їх
прихильниками найкращих рис націоналізму та ліберально-демократичної
ідеології, а хтось ультраправою та екстремістською організацією.
Ця партія була заснована ще в далекому 1964 році та пройшла важкий
шлях від оновлення й очищення правих організацій від гріхів попередників і до
певної популяризації, незважаючи при цьому на постійні заклики та суди щодо
заборони цієї партії (остання з яких у 2017 році закінчилася невдачею). Уже в
перші свої роки партії швидко вдалося потрапити до декількох земельних
парламентів, хоча в бундестаг вона не потрапила. Пізніше її активність
послабилася, здебільшого через проявлення маргінальності та відсутності чітко
вираженої ідентифікації.
Відродження НДПН розпочалось після подій початку 90-х років ХХ
ст., отримавши велику підтримку на нових федеральних землях на сході
країни, де в той час вирували невдоволення політикою соціалізму НДР та
великою економічною і соціальною відсталістю між західною та східною
частинами Німеччини.
Так, східнонімецьке місто Дрезден стало одним з центрів
популяризації та підтримки партії, яка практично на кожних виборах після
об’єднання Німеччини делегувала значну групу у місцевий лантаг. Окрім
Саксонії, НДПН на початку 21 століття вдалось пройти в лантаг ще одної
східнонімецької провінції – Макленбург-Передня Померанія, де націоналдемократи представлені і до сьогодні. Також популярність партія отримала в
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провінції Баден-Вюртенберг, де НДПН неочікувано підтримали доволі
консервативні шваби та баварці.
Важливим фактором підтримки партії є її програмний документ та
ідеали, які вона активно відстоює та лобіює. Так націонал-демократи
підтримують ревізіонізм, тобто перегляд низки документів, таких як:
Ялтинська та Потсдамська угоди, щоб «відновити історичну справедливість
щодо німецького народу, об’єднавши навколо себе усі колишні землі, де
проживають німці» [1]. Звісно, в сьогоднішніх умовах дипломатії, це доволі
важко зробити, тому партія активно підтримує німецькомовних жителів від
Ельзасу і до східноєвропейських територій.
Також було визначено і двох основних ворогів Німеччини - США та
Росію, які за словами партій «руйнують справжні цінності та ідентичність
німецького народу» [1]
У наш час проблеми імміграції стали чи не одним з головних цілей
партії, яка відходить від по
міркованої позиції до більш радикальної,
заявляючи, що для боротьби з нелегальними біженцями потрібно
використовувати бундесвер. Так НДПН вважає, що «майбутнє Німеччини
неможливе, якщо буде проводитися політика мультикультуралізму» [1].
У внутрішній політиці НДПН притримується традиційних поглядів, як
більшість типових правих партій. Вона наголошує на необхідності розширення
сфер використання інструментів прямої демократії. Так за словами одно з
лідерів партії Йенса Пюзе: «Національна демократія повинна стати
народовладдям в інтересах народу, бо майже всі сучасні партії Німеччини
носять перед собою «демократію» як дароносицю, не прагнучи при цьому
справжнього народовладдя. Для нас справжня демократія – це те, що Авраам
Лінкольн назвав владою заради народу».
Також НДПН приділяє велику увагу самовизначенню громадян, яке, за
словами партії, зможе повернути суверенне право на участь у прийнятті
рішень, яке в наш час повністю монополізоване партіями та групами інтересів.
Економічне зростання має сприяти соціальній справедливості та на
перше місце мають ставитись потреби нації та народу. «Чужинці повинні бути
виключені з системи соціального забезпечення, якщо вони нелегально
перебувають в державі» [1].
Що ж до економіки, то її розвиток може бути можливим лише за
умови державного захисту власного виробника, а особливо середнього та
малого бізнесу, які в наш час знаходяться під негативним впливом різних
глобалізаційних процесів і просто-напросто неможуть конкурувати з великими
транснаціональними корпораціями, які за словами партії захопили державу.
У зовнішній політиці основна увага приділяється членству Німеччини
в Європейському Союзі та НАТО. Як і всі праві сили Німеччини НДПН
підтримує погляди євроскептицизму. Наголошуючи на тому, що «ЄС перестав
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бути об’єднанням вільних, рівноправних, багатих націй як передбачалося на
початку його створення. Натомість він перетворився у союз, яким управляють
великий бізнес та група технократів у Брюсселі.Тому Німеччині слід
переосмислити своє членство у цьому союзі. Взаємодія з іншими державами чи
об’єднаннями має приносити користь, тобто будь-які внески Німеччини
повинні повертатись хоча б у такому ж обсязі. Якщо цього не відбувається,
слід припинити їх сплачувати [1]. Такий підхід повинен застосовуватись і
щодо єдиної валюти та спільних кордонів. НДПН виступає проти єдиної
валюти в ЄС – євро, та активно підтримує ідеї повернення марки. Мотивуючи
це тим, що після введення євро Німеччина позбулась можливості самостійно
планувати свою економічну діяльність на основі власних національних
інтересів. Шенгенська угода також довела свою неефективність. Більш того,
вона створює додаткові загрози для німців, тому потребує скасування або,
принаймні, виходу з неї Німеччини. Що ж до НАТО, то НДПН хоче дещо
трансформувати цю організацію, перетворивши її на істинно європейську
систему захисту, без участі у ній США.
Безсумнівно, що Національно-демократична партія Німеччини
сьогодні є однією з найвпливовіших та найбільш помітних правих політичних
партій, хоча останнім часом її популярність падає через створення нової правої
партії у Німеччині – Альтернатива для Німеччини, яка сповідує схожі
політичні погляди, але шляхи вирішення їх є більш поміркованими та
ліберальними. Через це, ця партія здобуває більшу підтримку серед населення
Німеччини. Яскравим прикладом є останні парламентські вибори 2017 року, де
НДПН не подолала 5 відсоткового бар’єру, а, в свою чергу, Альтернатива для
Німеччини набрала велику кількість голосів та стала третьою за рівнем
підтримки політичною партією в ФРН.
Література:
1.NationaldemokratischeParteiDeutschlands(NPD). Електронний ресурс. Режим
доступу: https://medien.npd.de/dokumente/parteiprogramm.pdf
МЕДІАТИЗАЦІЯ ПУБЛІЧНОГО ПРОСТОРУ В КОНТЕКСТІ
ДИГІТАЛЬНОГО ОПОСЕРЕДКУВАННЯ
Жуковська Аліса Олександрівна
Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний
медичний університет»
Історико-медичний музей БДМУ, науковий співробітник
Розвиток інформаційно-комунікативних технологій на початку XXI ст.
не тільки сприяв появі нових акторів публічної політики, що діють на стику
он-лайн- і оф-лайн-просторів, а й підвищив роль і значення нових медіа як
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сукупності інформаційно-комунікативних платформ та інструменту публічної
політики. При цьому на сучасному етапі розвитку публічної політики
відбувається фактична інтеграція он-лайн-простору і публічного соціальнополітичного простору на основі застосування технологій Web. 2.0 (блогів і
відео-блогінгу, wiki-проектів, соцмереж) і Web. 3.0 (нових платформ
професіоналв-діджераті, що дозволяють активізувати взаємодію онлайнпростору з соціально-політичними процесами в фізичному світі).
Нові медіа, по суті, є засобами комунікації, що втілили в собі старі
традиційні форми ЗМІ та сучасні переваги мережі Інтернет, та поєднали
сучасні принципи споживання інформації й ставлення до неї людей. Існує
досить багато визначень нових медіа. Наприклад, словник WEBopedia трактує
їх як «загальний термін для багатьох різних форм електронної комунікації,
заснованої на використанні комп’ютерних технологій. Термін відмежовує
поняття старих (традиційних) медіа, таких як друковані газети та журнали, які
представляли тексти, графіку і фото. Нові медіа включають: веб-сайти;
потокове аудіо та відео; різного роду інтерактивні чати; електронні пошти; онлайн комунікацію; електронну рекламу; dvd та cd-rom медіа; електронні
віртуальні ігри; інтегровані бази даних для телефону, наприклад Інтернеттелефонія; цифрове мовлення; мобільні комунікації тощо [3].
Соціальні медіа є сукупністю он-лайн технологій та практик, які
дозволяють людям обмінюватися своїми думками і поглядами. Вони
забезпечують комунікацію зацікавлених осіб, що, зі свого боку, зміцнює
взаємовідносини між усіма учасниками процесу. Соціальні медіа – це будь-які
Інтернет-проекти у форматі web 2.0, зміст яких формують самі користувачі у
соціальних мережах, блогах, підкастах, web-сайтах, на інтернет-форумах, wiki,
відео-хостингах, друкованих, он-лайнових і мобільних продуктах. Окрім того,
соціальні медіа – це ще такі інтерактивні площадки для спілкування та обміну
контентом між користувачами, як форуми, фото-хостинги та інші творчі
платформи.
У свою чергу, Інтернет-мережі є місцем, де формуються медіа, мова та
товариства людей. У веб-просторі спільноти людей гуртуються на спеціальних
електронних платформах, які володіють набором функцій, що дозволяє
максимально швидко та повноцінно спілкуватися, перебуваючи при цьому у
різній місцевості. Саме такі платформи визначаються як соціальні Інтернетмережі. Процеси у соціумі, які відбуваються під впливом медіа-технологій,
описуються за допомогою поняття «медіатизація», яке, втім, не має у
гуманітарній науці єдиного концепту. Американські соціологи Д. Елтхейд і Р.
Сноу запропонували «аналіз соціальних інститутів, трансформованих шляхом
медіа». Вони ввели у науковий обіг термін «медіа-логіка», який має на увазі
призму сприйняття, через яку інтерпретуються всі соціальні процеси
сучасності. С. Харвард під медіатизацією розуміє системний процес, через
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який суспільство більшою мірою стає залежним від медіа, а соціальні
інститути трансформуються під впливом медіа-логіки [1, с. 25]. Сучасні медіа
перестали бути лише технологічним майданчиком, ставши повноцінним
інститутом, який активно впливає на суспільно-політичне життя та інші
інститути суспільства. Проникнення медіа у повсякденну реальність настільки
велике, що багато соціальних процесів неможливо розглядати без медіальної
компоненти, що підтверджує статус сучасного суспільства як медіатизованого.
Важливим питанням є виявлення взаємодії суб’єктів на основі
сконструйованих ними життєвих світів, схожість яких робить можливим
різним людям розуміти один одного. Проблема полягає в з’ясуванні того, як,
перебуваючи в різних умовах життєдіяльності, люди конструюють загальний
світ свого життєвого досвіду. Відповідь на це питання запропонував А. Шюц
[2, с. 140], обґрунтувавши «концепцію опосередкування» для опису здатності
індивідів розділяти спільність соціального часу без поділу спільності
соціального простору. Він назвав це третьою сферою життєвого світу. Саме
подібна опосередкованість соціальної взаємодії виникає в кіберпросторі
мережі Інтернет. Технологічне опосередкування, без сумніву «збільшує і
прискорює» соціальну взаємодію, але тільки електронні засоби дають
можливість людині подолати дистанційний бар’єр для синхронної комунікації.
Електронне опосередкування не тільки робить передачу інформації практично
миттєвою, але й розширює межі досяжності індивіда.
Таким чином, від платформи для розваг до організаційного
майданчика протестних рухів і публічної політики соціальні мережі
перетворилися у суспільно-політичний феномен з власним ритмом життя і
порядком денним. Громадські рухи, які виникають і розвиваються у мережі,
стають індикаторами соціально-політичних змін країни. Інтернет-спільноти
починають виступати платформою нової публічної політики, де формується і
транслюється суспільна думка, політичні цінності та соціальні очікування. У
цьому ж сенсі соціальні мережеві виступають агентами суспільних змін.
Література:
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ТРАНСФОРМАЦІЯ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ У ПОЛІТИЧНІ
ПАРТІЇ (НА ПРИКЛАДІ ПАРТІЇ “ ОБ’ЄДНАННЯ “САМОПОМІЧ” ”)
Каленіченко Олексій Андрійович
Львівський національний університет імені І. Франка
Філософський факультет, кафедра політології
Науковий керівник: канд. політ. н. доц. Сліпецька Ю.М.
З часів розпаду Радянського Союзу, в Україні активно почало
розбудовуватись громадянське суспільство. Проте, масове створення офіційних
громадських організацій розпочалось наприкінці 90-х — на початку 2000-х
років. Українці почали усвідомлювати себе суб’єктами політичного процесу. Це
була одна з причин створення 4 листопада 2004 року у Львові з ініціативи
директора ГО «Інститут розвитку міста» Андрія Садового громадської
організаціїї “Самопоміч” [1]. А у 2006 році Садовий стає міським головою
Львова [2].
Ідеологічно,
“Самопоміч”
вважає
себе
правонаступницею
кооперативного руху, що виник в Україні на початку 1900-х років. Мета їх
діяльності — впровадження в українську політику “принципів християнської
моралі та здорового глузду” [5]. У грудні 2012 року Андрієм Садовим була
створена політична партія “ Об’єднання “Самопоміч””, яку він і очолив [3].
Говорячи про виникнення “Самопомочі” як безпосерднього суб’єкта політики,
треба зважати на два фактори : особу самого Андрія Івановича Садового і на
функціональні різниці між можливостями діяльності громадської організації і
політичної партії.
До 27 червня 2009 року Андрій Іванович Садовий був членом партії
“Наша Україна”. Він добровільно вийшов зі складу партії [4]. Чому? Це був
вже 4 рік після Помаранчевої революції, рейтинг Віктора Ющенка і його партії
стрімко падав, натомість рейтинг Садового зростав і вже наближалися наступні
місцеві вибори [8]. Андрій Іванович “позбувся” від політичного баласту у
вигляді членства у партії “Наша Україна”.
На посаду мера на виборах 2010 року він висувався від
Республіканської Християнської Партії [6]. Ця партія була йому близька ідейно,
а також була дуже вигідною тим, що вона була не дуже популярною і
впливовою. Тобто, її впливу було достатньо, щоб висувати свого кандидата на
місцеві вибори, але не достатньо, щоб не погоджуватись з Садовим у разі
виникнення конфліктів. Після переобрання Андрія Івановича на посаду
міського голови Львова, про його співробітництво з РХП більше нічого не
відомо.
Політична партія “Самопоміч” була зареєєстрована 29 грудня 2012
року, тобто, трохи більше ніж через місяць після проведення виборів у
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Верховну Раду України. З цього можна зробити припущення, що Андрій
Садовий мав плани на наступні парламентські вибори і саме для цього створив
власну політичну партію , і це, насамперед, пов’язане зі зростанням його
фінансового і політичного капіталів.
Взимку 2013-2014 року сталась Революцій Гідності. Були призначені
дострокові парламентські вибори, і Андрій Іванович Садовий, як голова ПП “
Об’єднання “Самопоміч””, заявив, що його партія буде брати участь у цих
виборах [2]. За їх результатами, “Самопоміч” отримала 10,97% голосів
виборців, і відповідно 32 місця у парламенті. А у 2016 році, Садового
переобрали на посаду мера Львова [2],[3] . Мета була досягнута - політична
сила “Самопоміч” отримала місця у Верховній Раді, а сам Андрій Іванович
залишився на посаді мера Львова.
Тепер трохи про функціональні можливості партій в порівнянні з
громадськими організаціями. Насамперед, варто зазначити, що ГО і ПП мають
різну мету діяльності. Мета політичних партій — отримання і утримання влади
у радах різного рівня для забеспечення інтересів електорату. Мета громадської
організації більш вузька, наприклад, надання певних послуг на безоплатних
засадах. Принципова різниця також в тому, що політичні партії мають чітко
визначені політичні програми за якими працюють, і ідеологію якої
притримуються. Ще, треба зауважити, що деякі політичні партії, також,
отримують цільові субвенціїї з Державного Бюджету України на свій розвиток
[7]. Також, “Самопоміч” єдина політична партія у ВР, що має у своєму складі
більше 1/3 представників жіночої статі, тим самим притримуючись гендерної
квоти, і через це отримує додаткове фінансування з держбюджету, це її виділяє
в порівнянні з іншими українськими парламентськими політичними силами
[9].
Створення на основі ГО “Самопоміч” політичної партії з такою ж
назвою виглядає логічним. Довіра до її представників збільшилась настільки,
що населення вже було готове підтримати лідерів ГО у випадку, якщо ті
захочуть балотуватись до рад різного рівня. Але цим лідерам потрібен план дій
і трохи інший рівень організації. Тобто, створення партії і написання
програмних засад за якими вона буде працювати. Також варто зазначити, що
після грудня 2012 року, ГО “Самопоміч”не припинила своє існування і тісно
співпрацює з одноіменною політичною партією до сьогодення [3].
Також, одною з причин створення ПП “Об’єднання “Самопоміч” “ є
факт прийняття закону № 2491-VI від 30.08.2010, ВВР, 2010, № 39, ст.514 про
зміни у Закон України “Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної
Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів “ [7].
Згідно цих змін, кандидат на посаду міського голови має бути зареєстрованим
як кандидат від політичної партії. Тому, логічним виглядає факт створення ПП
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“Об’єднання “Самопоміч” “- лідер ГО “Самопоміч” Андрій Садовий зможе
вести політику незалежну від інших політичних сил.
Підводячи підсумок, можна сказати, що на трансформацію
громадських організацій в політичні партії впливає перш за все такий чинник,
як особисті якості керівника цієї організації. Другим важливим чинником є
підтримка цієї організації населенням. І третім — необхідність громадською
організацією приймати участь у політичному процесі безпосередньо. І тому,
саме через ці три чинники виникла і існує до сьогоднішнього дня політична
партія “Об’єднання “Самопоміч” ”.
Література:
1. Громадська організація «Самопоміч» [Електронний ресурс] – Режим доступу
до ресурсу: https://goo.gl/6Bx3Qk.
2. Садовий Андрій Іванович [Електронний ресурс] – Режим доступу до
ресурсу: https://goo.gl/szqoV7.
3. Партія «Об'єднання „Самопоміч“» [Електронний ресурс] – Режим доступу
до ресурсу: https://goo.gl/iyGjmz.
4. Мер Львова Садовий вийшов зі складу політради «Нашої України»
[Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу:
http://vgolos.com.ua/news/mer_lvova_sadovyy_vyyshov_zi_skladu_politrady_nasho
i_ukrainy_33668.html.
5. ІДЕОЛОГІЯ ПАРТІЇ “ОБ’ЄДНАННЯ “САМОПОМІЧ” [Електронний ресурс]
– Режим доступу до ресурсу: https://samopomich.ua/ideology/.
6. Садовий балотуватиметься на посаду мера Львова від РХП [Електронний
ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://golos.ua/i/63159.
7. Верховна Рада України; Закон від 30.08.2010 № 2491-VI [Електронний
ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/249117.
8. Наша Україна [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу:
https://goo.gl/R4iYTD.
9. Гроші партій. Ґендерна квота депутатів [Електронний ресурс] – Режим
доступу до ресурсу: https://life.pravda.com.ua/society/2016/11/16/220145/.
ОЦІНЮВАННЯ СИЛИ ПРЕЗИДЕНТСЬКИХ ПОВНОВАЖЕНЬ В
УКРАЇНІ (2014–2017)
Конюченко Анна Анатоліївна
Львівський національний університет імені І. Франка
Філософський факультет, кафедра політології
Науковий керівник: канд. політ. н., доц. Осадчук І. Ю.
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Інститут президентства був впроваджений в Україні ще до
проголошення Акту Незалежності (24 серпня 1991 р.), а саме 5 липня 1991 р.,
коли Верховна Рада УРСР прийняла Закон «Про заснування поста Президента
Української РСР і внесення змін та доповнень до Конституції (Основного
Закону) Української РСР». Згідно з цим законом президент наділявся правовим
статусом глави держави та глави виконавчої влади [1]. Після прийняття 28
червня 1996 р. Конституції України президент отримав правовий статус лише
глави держави, але водночас значні повноваження [3]. Для того, щоб
послабити вплив інституту президентства на систему органів державної влади,
необхідно було зменшити повноваження президента на користь уряду та
парламенту. Для цього 8 грудня 2004 р. Верховна Рада прийняла Закон «Про
внесення змін до Конституції України» [2].
Проаналізувавши повноваження президента України у 2006–2010 рр.,
встановлено, що глава держави втратив такі повноваження як: самостійно
вносити пропозиції стосовно кандидатури на посаду прем’єр-міністра [3]
(відповідно до змін президент вносив за пропозицією коаліції депутатських
фракцій подання про призначення Верховною Радою прем’єр-міністра) [4];
припиняти повноваження прем’єр-міністра та відправляти уряд у відставку [3]
(цим правом володіла лише Верховна Рада) [4]; призначати за поданням
прем’єр-міністра членів уряду, керівників інших центральних органів та
звільняти їх з посади [3] (президент мав право призначати на посади лише
Міністра оборони України та Міністра закордонних справ України)
[4]; утворювати, реорганізовувати та ліквідовувати за поданням прем’єрміністра міністерства та інші центральні органи виконавчої влади [3];
скасовувати акти уряду [3] (президент мав право лише призупиняти дію актів з
одночасним зверненням до Конституційного Суду щодо визнання їхньої
конституційності) [4]; утворювати суди у визначеному законом порядку [3]. У
2010–2014 рр. в Україні функціонував президент-парламентаризм (аналогічна
система, яка діяла у 1996–2006 рр.).
Для оцінювання формальної (конституційної/нормативної) сили
президентських повноважень в Україні впродовж 2014–2017 рр. ми
використовуємо методику І. Осадчука. Дослідник інтерпретує силу
повноважень президента як індекс президентської влади. В цій методиці до
аналізу залучено 13 індикаторів: 1) вибори президента; 2) носій виконавчої
влади; 3) призначення прем’єр-міністра; 4) призначення інших членів уряду; 5)
формування нового уряду після президентських і/чи парламентських виборів;
6) надання парламентом вотуму довіри (з приводу складу або програми) уряду;
7) вотум недовіри уряду з боку парламенту; 8) право законодавчої ініціативи;
9) вето президента; 10) розпуск парламенту президентом; 11) імпічмент або
дострокове припинення повноважень президента; 12) право призначати
референдум; 13) право видавати нормативні акти з силою закону [5, c. 222–
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223]. При оцінюванні перерахованих індикаторів, які вказують на індекс
президентської влади використовується така шкала: «1» – президент виконує
свої повноваження самостійно; «0,5» – президент ділить повноваження з
іншими органами державної влади (парламентом, урядом тощо); «0» – коли
президент не володіє повноваженнями. Максимальне значення для індексу
президентської влади становить «13», а мінімальне значення – «0» [5, c. 222–
223].
На підставі зазначеної методики ми визначили індекс президентської
влади в Україні, який становить «4» із максимально можливих 13 балів, що
свідчить про низький рівень формальної сили повноважень президента,
особливо, в системі виконавчої влади (див. табл. 1).

