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Рижа к Лю д м ила

ОСВІТА В УМОВАХ ОНЛАЙН НАВЧАННЯ:
СВОБОДА ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
Двадцять перше століття увійде в історію як ера «культури реальної віртуальності».
Вона віртуальна, тому що побудована на технологічних процесах електронної
комунікації та існує в штучному комп’ютерному середовищі. Завдяки Інтернету,
віртуалізація перетворилася на глобальний процес, вийшла за межі економічнофінансової системи й охопила всі сфери суспільної діяльності: політику, ідеологію,
культуру, освіту та спосіб життя.
З метою інтенсифікації Інтернет-мережевих комунікацій, Європейським
співтовариством була ухвалена в 2010 році програма «Цифровий порядок денний для
Європи – 2020» (Digital Agenda for Europe). В Україні аналогічна програма була задекларована у 2016 році [5]. Цифровізація та комп’ютеризація в Україні впродовж останніх
десяти років відбувалося надто повільно. В освіті ці процеси відстають передовсім
техніко-технологічно через відсутність швидкісного Інтернету, сучасних персональних комп’ютерів і ліцензованого програмного забезпечення.
Ситуація докорінно змінилася у зв’язку з пандемією COVID-19 та карантинними обмеженнями. Вимога соціальної дистанції зумовила запровадження онлайн-навчання та трансформацію всіх видів освітньої діяльності. Відтак діджиталізація
(цифровізація) освітнього процесу стала нагальною потребою. А опанування цифровими технологіями в освіті стало пріоритетним завданням для викладачів і студентів.
Зрозуміло, що використання новітніх технологій в освітньому процесі будуть
змінювати функції викладача, але не витісняти його. Це ілюзія, нібито віртуальні
комунікативні практики можливі без викладача. Адже створення віртуального контенту покладається на викладача, а саме: підготовка електронних словників, лекційних
курсів і підручників, як і обслуговування персональної освітньо-професійної мережі.
Комп’ютерно-мережеві технології дають змогу лише оцифровувати та форматувати
надану інформацію. Натомість змістовність електронних ресурсів, їх оновлення науковими здобутками – це відповідальність викладача. На викладача покладається й
інтерактивна розбудова віртуальної освітньої мережі: діалогічність презентації знання;
запитання, які потребують самостійного пошуку відповіді, мотивацію до самоосвіти.
Запровадження технологічних новацій, має враховувати можливі наслідки для
індивідуального та соціального життя людини. Відтак, людство має виробити еко-
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культурні фільтри, яку технологію і в яких межах, можна та треба освоювати. Це стало
очевидним в умовах карантину. Адже дистанційне онлайн-навчання виявило не лише
технологічні проблеми, а й культурно-моральні та соціально-поведінкові. Передовсім в
умовах дистанційного онлайн-навчання зазнали трансформації ціннісні засади освітньої
діяльності, а саме: розуміння свободи, культури комунікації та відповідальності.
Віртуально-мережеві технології, наголошує М. Кастельс, зумовили утвердження нових цінностей, а саме: індивідуальну свободуу та відкриту комунікацію [3, с. 2].
Свобода індивідуального доступу до інформаційно-комп’ютерних мереж зумовлена
відкритістю Інтернету та його інтерактивністю. Зазначимо, що тут йдеться передовсім
про технологічний вимір індивідуальної свободи. Для користувачів Інтернету свобода –
це нічим не обмежений вхід/вихід із Інтернет-мережі та можливість мігрувати по
мережі, вільно користуватися інформацією й знаннями, поширювати їх на власний
розсуд, змінюючи онлайн партнерів.
Власне таку технологічну свободу демонструють і студенти у процесі онлайн-навчання. Майже дві третини студентів, зареєструвавшись на заняття, формально присутні на ньому. Вимкнувши камеру, вони займаються справами, які не
пов’язані з навчальним процесом. А це означає, що у студентів не сформована свідома
відповідальність, яка має урівноважувати технологічну свободу. Лише в тандемі:
інтелектуальна свобода – відповідальність можливе успішне онлайн-навчання.
Наразі досвід онлайн-навчання спростував задекларовану в «Цифровій адженді
України» ефективність навчання. Дійсно інформаційно-комунікативні технології
дають змогу інтенсифікувати освітній процес, але не забезпечують якість сприйняття, розуміння та засвоєння знань. Річ у тому, що навчання вимагає напруженої
інтелектуальної діяльності студентів, розумових зусиль, розвитку й збагачення пам’яті.
Технологічна інтенсивність освітньої діяльності обертається соціальною несвободою для викладачів і студентів через надмірне навантаження. Передовсім в умовах
дистанційного онлайн-навчання зростає відсоток тестових завдань, медіапрезентацій,
письмових відповідей замість безпосереднього спілкування. Викладач інвестує
свій час і науково-педагогічний потенціал у створення освітнього контенту. Проте
викладач не має змоги з’ясувати як сприймають його студенти. Натомість студенти послуговуються сумнівних Інтернет-інформаційними ресурсами, позаяк вони
аудіовізуальні й не вимагають аналітичного мислення. Візуалізація інформації веде
до втрати здатності навчатися, вдумливо читати та міркувати над прочитаним.
Не можна не помітити, пише Ж. Бодріяр, що сьогодні спостерігається неприхований потяг до віртуального і пов’язаних із ним технологіями. Річ у тому, наголошує Ж.
Бодріяр, що віртуальне – це сфера, де всі події відбуваються у технологічному режимі,
тут панує проста інформативність, розрахунковість, обчислювальність. Віртуальне середовище є гомогенним полем ігрового експериментування з оцифрованою дійсністю
[2, с. 31-32]. Воно зваблює тим, що не вимагає виявляти свою особистість, ціннісні
орієнтації, світоглядні переконання, не спонукає до соціокультурної взаємодії.
Проаналізувавши Інтернет-мережеву комунікацію Ж. Бодріяр вияв, що інформація
підміняє комунікацію і соціалізацію. «Замість того щоб стимулювати комунікацію, вона
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вичерпує свої сили на інсценування комунікації»
ї [1, с. 119]. До речі досвід онлайн-навчання упродовж 2020 р. продемонстрував відсутність у студентів бажання мовно
презентувати освоєні знання. Вони схильні до візуалізації знання у формі слайдів,
рефератів або письмових відповідей у чатах. Такий процес деструктивно впливає як
на соціалізацію, так й ідентифікацію особи.
Симуляція комунікації стала реальністю підчас пандемії COVID-19. Карантинна
соціальна ізоляція спричинила заміщення реального спілкування у процесі навчання
анонімною екранною комунікацією. Насправді інформаційно-комп’ютерні технології
створюють прецедент комунікації викладача з екраном ноутбука. Академічна
доброчесність і відповідальність викладача сприймається як обов’язок перед студентами. Натомість для студентів навчання онлайн – це віртуальна гра, в якій, як і в
будь-якій комп’ютерній грі, відповідальність не передбачена. Тож онлайн-навчання
функціонує поза межами сфери моральності. «Мабуть, – стверджує Ж. Бодріяр, – є
сфера моральності, сфера ринку і область імморальності, область ігрового процесу,
де мають значення лише подія самої гри та згода партнерів щодо її правил» [2, с. 5].