Індекс президентської влади в Україні (2014–2017)
Індикатори
Індекс
1. Вибори президента
1
2. Носій виконавчої влади
0,5
3. Призначення прем'єр-міністра
0
4. Призначення інших членів уряду
0
5. Формування нового уряду після президентських і/чи
0
парламентських виборів
6. Надання парламентом вотуму довіри (з приводу складу або
0
програми) уряду
7. Вотум недовіри уряду з боку парламенту
0
8. Право законодавчої ініціативи
1
9. Вето президента
0,5
10. Розпуск парламенту президентом
0,5
11. Імпічмент або дострокове припинення повноважень президента
0
12. Право призначати референдум
0,5
13. Право видавати нормативні акти із силою закону
0
4
Всього
Таблиця 1.
Таким чином, згідно з типологією М. Шугарта і Дж. Кері в Україні у
2014–2017 рр. формально реалізовано прем’єр-президенталізм. При цьому, на
нашу думку, поряд з оцінюванням формальної сили повноважень президента в
Україні, варто також аналізувати фактичну силу повноважень глави держави,
що буде розглянуто у наступних дослідженнях.
Література:
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1.
Закон Української Радянської Соціалістичної республіки «Про
заснування поста Президента Української РСР і внесення змін та доповнень до
Конституції (Основного Закону) Української РСР» від 05.07.1991 р. № 1293-12
[Електронний ресурс] // Законодавство України. – Режим доступу:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/en/1295-12
2.
Закон України «Про внесення змін до Конституції України» від
08.12.2004 р. № 2222-15: [Електронний ресурс] // Законодавство України. –
Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2222-15
3.
Конституція України від 28. 06. 1996 р. [Електронний ресурс] //
Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Режим доступу:
https://spavedfront.io.ua/s78759/konstituciya_ukraeni_1996_roku
4.
Конституція України від 28. 06. 1996 р. (із змінами і доповненнями)
[Електронний ресурс] // Законодавство України. – Режим доступу:
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
5.
Осадчук І. Ю. Політичні інститути пострадянських країн: порівняльни
й аналіз: навч. посібник / І. Ю. Осадчук.- Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016.
– 306 с.
ТРЕТІЙ ШЛЯХ ДЛЯ УКРАЇНИ
Крючков Владислав Вікторович
Львівський національний університет імені І. Франка
Філософський факультет, кафедра теорії та історії політичної науки
Науковий керівник: канд. політ. наук, асист. Мотрен С.М.
Як ми знаємо в сучасному світі існують 3 види країн, а саме: країни
1,2,3 світів. Після розвалу СРСР більшість країн так званого соціалістичного
табору попали під класифікацію країн 2 світу. Україна була і залишається в їх
числі.
Звичайно кожна країна другого чи навіть третього світу мріє попасти в
список високорозвинених країн першого світу. Більшість політичних науковців
і геополітиків, а іноді навіть і простих журналістів прийшли до висновку, що у
зв’язку з географічним та геополітичним розташуванням в України існує лише
два способи для розвиту та реалізації свого потенціалу. Ці два способи широко
відомі більшості, зокрема це або зближення з заходом інтеграція та вступ
України в ЄС та НАТО або куди менш радісна, але все ще популярна в деяких
громадян України на тлі «пострадянського» синдрому ностальгії інтеграція в
Євразійський Союз (по факту реставрація гегемонії Росії над колишніми
радянськими республіками) та зближення з країнами СНД (організації, яку
позаочі давно вже називають «Клубом Диктаторів»).
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І на перший погляд вибір очевидний звичайно ж розвинені країни
заходу допоможуть Україні в її самореалізації. Так здається на перший погляд.
Безумовно в серед країн ЕС є успішні країни, що за економічним потенціалом
б’ють рекорди а рівень життя в тій же Німеччині вражає , але не слід забувати
що серед країн ЄС є також країни що вражають лише своєю бідністю та
відсутністю бодай якоїсь економічної потуги , такі країни просто не знайшли
себе в такій геополітичній структурі, як Європейський Союз, але тепер вже
формально залежать від неї економічно тому стають вже не стільки учасником
скільки заручником, а в той же час більш розвинені країни стають їх
заручниками, так як змушені тягнути їх на своїх плечах. І це повністю розвіює
типові міфи нашого часу: «Вступ до ЄС вирішить більшість проблем України»
чи «ЄС без України не ЄС».
Так таким країнам , як Литва чи Польща вступ до ЄС приніс відносний
успіх, але не слід забувати що і економічний потенціал у цих країн був нижчий
за той який є в України, в умовах капіталістичних відносин , а на таких
фактично і базується ЄС , ключову роль відіграє поняття «конкуренція» . І
таким чином жодній з успішних країн ЄС (прикладом може слугувати Франція
чи Німеччина) просто не вигідно розвивати Український потенціал до свого
власного рівня, так як в кінцевому випадку така велика за площею, населенням
та промислово-аграрним потенціалом країна почне складати велику
конкуренцію вже для них самих, а в довгостроковій перспективі забирати певні
ринки збуту більшість яких знаходиться в центрально-східній Європі. Крім
того між Україною та більшістю країн ЄС існують досить сильні культурноісторичні відмінності і звичайно очевидно, що далеко не кожну «Європейську
цінність» зможе прийняти типовий українець в своєму соціальному просторі.
Тепер слід сказати декілька слів про популяризацію в Україні ідей про
вступ в військово-політичний блок НАТО.
Найперше що слід зауважити – це історично-географічне положення
України в світі. Так вже вийшло, що Україна стоїть на перетині двох ворожих
між собою полюсів, ці полюси час від часу розпочинають світові війни і
Україна в кожній з поки що двох таких крупних війн стає полем битви.
Військові дії спустошують Україну та тягнуть за собою економічні та соціальні
кризи, при тому що вигоди від військових дій на своїй території чи хоча б
широкої компенсації (хоча яка може бути компенсація за мільйони смертей)
від сторін конфлікту Україна ніколи не отримує.
Зараз ця проблематика як ніколи актуальна, так як є досить тривожні
«дзвіночки» до початку нових широкомасштабних воєнних дій у світі і існує
загроза того що як і в минулих крупних світових конфліктах Українська
територія стане полем бою, а український народ заручником одного з
ворогуючих таборів.
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Таким чином у більшості тих хто це прочитає з’явиться досить логічне
запитання : «Так по-якому ж з двох вище вказаних шляхів йти Україні ?»
І відповідь досить банальна Україна повинна виробити в своїй
міжнародній доктрині поняття «агресивний нейтралітет». Коли люди чують
слово нейтралітет або нейтральна держава дуже часто їм на думку спадає
Швейцарія, Україна як би нам цього не хотілось не зможе в зв’язку з
географічними та історичними причинами піти по-шляху «Швейцарської
моделі пасивного нейтралітету.
Поняття «Агресивний нейтралітет» враховує економічний,воєнний
потенціал та соціальні особливості України та має на меті створити ситуацію
коли певний блок чи союз намагається знайти в Україні тимчасового партнера
для встановлення балансу та мотивує її на така тимчасове партнерство
певними економічними чи воєнними поступками чи послугами, що принесе
Україні формальну вигоду , так як кожен з блоків захоче залучити на свою
сторону досить важливого партнера в обличчі нашої країни кожен з них буде
пропонувати все більше і більше, а Україна в свою чергу зваживши всі за та
проти зможе або тимчасово примкнути до однієї з сторін або ж не примкнути
ні до одної таким чином зберігаючи баланс сил.
Проведення подібної політики приведе до того що обоє з вище
вказаних полюсів будуть рахуватися з Україною (яка в очах кожного з
ворогуючих таборів буде виступати, як «країна що зберігає слабкий баланс) та
потребувати нашої підтримки в тій чи іншій ситуації.
І в той час як два ворогуючих між собою табори будуть виснажувати себе
економічними та воєнними гонками , військовими діями чи підтримкою
військових дій в країнах третього світу, Україна буде фактично захищена від
подібних проблем, так як у жодної з сторін пропаде будь яке бажання стирати з
карти країну що підтримує такий слабкий та тендітний баланс сил на
континенті.
ПОПУЛІСТСЬКІ ПАРТІЇ У СТРУКТУРІ ПАРТІЙНОЇ СИСТЕМИ
УКРАЇНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ
Малишева Маргарита Вікторівна
Львівський національний університет імені І. Франка
Філософський факультет, кафедра політології
Науковий керівник: канд. політ. н., доц. Осадчук І. Ю.
Атрибутом сучасної української політики є такий феномен як популізм.
Зростання його ролі в суспільстві, спричинене багатьма чинниками, одним з
яких є невдоволення громадян існуючим режимом, та як наслідок – пошук
правлячою верхівкою інструментів контролю за масовими настроями.
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А. Романюк виділяє п’ять основних характеристик популізму: 1) народ;
2) моральна сфера; 3) демократія versus авторитаризм; 4) антиінтелектуалізм; 5)
лідерство. Проаналізуймо популістські партії у структурі партійної системи
України на сучасному етапі.
«Батьківщина», очолювана екс-прем’єр-міністром України Ю.
Тимошенко, є елементом вітчизняної партійної системи, що характеризується
яскраво вираженою популістcькою риторикою. Однією з соціальних обіцянок є
народовладдя, реалізоване за допомогою скасування недоторканності
президента, народних депутатів і суддів, прозорості фінансування партій та
електронного уряду. Чітко простежено критику олігархічної системи та
протиставлення їй образу скривдженого народу, допомога якому має базуватися
на перебудові держави з використанням інструментів прямої демократії.
Перемога над корупцією, пріоритетність високих соціальних стандартів –
основні засади політики партії. Важлива деталь – акцент на унікальності,
гарантуванні благополуччя лише у випадку перемоги демократичної
«Батьківщини», готової до радикальних реформ.
«Об’єднання «Самопоміч» – партія міського голови Львова А.
Садового, цінностями якої визначено «християнську мораль та здоровий
глузд». У програмі партії вказано, що громадяни – щирі українці, сила яких в
єдності, прагненні до нових знань і взаємодопомозі. Також у програмі
містяться вимоги прозорості, необхідність люстрації, боротьби з корупцією
тощо. «Самопоміч» гарантує захист демократичних інтересів, створення
якісних робочих місць, правосуддя та відмову від депутатських привілеїв.
В питанні політичного популізму чільне місце займає лідер
Радикальної партії О. Ляшко. Партія фокусується на створенні суспільства
рівних можливостей, «економіки для простих людей» та захисті прав і свобод
людини та громадянина. Одним з перших пунктів обіцянок є десепаратизація
та підтримка Східного фронту, соціальний захист військових та їхніх сімей,
повернення біженців додому. Одним з маніпулятивних прийомів є
метафоричний образ вил, що є засобом боротьби проти корупції (хабарі,
нелегальне майно, приватизація підприємств олігархами) та свавілля правлячої
верхівки. Націленість на молодь, створення якісних робочих місць, допомога
малозабезпеченим сім’ям, виділення в «10 разів більше коштів на медицину» –
все це обіцянки Радикальної партії. Стосовно влади програма передбачає
чотири головних завдання: вибори за відкритими списками, люстрація,
децентралізація, протидія федералізації. О. Ляшко ставить за мету побудову
сильної та незалежної держави, орієнтуючись на внутрішню боротьбу з
олігархічною системою та зовнішню асоціацію з європейськими державами. У
програмі також йдеться про необхідність повернення Україні ядерного статусу
та визнання багатодітними сім’ї, що мають двох дітей. Досягнення добробуту
населення гарантується радикальними рішеннями та змінами, що
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супроводжуватимуться відповідними реформами.
Отже, популізм – негативне явище в системі державної політики
незалежної України, що є каталізатором нівелювання проблем, задоволення
приватних інтересів. Політиками гарантується швидке й ефективне вирішення
складних економічних та соціальних проблем, підкріплене маніпулятивними
техніками управління масами.
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вісник Ужгородського університету. – 2009. – № 12. – С. 223–228.
2.
Кавка В. Популізм як ефективна політична технологія сучасних
виборчих процесів в Україні / В. Кавка // Гілея: науковий вісник. – 2015. – Вип.
102. – С. 406–409.
3.
Кіянка І. Історичні форми концептуалізації популізму як категорії
політичної науки та ідеологічної норми : дис. докт. політ. наук : 23.00.01 /
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ОЗНАКИ, ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ ТА НАСЛІДКИ ЯВИЩА
ПОПУЛІЗМУ В УКРАЇНІ
Михайлишин Маркіян Олегович
Львівський національний університет імені І. Франка
Філософський факультет, кафедра політології
Науковий керівник: к. політ. н., асист. Чміль І. І.
Одним із найбільш деструктивних явищ для сучасної політики є
популізм. Де-факто, він поширений у багатьох країнах світу, однак його
шкідливий вплив особливо гостро відчувається у слаборозвинених країнах, або
тих, які лише почали свій шлях розвитку. А якщо говорити про Україну, то
риторика багатьох політичних і громадських діячів цілком ґрунтується на
ньому. Фактично, популістична традиція визначала тон політичного дискурсу
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ще із часів Помаранчевої революції (а зародилась вона разом із державою
Україна) [1,с 2].
Саме поняття популізму має достатньо широку дефініцію, завдяки
своїй багатій історії виникнення і територіальної специфіки використання.
Однак всі вони можуть бути зведені до «політики або риторики, яка апелює до
простих народних мас, їхніх надій, страхів, незадоволення життям, і
ґрунтується на протиставленні інтересів широких мас населення
інтересам еліти». Із першого погляду – нібито просто, проте за цими словами
прихований складний механізм, основою якого є категорії «народ» (поняття
водночас конкретне, адже люди розуміють до кого говорять, і абстрактне, адже
не дана чітка вузька дефініція) і «інші», яким не обов’язково бути кимось
конкретним або навіть існувати. Відповідно, всі промови популістів
спрямовані на демонстрацію їх протистояння, при чому обґрунтовується
«святе» право народу на перемогу. Для цієї риторики «народ» є сакральним
поняттям, цілісним образом всього населення окремої держави, із своїми
особливостями і правами. А популіст, в свою чергу, позиціонує себе і своїх
прибічників «воїнами світла», чиїм головним завданням є захист
загальнонародних інтересів.
Для популізму характерна чітка поляризація суспільства за схемою
«свій» – «чужий». Задля цього створюється ідеологічне підґрунтя, в якому
речі або люди мають чітке негативне або позитивне забарвлення. Таким чином
перетворюється політична реальність і спрямовується суспільний дискурс [1, с
4-5; 2,с 7]. Не менш важливою є гра на політичній невизначеності окремих
громадян. Особливо це стосується молоді: новоспечений громадянин, через
об’єктивний брак знань і досвіду, і як наслідок – через часткову чи цілковиту
відсутність критичного мислення, ще не здатен зорієнтуватися в складному
політичному житті країни. Однак йому вже знайома народна мораль і суспільні
цінності, і коли він чує речі, засновані на них, із вуст політика ,він буде більш
прихильним до нього, навіть якщо це буде абсурд з точки зору професійної
політики. Не слід також забувати й про характерну «інституційну кризу», коли
система державного управління з якої-небуть причини перестає задовольняти
потреби суспільства, через що країною ширяться смути. Але для популістів це
час «розквіту» - «чернь» дуже зла на владу, і стає дуже довірливою до тих, хто
її підтримає [1,с 10].
Схожа ситуація є характерною для спільнот із важким політичним,
соціальним або економічним становищем, зокрема для України, через ряд
об’єктивних причин. Для початку – це висока соціальна диференціація.
Політики в Україні не просто «обтяжені владою» – на тлі зубожілого народу
вони ще й дуже багаті. Відповідно, різноманітним демагогам легко апелювати
до людської скривдженої гідності, заздрості і відчуття справедливості. Окрім
того, бідні люди не терпітимуть навіть позитивних реформ, якщо ті вдарять по
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їхніх гаманцях, що створює простір для популістських гасел за соціальну
справедливість [2,с 8]. Інші, не менш важливі, причини існування популізму
слід шукати в людській природі. Це, перш за все, прагнення безпеки. Якщо
людина відчуває невпевненість у завтрашньому дні і боїться за своє життя і
майно (а це один із найважливіших мотиваторів людини), вона відчуватиме
серйозний психологічний дискомфорт. По-друге, це людський конформізм.
Оскільки люди є істоти соціальні (про що згадував ще Арістотель), їм важливо
бути частиною групи, що є базовим інстинктом виживання людини. А для
ефективного функціонування такої групи, має бути присутня внутрішня
монолітність (в команді немає букви «я») [2, 3-4]. Відповідно, популіст
набирає прибічників спекулюючи на людських страхах, а набравши певну їх
кількість – збільшує свій вплив за інерцією.
Як наслідок, різноманітні процеси, що побутують в країнах із
домінуванням популізму в своєму політичному житті, мають яскраво
виражений деструктивний характер. Найнебезпечнішими з яких є саме такі:
формується спрощена біполярна картина світу (обмежує взаємодію між
людьми), перманентна недовіра до влади (підриває саму суть держави, як
суспільного договору- як довірити свою свободу тому, кому не довіряєш),
внутрішній розкол у суспільстві і неефективна реалізація публічної політики
[1,с 8-9].
Отже, питання популізму в нашій державі є надважливим. Де-факто,
впродовж усієї української історії саме популізм, і як його наслідок –
абсолютно політично-некомпетентне керівництво були причинами занепаду
української державності (згадати хоча б період Руїни). Однак найсумніше тут
те, що ми й далі стаємо на ті ж граблі і явище, засноване на сумному
кризовому становищі в Україні, дедалі більше його поглиблює, тільки
звужуючи петлю на наших шиях.
Література:
1.
Лісничук О. Популізм в Україні: теоретичні засади і проблеми
вивчення феномену [Електронний ресурс] / Олесь Лісничук – Режим доступу
до ресурсу: http://ipiend.gov.ua/uploads/nz/nz_78/lisnychuk_populizm.pdf.
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Рєзанова Н. О. Популістичні детермінанти легітимації політичної
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ВИБОРЧА РЕФОРМА В УКРАЇНІ: СУТЬ, ПЕРСПЕКТИВИ ТА
НАСЛІДКИ ВПРОВАДЖЕННЯ
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Філософський факультет, кафедра політології
Науковий керівник: к. політ. н., асист. Чміль І.І
Процес удосконалення виборчого законодавства України носить
постійний характер і триває протягом усього періоду незалежності України.
Фактично зміни до українського виборчого законодавства вносились перед
кожними загальнонаціональними виборами і, швидше за все, вибори 2019 року
не стануть винятком [1]. Після Революції Гідності процес реформування
України повільно, але впевнено рухається. Проте одна з найважливіших
реформ – виборча, практично стоїть на місці. При тому, що запит суспільства
на її зміну величезний [2]. Це й визначає актуальність даної теми і
зацікавленість суспільства у швидкому прийнятті виборчої реформи.
Метою дослідження є аналіз виборчої реформи, започаткованої урядом
та простеження її наслідків. Аналіз змін передбачає детальну характеристику
чинної виборчої системи та недоліків, які у дечому для неї є характерними.
Виборча система, за якою ми обираємо народних депутатів, – змішана: 50%
Верховної Ради обирається з мажоритарних округів і ще 50% – за
пропорційною системою із закритими партійними списками. Голосування у
мажоритарних округах, звідки обирається 225 депутатів, передбачає вибір
одного кандидата з наданого переліку. Перемагає той, хто отримує більшість
голосів виборців у своєму окрузі. Пропорційна система із закритими списками
передбачає голосування за партію, і якщо остання набирає понад 5% голосів,
потрапляє до парламенту. Кількість місць у парламенті визначається
пропорційно до набраних голосів. Змішана виборча система, яка діє в Україні,
є вкрай неефективною.
Мажоритарна складова виборчої системи має такі недоліки: 1) сприяє
застосуванню адміністративного ресурсу, що стабільно приводить одні й ті ж
політичні партії до влади і дає їм більше місць у парламенті [2]; 2) створює
широкі можливості для підкупу виборців та фальсифікації результатів [3]; 3)
депутати, обрані на мажоритарних округах, приходячи до Верховної Ради,
стають слухняними виконавцями замовлень влади і їх в останню чергу
цікавлять проблеми виборців; 4) мажоритарники апріорі не зацікавлені думати
в рамках національної держави. Вони думають переважно як представники
окремого округу, однак це стосується не всіх мажоритарників, є винятки [4].
У свою чергу до недоліків пропорційної виборчої системи із
закритими партійними списками можна віднести: 1) коли ми голосуємо за
партію на виборах, ми не впливаємо на список кандидатів, які висуваються до
Верховної Ради. Цей список – закритий. Партійні лідери формують його на
власний розсуд, що й сприяє зростанню політичної корупції; 2) часто партії
набирають у список «зірок»: відомих політиків, артистів, спортсменів, щоб
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збільшити прихильність народу; 3) не секрет, що прохідні місця в закритих
партійних списках продаються [3]; 4) збільшується відстань між партіями та
виборцями; 5) підзвітності народних депутатів перед виборцями та взагалі
зв'язку з виборцями практично немає [2].
Отже, у сучасних реаліях вагомим фактором на виборах є підкуп
виборців, а не підзвітність депутата чи партії населенню.
Змінити змішану систему виборів – такою була обіцянка Петра
Порошенка як кандидата в президенти України. Ще у 2014 році він
наголошував на необхідності провести виборчу реформу: « Я маю абсолютне
тверде переконання, який закон є оптимальний – це пропорційна система з
відкритими списками» [3].
Протягом трьох років відбувались інтенсивні обговорення щодо виборчої
реформи.
7 листопада 2017 року Верховна Рада дала старт виборчій реформі. У
першому читанні 226 голосами ухвалено проект Виборчого кодексу №3112-1,
внесений Андрієм Парубієм, Олександром Черненком та Леонідом Ємцем.
Проект передбачає:
1) проведення парламентських виборів у 27 виборчих регіонах, межі яких
враховуватимуть межі областей; 2) пропорційну виборчу систему з відкритими
списками; 3) потрапити в Раду зможуть ті партії, які подолали 4% бар’єр; 4)
кожна партія висуватиме два типи списків: 1) єдиний список кандидатів у
загальнодержавному виборчому окрузі; 2) списки кандидатів у відповідних
виборчих регіонах, з яких формуватиметься єдиний список кандидатів; 5) у
виборчих регіонах виборці голосуватимуть за відповідні регіональні списки, а
не за єдиний список кандидатів [2].
Отже, великий розмір округів ускладнить підкуп виборців. Одна справа
"скупити" мажоритарний округ у два райони, і зовсім інша – всю область. Це
потребує значно більших витрат.
Щоб потрапити до Верховної Ради, треба буде завойовувати довіру і голоси
виборців. Тобто – реально працювати на округах і показувати свою
ефективність. Це стимулюватиме політичну конкуренцію і зробить невигідною
торгівлю місцями у виборчих списках. На додачу, політичні партії будуть
зацікавлені у залученні регіональних лідерів. Це дозволить свіжим обличчям та
ідеям нарешті увійти в політичний процес [3].
Новизною реформи має стати:
1) посилення зв'язку між виборцями та народними депутатами; 2) задля
потрапляння до Верховної Ради нових партій на цьому етапі має бути
встановлено невисокий виборчий бар'єр (3-4 %) у загальнонаціональному
масштабі; 3) заборонення або обмеження теле- й радіореклами політичних
партій та рекламу на зовнішніх носіях. Заборона та обмеження реклами
політичних партій партій зробить вибір громадян більш свідомим.
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Коли ми обиратимемо на підставі ідей та змістів, склад парламенту та якість
української політики істотно зміниться. Найкращим виходом є проведення
професійних дебатів між політиками, де вони оприлюднять свої ідеї та цінності
[2].
Наступні парламентські вибори мають відбутися у 2019 році, але
змінювати виборчу систему потрібно вже сьогодні. Тоді кожен учасник
політичного процесу матиме достатньо часу, щоб ознайомитися з новими
правилами. Люди зможуть підготуватися до виборів, осмислити нові
можливості для свого впливу на політику. До того ж, буде достатньо часу, щоб
виборці знайшли "свого" кандидата та партію і розібралися як за них
голосувати.
Якщо буде політична воля на прийняття реформи, відкриються наступні
перспективи:
1) підвищення якості та рівня легітимності парламенту та уряду; 2)
створення умов для розвитку
партій; 3) зниження рівня внутрішньої корупції; 4) посилиться рівень
підзвітності партій.
І, як наслідок, буде зроблено перші кроки до усунення «вождизму» в
керівництві партій, відбудеться заохочення до розбудови партійних структур
на місцях. Таким чином нам вдасться вирватися з замкненого кола
неефективних реформ [3].
Підсумовуючи усе вище сказане, хочемо зауважити те, що чинний
виборчий кодекс не є ефективним. До початку передвиборчої кампанії
залишається рік. Тому у зв’язку з цим потрібно впроваджувати зміни або
приймати новий виборчий кодекс, щоби довести людям, що влада може
провести необхідні реформи, яких потребує суспільство.
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ЛІБЕРТАРІАНСЬКА ПАРТІЯ США: ІСТОРІЯ, ІДЕОЛОГІЯ,
ОСОБЛИВОСТІ
Оніпко Зоряна Сергіївна
Київський національний університет імені Т. Шевченка
Філософський факультет, кафедра політології
Науковий керівник: д. політ. наук, проф. Обушний М. І.
Традиційно вважається, що партійна система США характеризується
двопартійністю, за якою на політичній арені домінують дві політичні партії –
Демократична партія та Республіканська партія, які регулярно змінюють одна
одну при владі. Однак поряд із цими двома партіями існує чимало так званих
«третіх партій», більшість з яких не здійснюють практично жодного впливу на
політику США. Найбільшою серед таких третіх партій є Лібертаріанська
партія, яка об’єднує в собі близько 400 тисяч членів ( на 2016 рік) та
«…представлена у публічній політиці більшою кількістю осіб, аніж інші треті
політичні партії разом взяті». [3;134]
Лібертаріанська партія не має такого багатого історичного минулого
як Демократична та Республіканська партії, оскільки є відносно новою – вона
була заснована в 1971 році політологом Девідом Ноланом (David Nolan) у
Вестмінстері (штат Колорадо). Поштовхом до її появи були: незадоволення
частини членів як Республіканської, так і Демократичної партій політикою
президента Р. Ніксона, завершення ери Золотого стандарту, а також
незавершена війна у В’єтнамі та економічний спад, викликаний останньою.
Крім Девіда Нолана, до активної групи політиків, які стояли у витоків
Лібертаріанської партії належали: Джон Хосперс (John Hospers), Едвард Крейн
(Edward Crane), Мюррей Ротбард (Murray Rothbard) та Теодора Натан
(Theodora Nathan). Вже наступного, 1972 року, партія висунула першого
кандидата на президентських виборах – Джона Хосперса (John Hospers), який
набрав близько 4 тис. голосів виборців та 1 голос від колегії виборців.
Ідеологічною основою Лібертаріанської партії є лібертаризм – течія,
яка «…виступає за утвердження необмеженої свободи індивіда та захист ідей
крайнього етатизма» [2;134]. Лібертаризм відносно нова течія, яка з’явилася в