Досвід онлан-навчання дає підставу стверджувати, що віртуалізація та
діджиталізація освіти вже призвела до несерйозного ставлення студентів до навчання. Технологічна свобода, на думку Дж. Нейсбіта, звучать для нас заколисуючою
музикою, що приховує непередбачувані наслідки. Безперечно, технологія покращує
людське життя, але водночас вона відчужує, ізолює, спотворює його, «витискаючи з
нас дух людяності» [4, с. 5–8].
Зрозуміло, що діджиталізація освіти є вимогою часу, відповіддю на виклики
сьогодення. Вона покликана оптимізувати онлайн освітню діяльність: оперативно віднаходити, систематизувати та оцифровувати інформацію й знання. Водночас
віртуалізація комунікативних освітніх практик та онлайн-навчання непомітно, але настирливо витісняє безпосереднє спілкування та формує нову екранно-анонімну культуру. Екранна культура в умовах карантину стала невід’ємним елементом освітньої
діяльності. Запровадження інформаційно-комп’ютерних технологій має супроводжуватися їхньою гуманізацією. Шляхи гуманізації застосування високих технологій
в освіті може і повинна запропонувати гуманітаристика, як рівноправний партнер
розвитку інформаційно-комп’ютерних технологій.
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Ка р а с ь Ана толій

ЦИВІЛІЗАЦІЙНИЙ ПРОЦЕС
У ПРИЗМІ СЕМІОЗУ ГРОМАДЯНСТВА
Одним з ключових викликів, обумовлених глобалізацією і формуванням
інформаційного суспільства, є гостре проявлення міжцивілізаційного протистояння
і пошук стійкої комунікативної основи для мирного міжнародного співробітництва.
Мета цієї розвідки полягає в тому, щоб розглянути становлення громадянства
як комунікативно-етичного феномену, що обумовлює цивілізаційну перспективу конструювання «соціального порядку відкритого доступу». Йдеться про те, яким чином
формується феномен та інститут громадянства, які спонукають до демократичних
суспільних змін і сталого (мирного) цивілізаційного розвитку.
Ключова проблема, довкола якої пропоную тематизувати свої міркування,
стосується дилеми емпатії і насильства з огляду на форми їхнього соціальнокультурного проявлення і регулювання. Моя робоча гіпотеза полягає у ствердженні
думки про те, що саме генеза громадянства і супровідний йому цивілізаційний процес є «органічними» для соціального проявлення емпатії та ефективного контролю
над насильством.
Цінність громадянства належить до складних, комплексних, об’єктів. Пропоную
розглянути його як комунікативно-семіотичний феномен – такий, що торкається усіх
сфер людського життя.
Емпатія і культура. Явище емпатії привертає увагу філософів і психологів з кінця
ХІХ ст. Прийнято вважати, що емпатія стосується ментально-тілесної природи людини
і лежить в основі нашої здатності до взаємопереживання, співчуття і взаєморозуміння.
Завдяки нейродослідженням вчені вважають, що емпатія, принаймні частково, генетично детермінована. Її природа є афективною, тобто на рівні первинного прояву
цей «згусток енергії» є емоційно недиференційований і виражається в межах певної
культурної системи відліку й тому може мати різні моральні форми [8].
Дослідження нейронних підстав емпатії викликало новий поворот в розумінні її
природи. Особливо це стосується пов’язання емпатії з відкриттям (у 1990-ті роки) так
званих «дзеркальних нейронів», притаманних для людей і тварин. Наприклад, Марко
Якобоні вважає, що дзеркальні нейрони є основою здатності до емоцій і до емпатії
[7, p. 119]. У підрозділі книжки за назвою «Емпатичні дзеркала» він зазначає, що
«нейронні механізми є сутнісними для побудови соціальних зв’язків. … Абстрактніші
форми емпатії менше залежать від соматичного віддзеркалення і більше покладаються на афективне віддзеркалення» [7, р. 124]. Нейродослідники Стефані Престон,
Франс де Ваал, Жан Десеті, Вітторіо Галлезе і Крістіан Кейзерс, незалежно однин від
одного, стверджують, що система дзеркальних нейронів бере участь в емпатії.
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Власне «культурна система відліку», в межах якої проявляються емпатичні
схильності, дає підстави тлумачити емпатію з погляду семіотики, зокрема в координатах «Умвельту» [6, p. 3-17], властивого для всіх живих істот. Важливим є факт, що
материнська емпатія «автоматично» поширюється на своїх дітей, але наштовхується
на опосередкування щодо чужих. Феномен емпатії обнадіює в тому, що можливості
порозуміння і мирного співробітництва мають частково еволютивний характер. Проте перебіг емпатичних спонук поведінки опосередковується семіотичнокомунікативними системами і культурно-емоційними комплексами. Це стосується
і тварин, і людей. Тварини «співпрацюють» і виявляють турботу в межах виду і ворогують, вдаються до насильства між видами (що також не є неминучим). Люди
поводяться подібним чином, проте в процесі цмвілізаційного поступу вдаються до
«міжвидової» жорстокості і насильства у менших проявах.
Подібна вибіркова реакція щодо прояву емпатії властива всім людям, які
комунікативно взаємодіють в різних культурних системах відліку, або Умвельтах.
Семіотика підказує, що відмінності між культурними життєвими світами визначаються власне знаковими системами. Найцікавіше, що знакові системи не обмежуються
вербальними і штучними мовами, але сягають символічних, чуттєво-емоційних, особливостей сприйняття дійсності. Під впливом семіотичного підходу в антропології
обґрунтований погляд, що не існує природи людини, незалежної від її культури. «Кора
головного мозку і нервова система розвивались у взаємодії з культурою. Людина
втратила б здатність «керувати (своєю) поведінкою, та організовувати (свій) досвід
за умови відсутності керівництва з боку знаків і символів» [1, с. 61]. Відтак, «наші
ідеї, цінності, дії і навіть наші емоції, так само як і наша нервова система, – продукти
культури, які були створені на основі тих тенденцій, можливостей і нахилів, з якими
ми народилися, але все ж таки створених» [1, с. 63]. Звідси приходимо до загальнішого
висновку: наш розум (духовність), є результатом впливу нашої культури не менше,
ніж наша культура і соціальне середовище є результатом дії нашого розуму. Більше
того: «людський мозок є культурним артефактом, бо налаштовується досвідом. Ми
маємо гени, що вмикаються і вимикаються умовами середовища, та інші гени, які
регулюють наскільки ми є чутливими до середовища» [5, c, 270].
Насильство і контроль. Візьмемо до уваги, що покладання на суто моральні
почуття, як надійний засіб контролю над насильством, без врахування ролі розуму і
знань, легко заводить в оману. Історія переповнена прикладами, коли люди вважали
насильство цілком моральним, а не аморальним діянням. «Більшість людей було замордовано в ім’я справедливості, а не задля задоволення жадоби» [4, с. 40].
Приблизно 10 тисяч років тому всі держави виникали з того, що суспільства
почали вдаватися до організованого контролю над різними формами насильства,
створюючи інституції стримування. Як зазначав М. Вебер, держава – це «організація,
яка володіє монополією на легітимне застосування насильства». Рівень насильства
у світі після Другої світової війни і розпаду Радянського Союзу істотно знизився.
Передусім це стосується Західної цивілізації, де створені держави з «соціальними порядками відкритого доступу» (social open access orders) [3], які будують міждержавні
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відносини на основі комунікативного громадянського консенсусу. Іншими словами –
це демократичні держави з розвиненим громадянським суспільством.
Ключовим принципом для соціальних порядків з відкритим доступом, або ж
для «відкритих суспільств» (К. Поппер), є інституційний контроль громадянського
суспільства над військовими та поліційними структурами, побудованими за принципом субординації та ієрархії. Протилежними до «соціального порядку відкритого
доступу» є «соціальні порядки обмеженого доступу», на основі яких утворюються
«природні держави» [3, с. 21-50]. Тут військові і поліцейські структури, які тримають
легітимну монополію на насильство, перебувають під впливом закритих олігархічних
структур і владних політичних еліт, що контролюють економіку і суспільні процеси, а громадські організації, тобто громадяни, не мають до них відкритого доступу. «Сьогодні приблизно 25 країн і 15% світового населення живуть у суспільствах
відкритого доступу; решта 175 країн і 85% населення живуть у природних державах»
[3, с. 15].
Саме у суспільствах відкритого доступу з його багатьма недержавними
організаціями й активним громадянством міра насильства радикально зменшилася. Це також свідчить про те, що метафізика онтології насильства, яка відігравала і
відіграє значну роль в легітимації ворожнечі і конфліктів, має бути подолана в наших
інтелектуальних візіях.
Семіоз. Людське життя, як і життя тварин, улягає феноменології семіозу, згідно
з яким усі динамічні процеси відбуваються під впливом малих і великих, тілесних
і віртуальних знакових систем. Концептом «семіоз» ми семантично прирощуємо й
розширюємо розуміння процесу еволюції й культурно-історичного розвитку тим,
що стверджуємо принципову опосередкованість біотичних та абіотичних взаємодій і
відношень знаковими системами із залученням їхньої нейронно-ментальноїї складової.
Дія семіозу зростала в міру еволюційного розвитку життя й набула визначального
характеру для людської історії завдяки моделювальній
й функції вербальної знакової
системи.
Прийняття семіотичного підходу до реальності не є збіжним з визнанням
телеологічної передзаданості. Водночас, процес семіозу за своїм смисловим навантаженням є конгруентним з процесом еволюції, яка перейшла з винятково біологічної
основи на рівень віртуальних знакових систем і процесів. Це спонукає до динамічного
тлумачення становища людини в життєвому світі («Умвельті»), що розгорається
як процес семіозу з притаманними йому еволютивними тенденціями – тобто
комунікативним (видовим, колективним) спрямуванням до збереження і посилення
волі до життя, зокрема завдяки збільшенню міри відповідальної індивідуальної
свободи. Саме в цьому аспекті семіозуу довкола визнання цінності свободи людини від
страждання і насильства з’являються «соціальні порядки відкритого доступу», як
громадянського типу суспільної раціональної дії задля контролю над насильством.
Витоки цього процесу знаходимо у становленні античного полісного життя з його
самоврядною публічною відкритістю.
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Важливою властивістю Умвельту (культурного середовища) є його наповненість
власне семіотичними об’єктами. З погляду семіотики, «бути об’єктом – це бути позначеним». Об’єктами нашого розуму і сприйняття є тільки те, що позначене, на чому
покладений знак. Серед об’єктів, які перебуваються в розумі, є такі, що репрезентують
реальні фізичні речі, і такі, що репрезентують ментальні і віртуальні «сутності», які не
мають фізичного статусу. Проте перші і другі об’єкти – існують, тобто належать до буття. Відтак, семіотичний об’єкт – це впорядкований елемент Умвельту, що репрезентує
за посередництвом знака чи знакової системи певне відношення між середовищем
(фрагментом довкілля, в якому живе вид ) і ментальністю (розумом).
Гюбріс і його подолання. Міркування греків щодо відмінності між насолодою,
радістю і щастям у супроводі турботи людини про себе та інших, вивело їхній розум
до усвідомлення і визначення феномену «гюбріс». Він витлумачується як схильність
людини до задоволення через різні моральні і тілесні форми приниження Іншого, наприклад, такі, як домінування, зарозумілість, гординю, тортури тощо. Витлумачення
проблеми гюбріс підштовхнуло греків, з одного боку, до диференціації афективного
феномену «еросу» на сім його семантичних, а також емоційних відтінків розуміння,
кожен з яких означався окремим словом-концептом.
Якщо говорити мовою сучасної експериментальної психології, йдеться про
диференціальний процес конструювання «емоційної грануляроності». Суть цього
процесу в тому, що диференціація емоційного сприйняття пов’язана з поняттєвосемантичною диференціацією мислення, завдяки чому «одні люди конструюють
більш тонко гранульовані емоційні переживання ніж інші» [5, с. 285].
Комунікативно обумовлене приборкання «гюбріс» ангажувалося зі станом
вільної, розважливої і самоконтрольованої людини, що носить статус громадянина і живе в незалежному самоврядному полісі, який є здійсненням (у більшій чи
меншій мірі) сукупної громадянської чеснотливості. Міру чеснотливості громадян
греки пов’язували з тим чи іншим соціальним порядком (політичним ладом). Там, де
бракувало розважливої чеснотливості – гюбріс контролювався зовнішнім примусом.
Геніальність грецького відкриття «свободи» («ελευθερία») стосується не
тільки означення стану звільненої від зовнішнього фізичного контролю людини,
скажімо, відпущеного на волю раба. Згідно з тогочасним соціальним уявленням,
вільновідпущеник перебував в легітимних межах «манумісії», – це означало, що він і
на волі залишався у статусі клієнта свого покровителя. Дослідники нараховують біля
10 семантичних відмінностей, які могли асоціюватись у греків зі свободою. На відміну
від стану свободи у нашому значенні слова «воля», що реферується з зовнішніми перешкодами, свобода, як динамічний семіотичний об’єкт у відношенні до гюбріс, – це
стан, що семантично означується через реферування його з внутрішнім, ментальним,
світом людини. Тут усвідомлення «свободи» стосується інтелектуального прирощення
семантики в розумінні того, що людина має потребу і можливість звільнитися ментально (внутрішньо) від надмірностей насолоди, від брутального природного стану,
в основі якого лежить неконтрольована спонука до приниження і домінування над
іншим. Звільнитися, щоб стати кращим – у цьому смислова настанова.
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На шляху до внутрішньої свободи відкривається перспектива для семіозу
чеснотливості. Це означає засобами філософування, у розумі, відкривати комунікативну
можливість емоційного гранулювання сенсу удосконалення, або преображення на
основі здобуття правдивих знань (софії); це є відкриття можливості ставати митцем свого життя, філософуючи над ним. Очевидно, що у світлі цієї свободи емпатія
здатна примножувати сферу свого впливу. Це також означає, що для того, аби бути
мудрим – потрібна пристрасть. Не випадково Платон вважав, що еросс (як семантичний
варіант любові) лежить у витоках шляху до занять філо-софією. Звідси відстежується
специфіка Генези Західного типу цивілізації. Демократичний поліс стає прообразом
майбутнього громадянського суспільства.