середині ХХ століття, ґрунтуючись на політичних, філософських та
економічних працях таких мислителів, як Фрідріх фон Хайек, Айн Ренд,
Мюррей Ротбард, Людвіг фон Мізес. ін, однак витоки свої бере із робіт
теоретиків лібералізму та економістів XVIII століття. Поряд із вище
зазначеними особливостями, до характерних ознак лібертаризму належать
також індивідуалізм, примат природніх прав особистості, спонтанний порядок
(думка про те, що всі найважливіші інститути суспільства – мова, право, ринок
розвивалися спонтанно без централізованого керівництва), верховенство права,
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вільний ринок та обмежене правління. Таким чином, лібертаріанці «як
політична філософія, послідовно застосовує ідеї класичного лібералізму,
доводячи ліберальну аргументацію до висновків, за якими необхідним є
жорстке обмеження ролі держави й захист свободи особистості в більшій мірі,
аніж це обґрунтовують будь – які інші класичні ліберали». [1; 28-29]
Програма Лібертаріанської партії США висвітлює позицію її членів з
приводу більшості питань, не лише політичних, а й економічних та соціальних.
Вважаючи свободу найголовнішим атрибутом буль-якої самодостатньої
особистості, лібертаріанці зазначають, що вони кидають виклик культові
всемогутньої держави та захищають права індивідів.[4]. З огляду на це, члени
Лібертаріанської партії активно виступають проти спроб уряду обмежити або
викривити сутність природніх прав особистості, які вони розуміють наступним
чином: право на життя ґрунтується на принципу не насилля – який означає, що
що кожна людина здатна сама розпоряджатися власним життям, а тому будьякий примус з боку як інших людей, так і держави загалом є нелегітимним;
право на свободу, який означає, що держава не може звужувати права індивіда
на свободу слова, віросповідання, пересування тощо; право власності, яке
стверджує, що держава не може втручатися в економічне життя суспільства
шляхом конфіскації або приватизації. З огляду на це єдиними законними
функціями, які лібертаріанці визнають за державою є гарантія безпеки та
гарантування дотримання природніх прав з боку усіх громадян.
Критикуючи застосування фізичної сили у всіх сферах життя,
лібертаріанці виступають проти смертної кари, однак підпримують можливість
отримати зброю всім, хто здатний її мати, для самооборони. У міжнародній
політиці лібертаріанці сповідують ідеї мирного вирішення конфліктів, а також
негативно ставляться до будь-якого втручання США у політику інших держав,
включаючи як військову, так і економічну допомоги.
В економічній сфері члени Лібертаріанської партії підтримують
функціонування приватної власності, вільного ринку на конкурентній основі.
Лібертаріанці виступають за скасування ряду податків, в першу чергу податку
на прибуток, наголошуючи на тому, що бюджет повинен формуватися на
основі скорочення витрат, а не збільшенню податків.
Разом з цим,
лібертаріанці виступають проти регулювання державою соціальної сфери (
освіти та охорони здоров’я), надаючи індивіду власноруч обирати як і де
навчати чи лікувати себе й своїх дітей.
Лібертаріанською партією керують її члени на демократичній основі,
серед яких обираються делегати для участі в дворічних національних
конвенціях партії, де вирішуються основні питання. Керівним органом партії є
Лібертаріанський національний комітет – керівний орган, який складається з
27 членів й займається вирішенням щоденних проблем. Президентом партії з
2012 року є Гаррі Джонсон. Лібертаріанська партія має осередки у всіх 50
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штатах. Членство партії ґрунтується на добровільній основі. Фінансування
Лібертаріанської партії здійснюється шляхом членських внесків, а також
добровільних пожертвувань з доку її прихильників, які необов’язково є її
членами. Також Лібертаріанська партія видає власну газету – LP News, й
співпрацює з такими науково-дослідними інститутами лібертаріаського
спрямування як Інститут Катона (США) та Інститут Людвіга фон Мізеса
(США), чимала кількість співробітників яких є постійними членами даної
партії.
Лібертаріанська партія активно бере участь у політичному житті США,
висвітлюючи власне бачення щодо виріщення як політичних, так і економічних
проблем. На президентських виборах 2016 року партія висунула кандидатуру
політика Гаррі Джонсона, який набрав 5,5 мільйонів голосів (більше 3%
виборців), що було найбільшим результатом за весь час існування партії.
Таким чином, Лібертаріанська партія з її «широкими політичними питаннями
та політичною платформою змогла довести, що вона здатна в перспективі
відігравати важливу роль на політичному полі США..» [3; 134].
Література:
1. Боуз Дэвид. Либертарианство. История. Принципы. Политика. М.: Социум,
2009. — 428 с.
2. Обушний М.І., Примуш М.В., Шведа Ю.Р. Партологія: Навчальний посібник
/ За ред. M.I. Обушного. - К.: Арістей, 2006. - 432 с.
3. Epstein A. David Left, Right, Out: The History of Third Parties in America., 2012.
– 240 p.
4. Libertarian. The party of principle [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
https://www.lp.org/platform/
ВИБОРЧІ ТЕХНОЛОГІЇ В УКРАЇНІ: РІЗНОВИДИ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ
ВИКОРИСТАННЯ
Пукаляк Юлія Ігорівна
Львівський національний університет імені І. Франка
Філософський факультет, кафедра політології
Науковий керівник: к. політ. н., доц. Осадчук І. Ю.
Вибори відіграють невід’ємну роль у політичному процесі України, що
обрала демократичний напрям розвитку відносно недавно. Тож відсутність
тривалого історичного досвіду у побудові демократичних інститутів (у
поєднанні з іншими чинниками) заклали фундамент для низького рівня
політичної культури серед населення України, що суттєво впливає на
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функціонування всієї політичної системи та обмежує перспективи якісного її
розвитку.
Згідно з даними Центру Разумкова, ставлення громадян до інститутів,
покликаних представляти їхні інтереси в суспільно-політичних процесах, є
здебільшого негативними. Незважаючи на те, що відносно більше громадян
визнають в якості такого представника політичні партії та громадянські
організації, рівень довіри до політичних партій є дуже низьким. Майже
половина громадян не бачать політичних сил, яким можна довірити владу, а у
ставленні до виборчих систем досить чітко проглядається прагнення до
персоніфікації вибору, підтримання безпосереднього зв’язку між виборцем і
депутатом [5].
Парламентські вибори 1998 р. започаткували появу професійних
політтехнологів, консультантів, піар-менеджерів, збільшивши акцент на
компетентності команди політичної сили. Ці вибори дали поштовх активному
використанню ЗМІ (зокрема, телебачення) як нового способу комунікації та
впливу. Наприклад, «Партія зелених» здобула четверте місце на
парламентських виборах завдяки ефективному використанню у передвиборчій
кампанії відеороликів із аполітичним змістом та розширеній програмі, що
торкалася усіх сфер життя.
Найбільш
відомим
прикладом
застосування
технології
адміністративного ресурсу є президентські вибори 1999 р. Тоді активно
простежувалося втручання місцевих органів влади в діяльність виборчих
комісій, контроль за ЗМІ, перешкоджання в реєстрації кандидатів, технології
формування баз даних виборців, махінації з підписними листами тощо.
Розглядаючи виборчі технології з точки зору ринку, де політики
продають певний образ, який готові купити виборці, можемо спостерігати
тенденцію щодо персоніфікації української політики та переведення уваги
виборців з політичних програм на політичний імідж. Відтак, у 2002 р. до
парламенту потрапив Виборчий блок Віктора Ющенка «Наша Україна», Блок
Юлії Тимошенко, і лише 0,8 % голосів для подолання виборчого бар’єра не
вистачило Блоку Наталії Вітренко [1,ст. 240]. Ця тенденція простежується і на
дострокових виборах 2007 р. З 5 політичних сил, що пройшли до парламенту, 2
виборчі блоки – персоніфіковані: Блок Юлії Тимошенко і Блок Литвина,
НУНС, хоч і не використовував у назві імені лідера, але впродовж усієї
кампанії активно позиціонував себе як політична сила Президента В. Ющенка
[4, с. 777] . У виборах до Верховної Ради 2014 р. брали участь Блок Петра
Порошенка, Радикальна партія Олега Ляшка та ін. Ці політичні партії
включили до назви імена своїх лідерів, що закріпило ефект персоніфікації.
В українській практиці користуються популярністю також
психотехнології. Технологія залякування ефективно спрацювала на
президентських виборах у 1999 р.: суспільству нав’язували ідею про
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необхідність вибору «меншого зла», яким виступав Л. Кучма. А
прокомуністичному П.Симоненку закидали те, що у випадку його
президентства стануть можливими репресії. У 2004 р. схожа ситуація:
залякування фашизмом за перемоги В. Ющенка, криміналізація країни – за
В.Януковича.
Технологія нейролінгвістичного програмування використовувалася під
час виборів у 2002 р. у вигляді ролика «Одна-єдина Україна. Історія залежить
від тебе». При «розкадруванні» кліпу було виявлено набір зомбувальних
технологій: трансова музика; негативні кадри тощо [3, с. 15–16] .
У 2010 р. основною сферою поширення маніпулятивних впливів стала
політична реклама, що в основному будувалася на некритичних конструктах.
Особливу роль було приділено популістським гаслам В. Януковича «почую
кожного», «Україна для людей» та обіцянкам про швидке економічне
зростання, забезпечення високих стандартів життя, налагодження тісних
відносин із Росією, а також затвердження російської мови як другої офіційної
(що дозволило заручитись підтримкою південних та східних областей
України). Ключовим стало також гасло «хто проти всіх – той за Януковича»,
сформульоване В. Ющенком [2, с. 290–291] .
Технології PR застосовувались у 2014 р. для створення масового
бренду «демократичних сил» П. Порошенка, який від початку представляли як
командний. В. Кличко презентував «об’єднавчу» програму П. Порошенка «За
єдиного кандидата від демократичних сил у президенти». Відбулося також
акцентування кампанії на одному атрибуті політика – новизні, та на
необхідності обрання президентка вже у першому турі. Реклама мобілізовувала
маси навколо цієї ідеї, взявши за точку опори мотиваційний елемент «час
загроз».
Таким чином, на президентських і парламентських виборах в Україні
тенденції щодо персоніфікації політики та переведення уваги виборців з
політичних програм на політичний імідж, а також історично-політичний
контекст визначали ефективність використання конкретних виборчих
технологій.
Література:
1.
Буркут І. Виборчі технології: регіональний досвід / І. Г. Буркут, О. В.
Колесников. – Чернівці: Видавничий дім «Букрек», 2009. – 240 с.
2.
Круглашов А. Політичне маніпулювання у президентських виборчих
кампаніях в Україні (2004, 2010 рр.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.ipiend.gov.ua/uploads/nz/nz_61/kruglashov_politychne.pdf
3.
Політичні технології у політичній практиці [Електронний ресурс]. –
Режим доступу:
http://kornienko.vk.vntu.edu.ua/file/7f8873c9dfb1b6fb09b69bf3b46e7fad.pdf
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Сакрієр О. Принципи конструювання іміджу політичної партії в
Україні: особливості та сучасні тенденції [Електронний ресурс]. – Режим
доступу:
http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/35011/121Sakriyer.pdf?sequ
ence=1
5.
Політична культура та парламентаризм в Україні: сучасний стан та
основні проблеми [Електронний ресурс] // Центр Разумкова. – Режим доступу:
http://www.razumkov.org.ua/uploads/socio/2017_Politychna_kultura.pdf
ВОЛАТИЛЬНІСТЬ ПОЛІТИЧНОГО РЕЖИМУ В УКРАЇНІ (2004–2018)
Рішко Степан Іванович
Львівський національний університет імені І. Франка
Філософський факультет, кафедра політології
Науковий керівник: к. політ. н., доц. Литвин В. С.
Із 2004 р. до цього часу в Україні пройшло чимало політико-правових,
суспільно-політичних події і змін, які тією чи іншою мірою впливали на процес
демократизації чи автократизації політичного режиму держави. За цей час
відбулись Помаранчева революція (2004 р.) і Революція гідності (листопад 2013 –
лютий 2014 рр.), зміни системи державного правління (2004 р. – прем’єрпрезиденталізм; 2010 р. – президент-парламентаризм; 2014 р. – знову прем’єрпрезиденталізм), зміни виборчих систем (проведення парламентських виборів
2006 і 2007 рр. за пропорційною виборчою системою з єдиним
загальнонаціональним округом та закритими партійними списками, а з 2012 р.
повернення до змішаної виборчої системи), зміни зовнішньополітичного
вектору розвитку держави тощо. Із 2014 року було розпочато багато суспільнополітичних реформ, які б мали сприяти демократизації політичного режиму
України. Тож чи насправді демократизується політичний режим України і до
якого концепту цей політичний режим відносити зараз?
Сучасні дослідження
політичних режимів спираються
на
неоінституціональний підхід, який поєднує як інституційні (формальні), так і
політичні (фактичні) складові. Даємо наступне визначення цій політологічній
категорії: політичний режим – інституціолізований набір основних
формальних і неформальних правил, які структурують взаємовідносини в центрі
політичної влади (горизонтальні відносини, тобто взаємодію між гілками влади) і
її взаємозв’язок з суспільством загалом (вертикальні відносини, тобто спосіб
доступу та здійснення влади) [1, С. 15].
Для
означення
рівня
демократії/автократії,
демократизації/автократизації політичного режиму України, ми проаналізували
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динаміку зміни/волатильність основних індексів, методики яких апробовані та
визнані у світі. Дані показників у період 2004 – 2018 рр. подано у табл. 1.
Таблиця 1
Показники політичного режиму в Україні (2004 – 2018 рр.)2, кросіндексний підхід