Філософія і раціональність. Філософія, як особлива знакова система з семіотичними
об’єктами найвищого рівня абстрагування, відігравала виняткову роль в процесі
конструювання нового раціонального і водночас символічно-емоційного контексту
комунікації.
Згідно з визначенням М. Вебера, «раціональність», як історичний феномен, є
неоднозначною у різних життєвих світах і соціально-культурних умовах. Поняття
раціоналізації суспільного життя стосується особливостей розуміння світу і в нього
«можна вкладати найрізноманітніший смисл». Суспільно виокремлений фрагмент
дійсностіі «можна «раціоналізувати» під зовсім різними кутами зору і різними цілями;
те, що з одного погляду видаватиметься «раціональним», з іншого – може виявитись
«ірраціональним» [2, с. 28].
Веберівський підхід підказував думку, що раціональність не вилучає емоційності –
вона є лише певним типом взаємодії розуму та емоцій. Через понад сто років це
підтверджується представниками сучасної експериментальної психології: «люди
аж ніяк не є раціональними істотами. Не можна подолати емоції за допомогою
раціонального мислення» [5, с. 140].
Вражаючі приклади ірраціональної поведінки людей, яка обґрунтовувалась покликанням на раціональні теоретичні системи, знаходимо зокрема в українській
комуністичній дійсності, де метафізична доктрина і страх, бувало, тотально вимикали
у «зверхників» здатність до емпатії навіть щодо своїх рідних.
Промовистим прикладом на позір раціонально організованого жахіття є біографія
і чин Пол Пота. Цей непересічний чоловік одержав можливість вчитися на інженера в
університеті Парижі. Але тут він поринув в науку марксизму і став членом компартії
Франції. Повернувся на батьківщину і силою обставин став головою держави. З «добрими» фанатичними намірами він організовує планові найжорстокіші репресії, які
призводять до винищення і геноциду 1/4 свого народу задля створення справедливого комуністичного суспільства для решти. Осереддям зла для нього були міста, міщани
й інтелігенція. Цей діяч також мав генетичні задатки до емпатії і, певне, проявляв її
щодо своїх рідних, проте дискурсивно набуті переконання перетворили людину на
монстра. Цінність громадянства він прирівнював до міщансько-буржуазної дурості.
Цивілізаційне народження громадянина. Поняття «civilite» (чемність,
вихованість) виникає в першій половині ХУІ ст. й осмислюється зокрема у трактаті
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Е. Ротердамського «De civilitate morum puerilum» («Чемність у вихованні дитини»1530 р.).
Головна його тема – поведінка людей в суспільстві, яке перетворюється з феодального на міське і цивільне. Рухи, жести, манери, навіть погляд очей – виявляють стан
душі та афектів і всі вони повинні зазнати трансформації під впливом «вихованості»,
заснованій на знаннях та освіті. На середину ХУІІІ ст. у контексті французького
просвітництва концепт «civilitate» занепадає й витісняється концептом «civilisation».
З часу Французької революції це поняття набуває смислу цивілізаційного розвитку і
стосується формування громадянської соціально-політичної дійсності.
У світлі просвітницького розуму формується стійке уявлення про громадянський стан рівності людей перед законами, понятійно конструюються феномени
цивілізаційного процесу. Однак, не всі погоджувались з картезіанською ідеєю, адаптованою просвітниками, щодо принципового розмежування розуму і тілесності з її
почуттями. Ж.-Ж. Руссо, Й. Гердер, Ф. Шеллінг та інші романтики вважали, що розум
не варто відокремлювати від чуттєвості, а суспільство від культури. Героїчна боротьба
за ідеали справедливості визнавалася вкрай важливою. І це також пішло на загальну
користь. Адже проголошення «Декларації прав людини і громадянина» відбулося
внаслідок афективного революційного пориву до громадянства. Складається спільний
комунікативний публічний простір, в основі якого лежить нові ідеї і нова чуттєвоемоційна сфера відкритого спілкування з самоконтрольованими манерами поведінки
й товариськості.
У літературі виникає тема «фальшивих людей», почуття яких є порочними, або, як
вважали давні греки, засновані на «гюбріс»
с - тобто на підступному прагненні людини
до насолоди через приниження, домінування і насильство. Формується новий ідеал
людини-джентльмена і, зокрема жінки, як «лагідного, тендітного, чуйного, гідного,
доброзичливого й ошуканого створіння». Встановлюються нові, неприйнятні раніше
емоційні стандарти страху, сорому, прикрості, турботи, доброчесності тощо. Всі вони
визначають комунікативну тенденцію до відкритості і публічного контролю влади.
Відтак, народжуються цивілізаційні ідеї гуманізму і прогресу, що походять з надії
зменшити страждання засобами знання і поліпшення суспільного середовища. Як
зауважує С. Пінкер, «процес цивілізування – це скорочення в сорок разів кількості
вбивств та інших насильницьких злочинів, що сталися внаслідок запровадження верховенства права і норм самоконтролю в ранньомодерній Європі» [4, с. 57]. (Натомість,
М. Фуко у цьому процесі, що розгортався з часу пишноти феодальних тортур і повсякденного страждання до скасування смертної кари, побачив народження і цементування всеохопної в’язниці).
Таким чином, цивілізаційний процес розгортається в контексті дискурсивноетичного і соціального моделювання правосвідомості громадянства, формування громадянського чуття, соціального капіталу і конструювання соціальних порядків вільного
доступуу на їхню підтримку. У його основі лежить новонароджене чуття громадянської
солідарності та ідентичності, природа якого є не політичною, але етичною. Сутність
громадянської солідарності полягає в раціонально-емоційному неприйнятті насиль-

19

Т Е ЗИ
звітної наукової конференції філософського факультету

ства як такого. Нині визнання громадянської солідарності прагнемо проявляти також
в цивілізованому ставленні до тварин і, ширше, - до екології.
Людський розвиток був би надійнішим, позбавленим ворожнечі, жорстокості й
військових конфліктів, якби людина увійшла в такі конгруентні з емпатією самоврядні
структури, в яких її розум та емоції могли б максимально звільнятися не лише від
умоглядного дискурсивно-метафізичного навантаження онтологією насильства, але й
від імперсько-колоніального культурницького досвіду «гюбріс» з його перманентною
боротьбою за виживання і домінування у протистоянні й ворожнечі.
Приборкання насильства перебуває в координації з розширенням сфери емпатії.
Це означає, що уявлення про так звану «чисту раціональність», цілковито ізольовану
від емоційного життя, є хибною. Йдеться про звільнення нашої тілесності та емпатії
від тієї чуттєво-емоційної в’язниці, що обумовлена клієнтально-патерналістськими
порядками та авторитарними й олігархічними структурами з їхнім обмежувальним
доступом до комунікативного порозуміння.
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Ли с ий В а с иль

СУПЕРЕЧНІСТЬ ЯК РУШІЙ ПОСТУПУ
ФІЛОСОФСЬКИХ СИСТЕМ
В інтелектуальному середовищі в наш час чи не найпоширенішими термінами,
згадуваними в сучасній науці, філософії та мас-медіа є «виклики», «нові виклики», що
постають перед окремими країнами (народами), людством в цілому. І кожна галузь
знання чи практичного життя в своєму розвитку чи не найголовніший орієнтир обирає
саме під поняттям виклик, що постали перед ними. Але незважаючи на важливість
орієнтації дослідницької думки на усвідомлення викликів чи нових викликів, які постають перед філософією і пошук адекватних відповідей на них все ж (що стосується
філософії) слід мати на увазі специфіку філософського знання, його інтелектуальну
самостійність. А це дістає свій яскравий вияв у логіці історичної чи актуальної генези
філософських вчень. І ця логіка не зводиться до пошуку все нових викликів, щоб осягнути адекватно поступ цих вчень. Воно зводиться до вияву внутрішньої суперечності,
закладеної самим філософом, автором філософського вчення і її розв’язанням, яке й
втілюється у факті появи нового вчення. Саме про внутрішню суперечність, іманентну
самому вченю, а не ту яку зовнішньо сформулює просто читач чи дослідник. Це вкрай
важливо, адже саме завдяки суперечності забезпечується перехід від одного вчення,
однієї системи до другої, від другої до третьої і т.д. І саме завдяки суперечності постає
можливість визначення місця того чи іншого філософського вчення серед сукупності
минулих, сучасних чи прийдешніх.
Отже, при оцінці джерел поступу філософських вчень неможливо опиратися на безпосередній досвід, на споглядання чи виклики. Тут вони не відкривають
істини. В цьому плані варто згадати приклад критики німецьким мислителем
І. Кантом попередньої метафізики. Про неї він в «Критиці чистого розуму» писав
так: «Метафізика, цілком ізольоване спекулятивне пізнання розумом, яка цілком
підноситься над знанням з досвіду, а саме пізнання завдяки одних лише понять»
(4,с. 86)
Конкретно «… Метафізика – це наука про ідеї. Головних ідей і їх об’єктів – три: душа
людини, світ в цілому і Бог… в лейбніціансько-вольфівській школі про них було створено три науки з одних понять: раціональна психологія. космологія і теологія. Кант
поставив завдання, - і це основне завдання даної «Критики» - викрити їх ілюзійність,
неістинність.
Але як це зробити? Оскільки такі побудови були чисто інтелектуальними, спростувати їх можна було тільки через розкриття внутрішніх суперечностей. Досвід тут
не міг допомогти, бо споглядань, які простягались би на світ в цілому, Бога чи сутність
душі, немає…» (2, с. 123-124). І. Кант в «Критиці чистого розуму» і здійснює виявлення
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і дослідження суперечностей чистого розуму намагаючись довести що три дисципліни
лейбніцевсько-вольфівської філософії (раціональна психологія, тобто вчення про
душу, раціональна космологія, тобто вчення про світ в цілому, раціональна теологія,
тобто вчення про бога, є не лише принципово безпідставні, але й неможливі. Такий
висновок філософа випливає з трьох типів суперечностей, наявних в зазначених
дисциплінах: паралогізмах чистого розуму, антиноміях чистого розуму та ідеалу чистого розуму. Таким є метод, інтелектуальний за суттю, І. Канта. Отже, мова йде про
спосіб, форму, метод філософського мислення, який і може бути застосований для
аналізу поступу філософії. Втім, якщо говорити про суперечність як інтелектуальний
засіб то він є також об’єктивним, дієвим при аналізі і сучасних філософських течій.
Для цього показовим може бути приклад поступу систем представників класичної
німецької філософії, де цей підхід виявляється в найбільш прозорій формі.
Отже, засновник німецької класики І Кант. Яку ж суперечність він заклав в своїй
головній праці? Ця суперечність полягає у визнанні існування речей в собі, тобто
ноуменів і водночас у визнанні їх непізнаваності. А ось думки самого І. Канта, що
свідчать про згадувану вище суперечність. Стосовно наявності ноуменів, тобто речей
в собі, він висуває теорему і веде її доказ. Теорема така: «Проста, але емпірично визначена свідомість власного існування слугує доказом існування предметів в просторі
поза мною» (4. С. 287). Це з одного боку, а з іншого, водночас, розвиваючи свою думку, він стверджує їх непізнаваність таким чином: «Отже, поняття ноумена є тільки
демаркаційне поняття, слугуюче для обмеження претензій чуттєвості, і тому маюче
тільки негативне застосування. Проте воно не видумане довільно, а пов’язане з обмеженням чуттєвості, хоча і не може встановити нічого позитивного поза сферою її»
(4, с.310). Отже, маємо наявну суперечність. Адже, якщо ми визнаємо, що речі в собі
існують то тим самим ми вже стверджуємо, що ми їх знаємо. Звичайно, це знання є
просте, елементарне у формі категорії «буття», тобто констатацією того факту, що
речі існують, є, володіють буттям.
Перехід від філософії І. Канта до філософії Й. Фіхте і відбувся на підставі вирішення
основної суперечності, властивої філософії І. Канта. Й Фіхте виявив суперечність у
вченні свого вчителя і вирішення ним цієї суперечності знаменувало собою появу
його власної системи. В цьому плані Й Фіхте дійшов висновку, що річ в собі не має
своєї об’єктивної реальності, а вона суть не більше ніж наша власна думка. В цьому її
реальність. Який же наслідок відмови Й Фіхте від речі в собі? Висновок Й. Фіхте такий:
«В тім і полягає сутність критичноїї філософії, що в ній встановлюється деяке абсолютне Я як дещо безумовне і таке, що нічим вищим невизначуване; і якщо ця філософія
робить послідовні висновки з цього основоположення, вона стає науковченням»
(5, с. 104). І, водночас, проголошуючи абсолютну самостійну реальність Я як суб’єкта,
як субстанції світу Й Фіхте формулює «закон свідомості»: «… опосередкованістю покладання (чи, як в подальшому це стане ясно, законом свідомості: без суб’єкта немає
об’єкта, без об’єкта немає суб’єкта), і тільки нею однією, обґрунтовується істотне
проти-буття, Я і не – Я, а завдяки цьому і вся реальність як не – Я, так і Я…(5, с. 175).
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Отже, прозоро і чітко наявні два протилежні судження Й. Фіхте: в першому існує Я
як суб’єкт без об’єкта, а в другому - існує суб’єкт тому, що існує й об’єкт як і навпаки,
існує об’єкт тому, що існує суб’єкт. Зазначимо, сам Й.Фіхте суперечність своєї системи
не усвідомлював, але її виявив його учень Ф. Шеллінг.