Полі
тія
IV

Інде
кс
дем
ократ
ії

Індекс
трансформ
ації
Бертельсм
анна

Індекс
економі
чної
свободи

Свобо
да
преси

Індек
с
свобо
ди
преси

4,5

+6

–

5,9 (за
2003)

53,7

59

51,00

2,5

4,21

+6

–

–

55,8

53

32,50

2006

2,5

4,25

+7

6,94

6,96

54,4

53

26,50

2007

2,5

4,25

+7

–

–

51,5

53

26,75

2008

2,5

4,39

+7

6,94

6,93

51,0

55

19,25

2009

2,5

4,39

+7

–

–

48,8

53

22,00

2010

3,0

4,61

+6

6,30

6,55

46,4

56

46,83

2011

3,5

4,82

+6

5,94

–

45,8

59

–

2012

3,5

4,86

+6

5,91

5,96

46,1

60

54,00

2013

3,5

4,93

+6

5,84

–

46,3

63

36,79

Інде
кс

Свобо
да у
світі

Нації
у
транз
иті

2004

3,5

2005

Рік/

“Свобода у світі” (Freedom House): оцінювання від 1 до 7 б., де 1 – найвищий показник
демократії. “Нації у транзиті” (Freedom House): оцінювання від 1 до 7 б., де 1 – найвищий
показник. Проект “Політія ІХ”: оцінювання від -10 до +10, де +10 – найвищий показник. Індекс
демократії (The Economist Intelligence Unit): оцінювання від 0 до 10 б., де 10 – найвищий показник.
Індекс трансформації Бертельсманна: оцінювання від 0 до 10 б., де 10 – найвищий показник. Індекс
економічної свободи (Фонд “Спадщина”): оцінювання від 0 до 100 б., де 100 – найвищий показник.
Свобода преси (Freedom House): оцінювання від 0 до 100 б., де 0 – найвищий показник. Індекс
свободи преси (“Репортери без меж”): оцінювання від 0 до 100 б., де 0 – найвищий показник.
Кожен із проектів має свій сайт де можна переглянути деталі.
2
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2014