Стосовно надання Й Фіхте абсолютної самостійності Я як суб’єкта, тобто розгляд
його поза відношенням до об’єкта, то Ф. Шеллінг доводить, що суб’єкт (Я)
( і об’єкт (а
об’єктом для ного є природа) знаходяться в єдності і не можуть бути розглянутими
самі по собі у філософії. Тому він і проголошує принцип: «Ніде, ні в жодній сфері, немає
тільки суб’єктивного чи тільки об’єктивного, а завжди єдність обох» (6, с 478). Більше
того, керуючись цим принципом Ф. Шеллінг прийшов до висновку, що безсвідомо і
до появи людини, а отже суб’єкта, існує відношення суб’єкта і об’єкта (суб’єктивного
і об’єктивного), якому він надає означення абсолютної тотожності. Така тотожність
є абсолютною, тому шо вона абсолютно виключає будь-яку відмінність, а отже, це є
абсолютна безвідмінність. Але Ф. Шеллінг теж не уник суперечності в своїй системі,
яку він сам в процесі її викладу і «вніс» Саме цю суперечність і виявив Г. Гегель, теж
яскравий представник класичної німецької філософії.
Суперечність у філософії Ф. Шеллінга постає у подвійному вимірі: у вимірі
необхідності та неможливості здійснити перехід від абсолютної тотожності
суб’єктивного і об’єктивного (через відсутність в цій тотожності відмінності і
протилежності і їх діалектики взаємопереходу) до відмінності у вигляді духу і природи
(суб’єктивного і об’єктивного) та у вимірі проявуу (шляхом самоздійснення) абсолютної
тотожності як начала, як субстанції у «ідеальному» і «реальному ряді», тобто в сфері
духу і природи. В обох вимірах відбувається абсолютизація Ф. Шеллінгом кількості
у тлумаченні абсолютної тотожності як кількісної безвідмінності так і в тлумаченні
кінечності (духу і природи) як кількісної відмінності, за що й критикував Г. Гегель
Ф Шеллінга. Свою критику Г. Гегель подає наступними словами: «Незадовільність
шеллінгівської філософії полягає таким чином, в тім, що точка безвідмінності
суб’єктивного і об’єктивного, або, іншими словами поняття розуму, передбачається
абсолютною, причому не доказується, що це так…Справжній же доказ істинності
цієї тотожності суб’єктивного та об’єктивного міг би бути даний лише таким чином, що кожне з них буде піддане дослідженню саме по собі, в його логічних, тобто
істотних визначеннях. В результаті цього дослідження повинен був би одержатися
той висновок, що природа суб’єктивного полягає в перетворенні себе в об’єктивне і що
об’єктивне не повинне залишатися таким, а робитися суб’єктивним». (3, с. 551). Саме
таким чином встановлюється той факт, що єдність протилежностей суб’єктивного а
об’єктивного (суб’єкта і об’єкта)… не встановлюється наперед, а на їх же самих показують, що їх істиною являється їх єдність…» (3, с. 551). А стосовно кількісної відмінності
то, за думкою Г. Гегеля, в Ф. Шеллінга «Це недостатньо задовільно, адже існують ще
інші визначення; відмінність, в будь-якому разі, якісна хоча це – не абсолютне визначення. Кількісна відмінність не є істинна відмінність, а являє собою цілком зовнішнє
відношення, і перевага суб’єктивного чи об’єктивного також є не визначення думки,
а лише чуттєве визначення» (3, с. 554-555).
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Але тут криється істотна деталь, яка об’єднує філософію Ф. Шеллінга і Г. Гегеля,
та й не тільки обох, а їх обох з іншими представниками класичної німецької філософії.
Першопочаткова абсолютна тотожність суб’єкта і об’єкта (суб’єктивного і об’єктивного)
Ф Шеллінга і абсолютне знання як результат феноменологічного руху свідомості
(в кореляції з предметом), чи абсолютна ідея як результат логічного руху визначень мислення Г. Гегеля, володіють тією ж самою «чистою» тотожністю. Причому, у
Ф. Шеллінга абсолют як субстанція (є, за висловлюванням самого Г. Гегеля, абстрактною нежиттєвою тотожністю», порожнім, абсолютним» і т. ін.) так і у Г. Гегеля абсолютне знання як вершина «феноменології» чи абсолютна ідея як вершина «логіки»
(хоча вона і діяльна субстанція) ведуть до одного і того ж – до усунення (зняття)
суперечності (тотожності протилежностей). Тим самим, усувається рушій поступального руху філософії. «Особливість кожної з систем німецького класичного ідеалізму
(Фіхте, Шеллінга, Гегеля) – підкреслює М. Булатов – полягає в тім, що вони по-перше,
будуються на основі діалектичного методу (і в цьому плані система і метод збігаються).
Але, з другого боку, система має початок і кінець. Тому діалектика також починається
і закінчується. А так як ядро діалектики - суперечніть, «єдність і боротьба протилежностей», то з двох цих сторін залишається одна - єдність, вірніше: тотожність протилежностей. У Фіхте і Шеллінга це – тотожність суб’єкта і об’єкта, у Г. Гегеля – тотожність
мислення і буття. І тут – підкреслимо це ще раз – не змінює суті справи точка зору
Гегеля, що ця тотожність не мертва, а, навпаки, є абсолютна відмінність. Але в тім-то
і справа, що в суперечності (діалектичній) тотожність і відмінність не абсолютні, а
відносні, тобто співвідносяться одна з одною як протилежності. Тому «абсолютне знання», «абсолютна ідея» Гегеля, по суті, стверджує зняття будь-якої відмінності буття і
мислення і тим самим усунення, знищення суперечності, ведучої вперед. У Фіхте дана
рівність досягається зведенням суб’єкта і об’єкта до кількісних відмінностей, які, як говорить Гегель, і не є відмінності. Рух таким чином, зупиняється, і в цьому пункті, в кінці
системи виступає протилежність між системою і методом. Метод вимагає подальшого
руху, система його закінчує. Відповідність встановлюється усуненням суперечності».
(2, с. 222-223). Отже, в філософії Г. Гегеля маємо теж суперечність, про яку й веде мову
німецький філософ Т. Адорно: «…Систематика настільки міцно ввійщла в свідомість
Нового часу, що навіть здійснені під назвою «онтологія» антисистематичні спроби
Гуссерля (з яких потім і виокремилася фундаментальна онтологія) нездоланно перетворилася в систему пожертвувавши формалізацією. Взаємно обмежуючи одна одну,
статична і динамічна сутність системи постійно опонують одна одній. Якщо система
дійсно повинна бути закритою, не допускати нічого, що виходить за рамки її влади,
то вона перетворюється в якості позитивної нескінченності в кінечну, статичну систему, навіть якщо концептуально обґрунтована досить динамічно. Система позбавляє
динаміки, гальмує, зупиняє все, що сама в собі несе, і Гегель прославив цю ситуацію на
прикладі власної філософії. Закриті системи, грубо кажучи, повинні володіти значною
вправністю. Гротески типу ідеї світової історії, що знайшла своє досконале втілення і
завершення в пруській державі (вона знову і знову зараховується у збиток Гегелю) – це
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непросто аберації заради ідеологічних цілей; ці гротески мають значення у зв’язку з
цілим, а не безвідносно до нього. В цій необхідній нісенітниці розчіплюється єдність
системи і руху, динаміки, на яку претендував Гегель.» (1, с. 34).
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Б р а та с юк М а р ія

ІНТЕГРАЛЬНЕ МИСЛЕННЯ
ЯК ВІДПОВІДЬ НА ВИКЛИКИ ГЛОБАЛЬНОГО СВІТУ
1. В. Вернадський писав, що людство зможе вижити, лише тоді, коли навчиться
мислити космічними категоріями. Для цього кожний мешканець планети повинен
мислити не лише крізь призму приватного інтересу, сім’ї чи родини, держави чи
співдружностей держав, алей у планетарному масштабі» [1, с. 25]. Члени Римського
клубу в 2017 році в Ювілейній доповіді «Come on!» висвітлюючи філософські витоки поточної ситуації в світі, наголосили, що світ знаходиться в небезпеці і порятунок вони вбачають у зміні світогляду і мислення. Вони зазначили, що існуючі
сьогодні світоглядні засади та парадигми мислення сформувалися в умовах « порожнього світу», якому був властивий надлишок ресурсів та великі обшири незайманих територій – в таких умовах формувалася людська цивілізація. Нині ж ситуація
змінилася, світ перестав бути «порожнім», він став «повним» (Г. Дейлі). Він перенаселений, ресурси в значній мірі вичерпані, а домінуючі релігійні, політичні економічні
ідеології, соціальні інститути, стереотипи та коди мислення все ще працюють у ньому,
зумовлюючи не вирішення проблем, яких стає все більше, а їх загострення.
У 80- роках минулого століття відбулося виродження капіталізму, основним джерелом прибутку якого стали фінансові спекуляції, чим було зумовлено в значній мірі
світову фінансову кризу 2008-2009, але банкіри зберегли свої позиції, але і вийшли
переможцями. Нині 98% фінансових операцій носять спекулятивний характер. В офшорних зонах заховано від 21 до 32 трильйонів доларів, які витрачаються овсім не
на ті сфери, від яких залежить доля людства. Вчені-економісти не вбачають у цьому
проблеми, бо, на їх думку, доки фінансовий капітал збільшується, немає чого хвилюватися. Хоча насправді все виглядає інакше. ВВП не відображає рівня благополуччя, він
показує лише рух коштів в економіці – доки вони збільшуються, все йде нормально.
Але на планеті 800 млн. людей голодують[2 ].
Наша геологічна епоха – це Антропоцен, де діяльність людини стала визначальною для планети. Зокрема, 97% маси хребетних на Землі припадає на людей і худобу; на всіх інших -всього лиш 3%. 10% найбагатших домогосподарств світу є причиною
45% загального обсягу викидів. Науковці дослідили, що понад 2 млрд. людей в світі
страждають від ожиріння. Міський мешканець, на відміну від сільського продукує у
декілька разів більше відходів, а населення міст невпинно зростає. Людство має себе
нагодувати, але як при цьому не знищити остаточно планету?
Найбільшою планетарною проблемою продовжує залишатися глобальне
потепління. Триває також «шосте масове вимирання», яке полягає у стрімкому
скороченні фауни, виникненні непередбачених наслідків застосування новітніх
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технологій і загрозі ядерного конфлікту. Зважаючи на це все, людству необхідна
нова стратегія «гарантованої планетарної безпеки і виживання», оскільки нинішня
стратегія гарантованого стримування є насправді стратегією гарантованого взаємного
знищення[ 2].
Враховуючи сказане вище, слушно акцентувати, що людству необхідно пройти
через і фундаментальну і доволі швидку трансформацію систем виробництва і споживання. Не можна сподіватися лише на обіцянки техноутопістів, що нібито технології
вирішать всі проблеми, бо такі обіцянки демотивують людей, які не хочуть тоді шукати складні, комплексні рішення, що ставлять вимогу докорінно змінити спосіб життя.
2. Щоб уникнути тотального знищення життя на землі, людство має докорінно
змінити світогляд, стереотипи та способи мислення. Науковці зазначають, що нині
земляни користуються спотвореними економічними, біологічними, політичними
тощо вченнями.
Зокрема, спотворено вчення А.Сміта, який наголошував на увідповідненні
меж ринку, закону і моралі: право і цінності, на його думку, мають створити тло для
ринкових відносин.; економіка повинна бути обмежена юридичними та моральними нормами. Проте, транснаціональні корпорації працюють поза цими нормами.
Аналогічно спотворено вчення Ч.Дарвіна, який ніколи не вважав, що конкуренція
і знищення слабших мають бути рушіями еволюції. А в людей виходить саме так сильніші допомагають загинути слабшим і таким чином, програють усі, бо світ стає
все менш стабільним. Нині в світі домінує тип людини гіперспоживача- прагматика,
матеріаліста, який заради вигоди і наживи не зупиняється ні перед чим. Такі світогляди
як матеріалістичний та ідеалістичний давно збанкрутували, перестали бути тими програмами діяльності, які здатні самостійно вирішити нагальні проблеми сучасності. На
заваді цьому вирішенню стоїть сучасне фрагментарне та редукціоністське мислення, яке звикло, розглядаючи реальність, замість сприйняття її як цілісність, ділить
її на безліч дрібних фрагментів. Редукціоністична філософія не придатна не лише
для розуміння живих систем, але і для вирішення глобальних проблем, викликаних
філософією руйнівного соціального і економічного зростання [ 2].
Необхідна докорінна змінна мислення наших сучасників, яка зумовить таку ж
докорінну зміну світогляду і появу людини нового типу.
3. Результатом фундаментальної трансформації мислення, має стати поява цілісного
світогляду. Які ж ознаки такого мислення, яке дістало назву інтегрального? Воно не
зовсім нове, воно відоме давно, але було мало застосовуване. Це мислення гуманістичне,
але вільне від антропоцентризму, мудре, відкрите розвитку, мислення, що спрямоване на
усталеність, турботливе, відповідальне, перейняте піклуванням про майбутнє. Це мислення має пронизати філософію мудрості, збалансованості, єдності протилежностей,
Базовою домінантою інтегрального мислення має стати ідея цілісності,
взаємопов’язаності, єдності реальності. Відносини, ґрунтовані на цій домінанті,
були і мають бути суттю навчання. Використання інформаційних технологій «цінне
і ефективне тільки коли вони сприятимуть цілісності світу, єдності людей.
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Інтегральне мислення повинно мати ціннісний вимір, культивувати універсальні
цінності і поважати культурні відмінності. Це мислення постійно акцентує на
благополуччі всіх живих істот і світу загалом.
Воно фокусується на усталеності – на цьому важливо наголосити, оскільки значна частина екологічних знань, взаємозв’язку систем та сталого розвитку з’явилася
недавно стала загальним культурним надбанням.