3,0

4,75

+4

5,42

5,89

49,3

58

36,93

2015

3,0

4,68

+4

5,70

–

46,9

53

39,10

2016

3,0

4,61

+4

5,70

6,05

46,8

53

32,93

2017

3,0

4,64

–

5,69

–

48,1

–

33,19

2018

–

–

–

–

6,54

51,9

–

–

Як бачимо, фактично за усіма індексами найвищий рівень демократії в
Україні спостерігався у 2005–2009 рр. – за функціонування прем’єрпрезидентської системи державного правління та президенства В. Ющенка. За
індексом демократії проекту “Свобода у світі” організації “Freedom House” у
цей час Україну відносили до категорії “вільні країни” (межі: 1–2,5 б.) [2]. За
показниками тієї ж “Freedom House”, однак уже проекту “Нації у транзиті”,
метою якого є опис трансформаційних перетворень політичних режимів у
посткомуністичних країнах світу, Україну відносили до категорії “перехідні
(транзитивні) і гібридні режими” (межі: 4 б.), однак слід відмітити, що у цей
час показник індексу був найближчим до категорії “частково консолідовані
(напівконсолідовані) демократії”. До категорії “демократії” (межі: 6–9 б.)
Україну тоді відносили і за дослідженням проекту “Політія ІV”. За індексом
демократії компанії “The Economist Intelligence Unit” Україна вважалась як
“неповноцінна (неповна) демократія”. Також найвищими були показники індексу
економічної свободи, дослідженням якого займається фонд “Спадщина” [3], а
також рівень свободи преси. Ефективність урядування у період 2005–2009 рр.
жодним чином не впливала на показники індексів демократії.
Із початком президенства В. Януковича і поверненням системи
державного правління до зразка 1996 р. (президент-парламентаризм) почався
процес автократизації політичного режиму. Це значною мірою пов’язано із
посиленням президентських повноважень. За індексом проекту “Свобода у
світі” Україна втратила 1 б. та опустилась до категорії “частково вільні країни”
(межі: 3–5 б.) [2], а за показниками індексу проекту “Нації у транзиті” у 2012–
2013 рр. Україна майже опустилась до категорії “частково консолідовані
авторитарні режими” (межі: 5 б.). Також як гібридний політичний режим
(межі: 4–5,9 б.) Україну оцінила компанія “The Economist Intelligence Unit”.
Тоді також знизились показники політичної, економічної трансформації й
ефективності управління за оцінкою індексу трансформації Бертельсманна.
Цілком закономірно, що за президенства В. Януковича також знизились
показники рівня економічних свобод та свобод ЗМІ. Найгірші показники по
усіх індексах спостерігались якраз у передреволюційний період (2012–2013
роки).
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Після
Революції
гідності,
початку
проведенням
реформи
правоохоронних органів, створення організацій для антикорупційної
діяльності, проведення переатестації державних службовців тощо рівень
демократизації політичного режиму України зріс. Однак найцікавішим фактом
залишається те, що фактично за усіма показниками рівень демократизації у
період 2014–2018 рр. не перевищим аналогічні показники 2005–2009 рр. Тобто
попри часті апелювання чинного президента та уряду до демократичних
принципів і євроінтеграції демократизації політичного режиму по суті не
відбувається. За індексами проектів “Свобода у світі” та “Нації у транзиті”
Україну досі відносять до категорії “частково вільні країни” та “перехідні
(транзитивні) і гібридні режими”. Індекс демократії проекту “Політія IV”
відносить політичний режим України до групи “відкриті анократії”, що аж ніяк це
свідчить про демократизацію режиму. Частково зрівнялися з показниками
2005–2009 рр. індекси економічної свободи та свободи преси. Однак якщо
рівень економічних свобод в останні чотири роки повільно зростає, то рівень
свободи ЗМІ залишається незмінним.
Отже, сучасний політичний режим України за більшістю індексів
визначається як перехідний, гібридний. Рівень демократії/демократизації досі
нижчий за аналогічні показники у період 2005–2009 рр., а за останні чотири
роки показники індексів залишаються стабільними, що не свідчить про процес
демократизації. Також можна зробити висновок, що в Україні політичний
режим залежить від сили президента, бо при функціонуванні прем’єрпрезидентської системи державного правління зі слабкими фактичними
повноваженнями президента рівень демократії вищий, ніж при функціонуванні
президентсько-парламентської системи чи того ж прем’єр-президенталізму, але з
сильними фактичними повноваженнями президента (коли існує система
уніфікованої більшості, президент має більшість у парламенті).
Література:
1.
Литвин В. Політичні режими сучасності: інституційні та процесуальні
виміри аналізу: навчальний посібник. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. 632
с.
2.Ukraine: Freedom in the World 2018 // Freedom House. URL:
https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2018/ukraine [дата звернення:
20.04.2018].
3.
Ukraine: Index of economic freedom // Heritage Foundation. URL:
https://www.heritage.org/index/country/ukraine [дата звернення: 20.04.2018].
ПАРТІЙНІ СИСТЕМИ: СУТЬ ТА ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ
Савчук Оксана Василівна
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Львівський національний університет імені І. Франка
Філософський факультет,кафедра політології
Науковий керівник: к. політ. н., доц. Поліщук М. В.
Існує безліч підходів та способів визначення поняття «партійна
система», створених науковцями, котрі розглядали його вузько, лише у межах
відносин між самими політичними партіями, або ж широко, включаючи у
дефініцію «партійна система» і особливості системи державного правління та
політичний режим, особливості культури, релігії, ідеологічного спрямування
та політичної участі. Підходи до визначення можна трактувати у статичному
чи динамічному поясненні еволюції партійних систем, кількості учасників,
народній участі та іншими показниками, котрі можуть стосуватись партійної
системи.
Поміж багатьох визначень партійної системи існує
те, котре
вважається класичним, створене батьком-засновником науки партології М.
Дюверже. У своїй праці «Політичні партії» (1951) він вперше сформулював
визначення партійної системи, як форми та умови співіснування партій у
певній державі, виділивши однопартійні, двопартійні та багатопартійні
системи. Не розглядаючи партійні системи локалізовано лише в об'єкті свого
дослідження, вчений вважав фактором формування партійної системи тип
виборчої системи. Звідси й випливає соціологічний «закон Дюверже».
Найбільш популярним визначенням партійних систем було
запропоновано Дж. Сарторі. Згідно з його поясненням, партійна система – це
система взаємної діяльності, яка є результатом конкуренції поміж партіями.
Вона спирається на взаємозалежності партій, на те, що кожна партія є
функцією (у математичному розумінні) інших партій і реагує (в конкурентний
спосіб чи ні) на поведінку інших політичних партій.
Оксфордський політологічний словник подає визначення партійної
системи як сукупність великих політичних партій у державі, що виключає
важливість діяльності малих партій,та закріплює за визначенням
характеристику типології Ліпсета-Роккана, як таку, що є важлива для
формування Західноєвропейської партійної системи.
Великий внесок у розвиток наукового дослідження партійних систем
належить українського досліднику Ю. Шведі, саме він першим взявся за
впорядкування дефініцій партійних систем та їх типологій, запропонованих
різними науковцями та висвітлив своє дослідження у підручнику «Партії та
партійні системи».
Типології партійних систем є важливою уточнюючою рисою у
наукових дослідженнях. Саме на пошуку нових підходів до типології
партійних систем і зосереджують свою увагу вчені, котрі бажають внести
щось нове у сферу політичної науки, розширити обсяг поняття партійної
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системи, та не обмежити її певними рамками, а навпаки, зробити більш
гнучкою, здатною точніше описати партійну систему кожної держави.
Узагальнюючи підходи до визначення, політичну систему можна
трактувати як конфігурацію політичних партій, які або конкурують, або
співпрацюють між собою на підставі стабільних поглядів, які підлягають
процесові інституалізації, визначають взаємні зв’язки між ними як і на
виборчій, так і на парламентській арені.
ДИНАМІКА ІНДЕКСУ СПРИЙНЯТТЯ КОРУПЦІЇ В УКРАЇНІ ПІСЛЯ
РЕВОЛЮЦІЇ ГІДНОСТІ: ОСНОВНІ ПРИЧИНИ ТА НАСЛІДКИ
Смук Тарас Мирославович
Львівський національний університет імені І. Франка
Філософський факультет, кафедра політології
Науковий керівник: к. політ. н., доц. Литвин В. С.
Корупція – давня та поширена проблема в різних галузях політичної,
економічної, соціальної та інших сфер Української держави. Тому не дивно,
що Україна, згідно з даними рейтингу «EY Fraud Survey» за 2017 рік, визнана
лідером за рівнем корупції серед 41 держави Європи, Близького Сходу, Африки та
Індії [7]. Загалом, окрім згаданого рейтингу агенції «Ernst&Young» (EY), рівень
корумпованості країн вимірюється також за допомогою Індексу глобальної
конкурентоспроможності (Всесвітній економічний форум), Індексу легкості ведення
бізнесу (Світовий банк), Індексу економічної свободи («The Heritage Foundation»),
Індексу сприйняття корупції («Transparency International») та ін. Саме в останньому
з них ми намагатимемось проаналізувати позиції України протягом крайніх
п’яти років.
Transparency International (ТІ) – це неурядова антикорупційна
організація, створена в 1993 році в Німеччині, яка основними своїми
завданнями вважає стимулювання створення та дотримання міжнародних
антикорупційних угод, визначення корупційних лідерів у тій чи іншій державі
для уможливлення подальшого їх притягнення до відповідальності, а також
повернення коштів/багатств, отриманих корупціонерами незаконним шляхом, у
бюджети тих країн, з яких ці кошти були виведені [8]. ТІ є найвідомішою завдяки
двом проектам: Індекс сприйняття корупції та Барометр світової корупції. У
цьому дослідженні детальніше йтиметься про перший із них.
Індекс сприйняття корупції (Corruption Perceptions Index, CPI) – це
рейтинг країн світу, який укладається ТІ щорічно, починаючи з 1995 року. У
сучасному рейтингу представлена шкала від 0 (найвищий рівень корупції) до 100
(найнижчий рівень/відсутність корупції). Градація країн відбувається на основі
показників значень корупції, отриманих комбінацією незалежних опитувань та
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оцінок рівня корупції. Ці опитування та оцінки здійснюють експерти
міжнародних фінансових та правозахисних організацій, зокрема таких як:
Світовий банк, Freedom House, World Economic Forum, Азійський та
Африканський банки розвитку тощо [5].
Незважаючи на те, що Україна була включена в рейтинг Індексу
сприйняття корупції ще в 90-их рр. минулого століття, ми більш конкретно
закцентуємо увагу на т. зв. постреволюційному періоді, а саме на 2014-2017
роках.
Протягом
всього
означеного
часового
проміжку
Україна
займала/займає невисокі позиції в рейтингу. Нашими «сусідами» за рівнем
корупції зазвичай є Папуа Нова Гвінея, Росія, Іран, Непал та деякі інші
держави. Якщо проаналізувати кількість балів та місце України в рейтингу з
2014 до 2017 року, то матимемо такі результати: 2014 рік – 26 балів зі 100
можливих і 142 місце зі 175; 2015 рік – 27/100 і 130/168; 2016 рік – 29/100 і
131/176; 2017 рік – 30/100 і 130/180 [6].
Як бачимо, показники України з року в рік покращуються, але
повільними темпами. Особливо, якщо розширити межі нашого дослідження і
звернутися додатково до рейтингу за 2013 рік, коли ми отримали від ТІ 25
балів зі 100 і посіли 144 місце зі 177 країн. Починаючи саме з переходу від 2013
до 2014 року, пропонуємо детальніше проаналізувати успіхи й невдачі України в
боротьбі з корупцією і зрозуміти причини, чому ми й надалі знаходимося
настільки низько у рейтингу Індексу сприйняття корупції.
У 2013 році влада належала ще В. Януковичу та його команді.
Аналітики відзначали, що в цей період значно знизилися показники
сприятливості ведення бізнесу, зокрема внаслідок посилення монополізаційних
тенденцій, невиправданого протекціонізму виробників, наближених до влади, а
також злиття владних та бізнес-інтересів [1]. Внаслідок цього, на ринку
сформувалася ситуація, коли виробники через монопольне становище не мали
стимулів для покращення якості своєї роботи та продукції. Можна припустити,
що економічний чинник страху українських виробників (власниками багатьох з
яких є олігархи) перед конкуренцією з європейськими компаніями став ще одним
важелем впливу на політикум, який так і не наважився підписати угоду про
асоціацію з ЄС восени 2013 року. Загалом, останній рік правління В.
Януковича можна охарактеризувати через фактори домовленостей, клановості,
олігархічного домінування як в економіці, так і політиці, зниження рівня
інвестиційної привабливості України, що неминуче призвело б у майбутньому до
економічної кризи, а відтак – значного зменшення рівня добробуту українців.
2014 року в Україні відбулися позачергові президентські та парламентські
вибори, перемогу в яких здобув П. Порошенко та його команда. Того року
розпочався процес створення нових антикорупційних органів (НАБУ, САП,
НАЗК). Також було відзначено зменшення бюрократичного тиску на бізнес та
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часткове зниження ролі хабаря у сферах експорту та імпорту [2]. Незважаючи
на це, достатньої політичної волі на активну антикорупційну діяльність у
керівників держави не було. Внаслідок цього, ми змогли набрати лише «+1» в
рейтингу, порівняно з попереднім роком правління В. Януковича та
наближених до нього осіб.
Наступного року Україна знову покращила свої показники в Індексі
сприйняття корупції, але вчергове лише на 1 бал. Таке зростання було
обумовлене в більшій мірі завдяки активній участі громадянського суспільства і
ЗМІ в боротьбі з корупцією. Активісти-антикорупціонери стимулювали політиків
та чиновників хоча б якось розвивати боротьбу з тотальною корупцією. У цей
же рік були офіційно створені нові антикорупційні органи (НАБУ, САП,
НАЗК). Проте залишилася невирішеною проблема реформування судової
системи.
2016 рік – це рік найбільшого прогресу України в рейтингу ТІ в
аналізованому періоді. У цьому році ми покращили показники на 2 пункти.
Причинами такого розвитку стало зменшення використання службового
становища в органах виконавчої влади, реформі поліції та збройних сил. Окрім
цього, початок роботи системи «ProZorro» та НАБУ теж отримали позитивні
оцінки від експертів [3]. Втім, проблеми корумпованого судочинства і високого
рівня олігархічного впливу на політично-економічну сферу залишилися
актуальними.
У 2017 році Україна покращила свої результати ще на 1 бал і врешті
досягла психологічної позначки у 30 балів, хоча і це – вкрай поганий
результат. Сприяли такому підсумку початок активної діяльності НАБУ і САП,
проведення державних закупівель за допомогою системи «ProZorro», відбулася
реформа ринку газу [4]. Однак уповільнення зростання темпів боротьби з
корупцією спричинилося відсутністю реальної політичної волі керівництва
держави, роботою НАЗК в «ручному режимі», тиском з боку влади на НАБУ,
САП, антикорупційних активістів, свідомим небажанням політичної еліти
створювати незалежний Антикорупційний суд.
У підсумку, маємо ситуацію, коли рейтинг України в Індексі
сприйняття корупції поступово зростає, але надто повільно. Більше того, можна
сказати, що прогресивна тенденція забезпечується не в останню чергу (а
можливо, насамперед) завдяки тиску громадянського суспільства та
міжнародної західної спільноти на українську владу. Тривожним видається і
той момент, що рейтинг України між 2016 і 2017 роками продемонстрував
сповільнення росту антикорупційної боротьби. Якщо й надалі продовжиться
тиск з боку влади на НАБУ, САП та активістів, бізнес не позбавиться від
рейдерських атак правоохоронних органів, не запрацює наново НАЗК, не буде
створений незалежний Антикорупційний суд, а олігархи тільки посилять свої
впливи на економічну та політичну сфери, то є висока вірогідність того, що в
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Індексі сприйняття корупції 2018 року Україна відчує стагнацію або й взагалі
знизить свої показники. Окрім цього, за таких умов, ми ризикуємо залишитися
без належної підтримки й допомоги (в т. ч. фінансової) від західних партнерів,
а це неминуче позначиться на і без того повільному економічному зростанні
нашої держави. Також варто додати, що потенційно можлива негативна тенденція
в рейтингу Transparency International для України означатиме серед всього
іншого ще й зниження рівня її авторитетності/суб’єктності на міжнародній
арені.
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Сучасне українське суспільство знаходиться у процесі виокремлення
конкретних соціальних верств за певними інтересами. Паралельно цим
процесам відбувається становлення та розвиток молодіжного та студентського
руху в Україні. Проблемами формування та розвитку молодіжного та
студентського руху в Україні займалися такі вчені: В.А. Головенько, О.А.
Корнієвський, М.Ф. Головатий, В.М. Якушик, тощо.
Основну складову сучасного студентського руху складають
об’єднання та організації студентів. Студентська громадська організація об'єднання студентів, аспірантів, молодих викладачів, метою діяльності якого є
надання допомоги студентській молоді, створення механізмів реалізації
студентської ініціативи, захист соціальних, економічних та інших інтересів
студентства [2, с. 72-76]. Більшість членів громадських молодіжних
організацій - студенти; значний відсоток громадських організацій опікується
розв'язанням суто студентських проблем.
По
праву
студентський
рух
можна
вважати
частиною
загальномолодіжного руху. Проте між ними є суттєві відмінності, що були
спричинені тим, що учасники молодіжних організацій завжди діяли разом із
«старим поколінням» активних громадських
та політичних діячів, а
студентство обрало власний шлях розвитку і діяльності окремо від них. Саме
тому ми погоджуємось з І. Колякою, яка повністю відокремлює студентський
рух від молодіжного, вважаючи ці рухи двома різними течіями суспільного
розвитку [1, с. 137].
В своєму розвитку студентський рух в Україні проходить три періоди:
неформальний (1986-1989 р.р.), самодіяльний (1989-1991 р.р.) та організований
(з 1991р.). Студентський рух починає виникати у «неформальний» період
становлення сучасного молодіжного руху. Саме тоді виникають такі
об’єднання як Український культурологічний клуб, Товариство Лева,
студентське об’єднання «Громада», учасниками яких було багато студентів.
Повноцінне становлення студентського руху відбувається у «самодіяльний»
період сучасного молодіжного руху. Цей етап характеризується масовою
появою студентських організацій: Українська студентська спілка (УСС),
Студентське братство Львівщини (СБЛ) та Спілка української молоді (СУМ),
яка згодом отримала назву Спілку незалежної української молоді (СНУМ).
Цей період в історії дійсно можна назвати моментом становлення
студентського руху, бо студенти активно починають створювати студентські
організації та поширювати їх мережу. Студентський рух все більше набирає
національного і патріотичного колориту. Студенти чітко визначилися з тим,
що основна їх діяльність буде направлена в два русла: захист прав студентів і
боротьба за незалежність України. Метою їхньої діяльності стало домогтися
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політичного і економічного суверенітету України від СРСР і не підписання
УРСР нового союзного договору з СРСР.
Політизація студентського руху почалася під час «Революції на
граніті», що була повність організована силами студентства, не мала аналогів у
всій Європі, адже оксамитові революції у Східній Європі у 1989 році
проводили більш зрілі політики. Прямим наслідком протестів була відставка
голови Ради Міністрів УРСР В. Масола. Фактично акція студентів
продемонструвала наявність в Україні політичної сили, яку уособлювала
молодь.
Після закінчення революції на граніті починається період розвитку вже
організованого студентського руху. В цей момент зароджується ідея про
створення окремої молодіжно-студентської політичної сили, яка повинна
відстоювати інтереси молоді та боротися за незалежність України. Поступово у
молодіжному середовищі починається рух за партизацію, бо саме в цей час в
Україні відбувається процес формування багатопартійності. Кожна з партійних
структур намагалася заручитися підтримкою молоді. Якщо раніше партії
намагалися зорієнтувати на себе членів молодіжних організацій, які мали
незалежний статус, то в цей період посилюється процес утворення при партіях
молодіжних філій. Найбільш активні учасники цього руху на сьогоднішній
день є відомими політичними діячами, створили власні партії, були чи є
Народними депутатами України. Серед них О. Тягнибок, О. Доній, Ю. Зубко,
В. Уколов, В. Кириленко, П. Розенко, О. Семерак, О. Медуниця, Ю. Павленко,
Ю. Мірошниченко.
В наступний період, починаючи з 1996 року і по сьогоднішній день,
відбувається чітка політизація молодіжного руху, він поступово переходить на
регіональні рівні. Починається створення молодіжних партій, які виступають
за відстоювання своїх інтересів шляхом боротьби за владу через вибори. З 1998
року в Україні починають виникати молодіжні політичні партії. Серед них:
Молодіжна партія України, політична партія «Молода Україна», політична
партія «Партія української молоді», політична партія «Молодь до ВЛАДИ». Та
хотілося відмітити, що молодіжне і студентське середовище майже не
проявляє інтересу до цих політичних сил.
В останнє десятиліття нашої історії молодь взяла участь в двох
важливих подіях сучасної історії України: «Помаранчева революція» кінця
2004 та події Майдану 2013-2014 року. «Помаранчева революція» стала
справжнім тестом на політичну зрілість молоді. Йдучи в авангарді
революційних подій, молодь студентського віку гідно склала цей іспит. Під час
мирних протесів молодь засвідчила свою готовність до самопожертви, бути
провідником соціально-політичних змін, проявила себе як перспективний
чинник демократизації українського суспільства, показала спроможність
уособлювати майбутнє нації. Треба відзначити ефективні дії молодіжних рухів
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під час «Помаранчевої революції», серед яких впливовими були “ПОРА!”,
“Чиста Україна”, “Студентська хвиля” та ін. Вони започаткували безстрокову
студентську акцію громадської непокори під назвою “Свободу не спинити” [3,
с. 62-63; 5].
Вже під час подій «Революції гідності» саме студенти зробили
рішучий крок, вийшовши на мирні демонстрації. Вони чітко виступили за
підписання Україною угоди про асоціацію з ЄС. Ця акція стала символом
непокори владі і показала потужність молоді та студентства в українському
суспільстві. Вона активізувала молодіжні та студентські маси до участі в
громадсько-політичному житті країни [4; 5].
Загалом можна зробити висновок, що з проголошенням незалежності
України відбувається політизація студентського руху, при політичних партіях
виникають філії молодіжних організацій, молодь поступово переходить від
активних політичних дій до парламентських методів боротьби, що призвело до
спаду студентського руху. Посилюється вплив молоді на політичні події в
країні, без участі молоді не проходять жодні знакові події в державі. На
сьогодні метою студентського руху є задоволення законних конституційних,
політичних, економічних, соціальних, культурних прав та інтересів
студентства та максимальна залученість до розбудови держави. Сучасна
активізація студентського руху пов’язана з Помаранчевою революцією,
подіями на Майдані та війною з Росією.
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З кожним днем світ змінюється дедалі більше та перед людством
постають нові виклики. Процеси глобалізації, взаємної інтеграції та уніфікації
потребують нового осмислення таких понять як держава, суверенітет,
політика, нація. Дедалі частіше відповіддю на культурні, економічні та
політичні проблеми стає націоналізм. Підтвердження цьому є вибори у
європейських країнах, коли праві партії займають далеко не останні місця.
Тому, можна стверджувати, що тема націй та націоналізму не перестає
втрачати своєї актуальності, адже саме цей теоретичний концепт дає змогу по –
новому осмислити дійсність.
У даному контексті цікавою є робота Бенедикта Андерсона «Уявлені
спільноти», у якій автор дає власне пояснення поняттю нації, генезису
створення націй та чинників, які сприяли цьому процесу. Дослідник вважає,
що нації – це уявлені політичні спільноти, які є неминуче обмеженими
власними кордонами та суверенними. Дана спільнота є уявленою, тому що
представник навіть найменш кількісної нації ніколи не зможе дізнатися всіх
інших людей, які відносяться до цієї ж нації. Але, одночасно з цим, у всіх них є
уявлення про певну спільність. Тому, Андерсон робить висновок, що будь – які
спільноти, які не об’єднані особистим контактом є уявленими [2, c. 26].
Обмеженість нації полягає в тому, що завжди є кордони, за межами
яких існують інші нації. Суверенітет ж полягає в тому, що на відмінну від
минулого, коли кордони були не чіткими та легко проникливими, він мав
перехідний характер, то сьогодні суверенітет повністю поширюється на всю
законодавчо обмежену територію і нація виступає джерелом власної влади [2,
c. 26].
Дослідник вважає, що для утворення нації вирішальним стало
виникнення книгодрукування. Раніше, коли лише обмежена кількість
населення могла читати книги латинською, нації утворитись не могли.
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Розвиток друку стимулював утворення єдиного стандарту літературної мови та
збільшення кількості людей, які читають книги однією мовою, тим самим
створюючи зв'язок з іншими читачами. Це було зародком утворення
національної уявленої спільноти. Андерсон особливу увагу приділяє роману та
газеті, через які індивід отримує інформацію про державу та відчуває зв'язок з
її територією та з нею, як з цілісним утворенням [2, c. 67 - 68].
Вчений виділяє три типи націоналізму:

- креольський націоналізм, який сформувався в кінці XVIII – на початку
XIX ст. у Латинській Америці. Його виникнення пов’язано з тим, що креоли –
іспаномовне населення, яке народилось не в метрополії, відчуло потребу у
визнанні та в творенні власної національної ідентичності, відмінної від
місцевої.
- лінгвістичний націоналізм, для якого важливою характеристикою є
спільність історії та мови. Він сформувався в країнах Центральної та Східної
Європи. Виокремлення національної мови за даного типу вчений пов’язує з
прагматичною ціллю отримання певними регіонами незалежності. Адже якщо
існує національна мова, то повинні існувати і політичні інститути, які б
використовували її та підтримували її існування. Важливу роль тут грає
інтелектуальна еліта, яка б сприяла поширенню мови та творенню культурної
ідентичності.
- імперський націоналізм, основна ціль якого - перетворення
багатонаціонального населення в єдину націю. Андерсон пов’язує його
виникнення з втратою легітимності пояснення династіями свого правління
Божою волею. Правлячі еліти, щоб забезпечити свою владу, взяли під контроль
освіту, мистецтво, державну пропаганду та військову сферу [4, c. 3].
Вчений вважає, що націоналізм – не ідеологія, а, скоріше, культурний
феномен, який виникнув в часи релігійної кризи, а сама ідея нації стала
аналогом релігії та замінила її у свідомості людей [4, c. 4].
Ще однією важливою категорією в даній концепції є національна
ідентичність, яка трактується як усвідомлення своєї окремішності та
природності існування своєї держави. Вона може базуватися на
найрізноманітніших засадах: етнічність, релігія, мова, спільність історії,
наявність власної держави. Чим сильніше відчуття національної ідентичності,
тим сильніше бажання незалежності та суверенітету [1, c. 1-2].
З розвитком технологій, відбувається нова хвиля розвитку і націоналізму,
адже збільшується потенційна кількість його джерел. Так, за допомогою
Інтернету, утворюється «віддалений націоналізм», коли євреї в США
відстоюють власну державу на Близькому Сході, або ж «онлайн –
націоналізм», коли у мережі створюються сайти, форуми націоналістичного
спрямування [3, c. 3].
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Підсумовуючи, можна зазначити, що підхід Бенедикта Андерсона трактує
націю як утворення, яке базується на спільності культурник характеристик,
при цьому ігноруються економічні, а політичні є лише засобом консолідації та
підтримки існування даної спільноти. Нація постає як певний соціальний
конструкт, який існує у свідомості індивіда та який виник як феномен Нового
Часу та епохи капіталізму, замінивши собою ідею безсмертя душі безсмертям
нації.
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ЛІБЕРТАРІАНСТВО ЯК НОВА ФІЛОСОФІЯ СВОБОДИ
Стесович Олександр Русланович
Львівський національний університет ім. І. Франка
Філософський факультет, кафедра: теорії та історії політичної науки
Науковий керівник: к. політ. н., доц. Гарбадин А. С.
Основні принципи і положення політичної філософії та руху
лібертаріанства. Поняття «агресивного насильства» та заборона на «агресивне
насилля» як абсолютна і не допускаюча виключень. Жертва та насильник.
Мета та засоби. Співвідношення лібертаріанської політико-правової доктрини
з Австрійською (Віденською) школою економічної теорії. Лібертаріанські
общини та кордони свободи. Державні інструменти насилля. Свобода любити
та свобода ненавидіти.
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Лібертаріанство (лат. Libertas, «свобода») являє собою набір
політичних філософій і рухів, які підтримують свободу як основний принцип.
Лібертаріанці прагнуть максимізувати політичну свободу і автономію,
спираючись на свободу вибору, добровільне об'єднання, індивідуальне
судження і право власності.
Основним поняттям та принципом лібертаріанства є принцип не
агресії, або принцип ненападу. Принцип ненападу (від Англ. Non-Aggression
Principle, скор. NAP) - етична позиція, яка стверджує, що «агресія» за своєю
суттю є нелегітимною і бути такою не може. «Агресія» визначається як
«ініціація» фізичного насильства проти людей або їх майна, загроза такого, або
шахрайство по відношенню до людей або їх майна. На відміну від пацифізму,
принцип ненападу не виключає застосування насильства при самообороні.
Принцип є моральною позицією. Лібертаріанці стверджують, що принцип
відмови від агресії включає власність і свободу угод як частина принципу
власності на самого себе. Базисом для цього розширення самоприналежності
послужив аргумент Джона Локка, що привнесення праці до
невикористовуваного ресурсу робить цей ресурс частиною особистості.
Подальший обмін такою власністю просто передає це право. Таким чином,
нападати на чиєсь майно означає нападати на особистість. Що ж стосується
свободи укладати довільні договори, то право самоприналежності має на увазі
збереження цієї свободи для будь-яких дій, що не несуть в собі агресії. Якщо ж
ці два права - право приватної власності і право на свободу договору приймаються як даність, то дотримання сторонами принципу ненападу
гарантує безпеку від загрози крадіжки, вандалізму, насильства, шахрайства і
«злочину без жертви». Стосовно до держави, принцип ненападу дозволяє
заборонити багато елементів державної політики, включаючи оподаткування,
примусовий призов на військову службу, а також державне регулювання
добровільного обміну. Лібертаріанці вважають, що доведений до логічного
завершення принцип ненападу призведе до скасування самої держави,
стверджуючи, що люди будуть захищені від сторонньої агресії за допомогою
яких приватних договорів з приватними страховими організаціями, або за
допомогою добровільної поліції, або за допомогою повністю особистої
самооборони.
Лібертаріанці
розглядають
принцип
ненападу
як
основоположний принцип всієї лібертаріанської думки, як поняття, від якого
все відштовхується, і з якого можна винайти умовивід згідно лібертаріанського
світогляду щодо будь-якого питання.
Існує неправдива думка, ніби лібертаріанці захищають багатих проти
бідних. Насправді лібертаріанці захищають жертву від насильника і нам
абсолютно все одно, багатий чи бідний є жертвою, багатий чи бідний є
насильником. Лібертаріанство в рівній мірі захищає свободу бідняка і багатого
- обидва не можуть порушувати аксіому неагресії, обидва можуть робити все
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інше. Олігархія - продукт неринкового втручання у відносини між людьми. Ми
хочемо знищити механізми, які дозволяють великому бізнесу лобіювати
закони на свою користь. Лібертаріанство - єдина доктрина, яка послідовно
відстоює інтереси жертви перед насильником, незалежно від його добробуту.
Для лібертаріанця цілі ніколи не виправдовують засоби. Все, що
цікавить лібертаріанця це те, які засоби ви використовуєте для досягнення
своєї цілі, а те, які у вас цілі, лібертаріанця абсолютно не цікавить. Якщо для
досягнення своїх цілей, якими благородними вони б вам не здавалися, вам
доводиться використовувати насилля, то ваша мета огидна. Для всіх інших
ідеологій, таких як націоналізм, соціалізм, консерватизм, традиціоналізм
первинною є мета і для досягнення цієї мети виправдовуються будь-які засоби.
Якщо націоналіст хоче побудувати національну державу, то для нього
абсолютно прийнятним є утиск національних меншин чи урізання їх прав. Для
ЛГБТ-активістів США природним є примушувати пекарів пекти торти для їх
гомосексуальних весіль (хоча пекарю з традиційною орієнтацією це може бути
неприємно), бо вони вважають себе в праві це робити, для них мета
виправдовує засоби.
Для лібертаріанця принциповою є можливість захисту жертви від
насильника. Тобто ви не маєте права заподіяти комусь шкоду, але у вас завжди
має бути право на те, щоб дати по пиці у відповідь. Саме тому лібертаріанці
виступають за цивільну зброю. Тому що роззброїти за допомогою державної
машини насилля можна тільки жертву, насильника роззброїти не можна
ніколи. Насильник завжди буде озброєний, буде це держава чи організоване
злочинне угруповання, що загалом є одним й тим самим.
Лібертаріанство іноді змішується з австрійською школою в
економічній теорії, яка містить висновки про неефективність і руйнівні
наслідки державного втручання в економіку. І хоча більшість лібертаріанців в
області економіки дотримуються підходів австрійської школи і Laissez-faire
(невтручання держави в економіку), ідеальне лібертаріанське суспільство не
виглядає як суспільство неприборканого капіталізму. Багатьом людям
капіталізм не подобається і вони хотіли б жити в своїх соціальних комунах,
різного роду общинах, в тому числі і релігійних. І з точки зору лібертаріанства
це цілковито прекрасно до ти пір, поки ви ведете ненасильницьких спосіб
життя, будь-який вибір, який ви робите для себе з точки зору лібертаріанства є
самоцінним. Але якщо відчуття власної правоти і переваги примушує вас
диктувати іншим як треба жити, ви більше не лібертаріанець. Уявіть собі
когось, кого ви ненавидете: бритий націоналіст, який хоче віддати свою дитину
в школу тільки для білих, чи божевільний віруючи, який вчить дитину
креаціонізму. До тих пір, поки вони не нав’язують свої погляди за допомогою
держави, вони не є насильниками. Зате ваш хороший друг гей, який вчора
боровся за права ЛГБТ, коли це було актуально, завтра може обернутись
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державником і насильником сам, рівно тому, що починає використовувати
державний інструмент насилля на свою користь.
Лібертаріанцям часто пред’являють: «А що такого поганого в державі,
якщо всі цілі хороші?» Абсолютно не важливо з яких намірів ви творите
інструменти насилля, але треба завжди виходити з думки про те, що ці
інструменти неминуче обов’язково потраплять в руки людям, яких ви
ненавидете і ці інструменти будуть використані проти вас. По цій причині не
можна збільшувати повноваження держави. Сьогодні ви будете при владі,
завтра – самі опинитесь під пресом державного насилля.
Існує хибне твердження, що лібертаріанство пропагує абсолютну
свободу, це не так. Лібертарінство це той моральний компас, на який ми
дивимось щоб визначити поняття зла і добра, насилля і ненасилля. Існує дуже
багато гидотних і незрозумілих явищ, але це не означає, що їх треба
зобороняти, просто ви не маєте відношення до них. Лібертаріанство захищає
свободу любити так само, як і свободу ненавидіти, для нас це принципіально.
Ми захищаємо права гомофоба невидіти геїв до тих пір, поки він не починає
насильницькими способами нав’язувати свої погляди і захищаємо права ЛГБТ
до тих пір, поки вони не починають насильницькими способами нав’язувати
свої погляди, для нас це абсолютно рівнозначно. Для лібертаріанця
принципіальна свобода, а не те, що з нею роблять і нам абсолютно все одно як
ви розпоряджаєтесь своєю свободою до тих пір, поки ви не обмежуєте свободу
інших.
ПОЛІТИЧНА ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЯ С. ХАНТІНГТОНА
Хлівнюк Сергій Сергійович
Львівський національний університет імені І. Франка
Філософський факультет, кафедра політології
Науковий керівник: к. політ. н., доц. Осадчук І. Ю.
Становлення концепції політичної інституціоналізації розпочалося з
середини XX ст., в період, коли кількість незалежних держав/держав, що
здобували незалежність, суттєво зросла (зокрема, в Африці, Азії та Латинській
Америці). Держави, які ставали незалежними шукали для себе нові варіанти
політичного, економічного й соціального розвитку. За відсутності в
історичному досвіді зазначених держав ефективних політичних інститутів,
управлінська верхівка часто вдавалася до авторитарних тенденцій, що
гальмували їхній соціально-політичний та економічний розвиток.
Ще у 1974 р. у Португалії розпочався процес переходу від
авторитаризму до демократичної системи. Саме з Португалії розпочинається
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відлік країн, що змогли стати на шлях транзиту до демократичного ладу.
Однак досвід Португалії, як зазначає С. Хантінгтон, не є унікальним. Дещо
цікавішим на його погляд є транзит країн Латинської Америки, які мали
набагато менше передумов до створення демократичної політичної системи
[2]. Першою країною Латинської Америки, що стала на шлях встановлення
демократичного режиму, була Бразилія. Поступове встановлення політичної та
економічної відкритості надало Бразилії можливість розвиватися за рахунок
інвестицій.
С. Хантінгтон зазначає, що в умовах політичної інституціоналізації
та в подальшому модернізації, політичний, суспільний і економічний розвиток
є суттєво взаємопов’язаними. Проголосивши у 60-х рр. XX ст. війну бідності у
малорозвинутих країнах, США затвердили план Р. Макнамари, що передбачав
фінансову допомогу цим країнам. Акцент робився на тому, що спрацює
американська система і за наявності ресурсів, країна розпочне демократичний
розвиток. Американська політика щодо країн, які модернізувалися,
вибудовувалась за такою схемою: економічна допомога сприяє економічному
розвитку, економічний розвиток сприяє політичній стабільності. Однак, така
модель модернізації суспільства у малорозвинутих країнах не спрацювала [1].
У праці «Політичний порядок в мінливих суспільствах» С.
Хантінгтон важливу роль приділяє розвитку політичних інститутів. Вчений
зазначає, що новостворені політичні інститути є не тільки схильними до
припинення функціонування внаслідок демократичного відкату, а ще й є
відносно дієздатними, адже вони ще не здобули визнання суспільством. У
державах транзиту питання створення дієздатних політичних інститутів є
доволі складним і С. Хантінгтон зазначає, що політика США з питання
демократизації у нерозвинутих країнах є хибною: «…історія становлення
політичних інститутів у США – ось, що не дає американським науковцям та
політикам в повній мірі зрозуміти проблеми країн, що модернізуються».
Суспільство країн, що модернізуються, переживає розкол через
несприйняття певною суспільною групою змін. Як наслідок, інститути
державного правління є недостатньо авторитетними і гнучкими, щоб
ефективно реагувати на виклики суспільства. Такий дефіцит влади нерідко
можуть ліквідувати комуністичні та інші радикальні режими, в чому
С.Хантінгтон вбачав небезпеку. Комуністичний режим, на його думку, має
здатність керувати суспільством і доволі ефективно. Але за найменшого
впливу комуністичної системи на свідомість суспільства, процес
демократизації та політичної модернізації суттєво ускладнюється. В цьому
випадку доречним буде приклад країн колишнього СРСР та країн колишнього
соціалістичного табору [3].
Таким чином, інституціоналізація – це процес набуття організаціями
і процедурами цінності та стійкості. Рівень інституціоналізації будь-якої
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політичної системи визначається адаптивністю, складністю, автономією і
внутрішньою цілісністю. Якщо є можливість виділити і виміряти ці критерії,
можна порівнювати політичні системи за рівнем їхньої інституціоналізації. Так
само можна оцінювати підвищення і зниження рівня інституціоналізації
окремих організацій та процедур в системі державного управління [2].
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