Нині важливо, наголошують дослідники, культивувати інтегральне мислення,
а не обмежуватися аналітичним мисленням, яке дрібнить все на частини, роз’єднує,
шматує. Системного мислення також недостатньо, оскільки «в системному мисленні
зберігається тенденція розглядати реальність в досить механістичних категоріях,
нездатних схопити її органічну інтегральність»[2]. Інтегральне ж мислення здатне
«сприймати, організовувати, узгоджувати і возз’єднати окремі фрагменти і досягати
справжнього розуміння засадничої реальності». Воно відрізняється від системного мислення, також як інтеграція відрізняється від агрегації [2]. Dоно передбачає
органічну гармонію та синтез, органічну взаємоузгодженість складових; виходячи із
цілісності буття, єдності усіх його проявів, особливо спрямоване на спільне благо як основу гармонії всього з усім – це, мабуть, одна з найістотніших його відмінностей від системного агрегатного мислення [ 3]; схоплює реальність в її органічній інтегральності.
Це мислення передбачливе, відповідальне, його хвилюють наслідки і мислення, і
дії. Воно перейняте не так прибутком, як збереженням гармонійної єдності буття – і в
цьому його істотна відмінність від інших типів мислення. Таке мислення здатне бути
інструментом вирішення глобальної кризи сьогодення.

ЛІТЕРАТУРА
1.
2.
3.

Вернадський В.І. Наукова думка як планетне явище. М., 1991. С. 28.
Переклади сторінок: «COME ON!» - ЮВІЛЕЙНА ДОПОВІДЬ РИМСЬКОГО КЛУБУ (vsvittranslate.
blogspot.com)
Дж. О’Коннор, І. Макдермотт. Мистецтво системного мислення. К.: Наш формат. 2018.
Мистецтво системного мислення - OPEN (kmbs.ua)

28

К А Ф Е Д РА
ФІЛОСОФІЇ

Бог ун О ле г

ТРАКТУВАННЯ ТЕОРІЇ АФЕКТІВ
БЕНЕДИКТА СПІНОЗИ У ЕКОСОФСЬКІЙ ПЕРСПЕКТИВІ
Поняття афекту сьогодні може набувати найрізноманітніших трактувань, й у цих
трактуваннях воно актуалізується для різних дисциплін та напрямків досліджень:
як для психології та психоаналізу, так і для когнітивних наук, наук про культуру та
суспільство, критичної теорії, гендерних досліджень тощо. Деякі дослідники навіть виокремлюють так званий “affective turn” у сучасній гуманітаристиці та соціальних науках
[1]. Теоретики цих дисциплін звертаються до афекту як до способу осмислення сфер
особистого та колективного досвіду, протиставляючи такий підхід репрезентативній
парадигмі у філософії [2, с. 23]. Не в останню чергу це поняття важливе і для того
відгалуження сучасної філософії, яке звично іменують екософією, й яка концентрує
свою увагу на взаємовпливові людини та природного середовища, а також на ідеях
такого взаємовпливу. Як пише Ентоні Сміт у своєму есеї, присвяченому спінозизму
“Етичні відношення тіл: міркування зі Спінозою в напрямку афективної екології”,
“екологи до недавнього часу не розглядали докладно складні взаємини людини з її
власними думками про природу, а також вплив цих ідей на її дії в межах екосистем”
[3, с. 62]. Попри те, що навіть серед теоретиків, які займаються екологічною проблематикою, немає чітко узгодженого розуміння афекту, така оптика міркувань збігається
з баченням Бенедикта Спінози – першого мислителя, який пильно зверну свою увагу
на це поняття. Якщо поглянути до робіт Спінози, перш за все до його “Етики”, то вже
там можна завважити вагоме застереження: не слід трактувати афект як те, що притаманно винятково людському індивідуальному існуванню. Афект нідерландський
мислитель розуміє в категоріях стану тіл, а також ідей таких станів, що піддаються
чи не піддаються впливу зовнішніх тіл. “Більшості людей, що писали про афекти та
способи життя людей, йшлося, наче, не про природні явища, що підпорядковуються
загальним законам природи, але про явища, що лежать поза природою. Щобільше,
вони, вочевидь, уявляють людину ніби державою в державі: вони вірять, що людина радше порушує порядок природи, аніж належить йому, що вона має абсолютну
владу над своїми діями і конституюється нічим іншим, як самою собою” [5, с. 157].
За матеріалістичним тлумаченням спінозизму, будь-яке тіло може стати частиною
афекту або ж афективної ситуації/події. Іншими словами, будь-яке тіло, не лише
людське, будь-яка матеріальність може стати частиною спільного афекту, переживати
його або ж навпаки – його ініціювати. Спіноза пише: “Під афектами я маю на увазі
стани тіла (corporis affectiones), що збільшують чи зменшують здатність самого тіла
до дії, сприяє чи обмежує її, а разом з тим також ідеї цих станів. Тож, якщо ми можемо
бути адекватною причиною якогось з цих станів, то під афектом я маю на увазі стан
активний, якщо ж навпаки – пасивний” [5, с. 159].
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Саме реалізація цієї чутливості до афекту, здатності його вчувати та транслювати – конституює тіло матеріальності в її конкретній одиничності. Матеріалістичний
підхід Спінози трактує афект невіддільним від матеріально-тілесного стану, тож
це не феномен виключно психічного життя, як ми його розуміємо. Афекти можна
розуміти як певні переходи, переживання перетворень, що відбуваються тут і зараз.
Уодночас концептуально кожен такий афект-перехід містить у собі відмінність між
двома станами: актуальним та потенційним (або ж віртуальним), що й змушує тіло
рухатись, змушує тіло змінюватись. Втім, до прикладу дельозівське трактування
афекту у Спінози, акцентує увагу не так на моторній функції, стимулі до руху, як на
його трансформаційній силі, що з’єднує своїм рухом різні тіла. В цьому сенсі афект
розглядається поза психологічними конотаціями, тому важливо розділяти афект та
емоції. Афект – це не емоції, він народжується в до-мовному, до-знаковому просторі,
коли ж емоцію ми сприймаємо з огляду на завчасно задану рамку, що кодує наші
відчуття та переживання. Дельозівська інтерпретація наполягає, що афект – це явище
колективного, поза-індивідуальнісного штибу, і тому він не може бути пов’язаний
винятково з особистим інтимним почуттям, що має значення для того чи іншого
індивіда [4, c. 357-360].
Така афективна колективність, втім, не є єдиним цілим. Ми не можемо сказати,
що це якась монолітна суб’єктність, цілісність. Вона не володіє якоюсь статичною
структурою, тому її часом важко вловити. Це спільність, яка можуть швидко скластися і так само швидко розпастися, коли афективна дія закінчується. Тим не менш, це
спільність, пов’язана відношеннями співучасті. Цікаво, що ця співучасть виявляється
різнонаправленою, оскільки ми маємо справу з якимсь спільним простором, що захоплений афектом, його матеріальною дією. При цьому межі індивідуальних суб’єктів
і явищ виявляються проникними одне для одного. Оскільки гуманітарним наукам
відомі різні підходи до осмислення колективності, то варто особливо відзначити, що
основний аспект такого афекту – безособовий, доіндивідуальний характер колективного переживання дії. Суб’єктивність, що резонує з афективним простором, не дана
нам завчасно, вона складається під час самої афективної дії. Тобто суб’єкт є в певному
сенсі наслідком афективної дії.
У екологічній перспективі афективна теорія відіграє, щонайменше, застережну
функцію, убезпечуючи нас від надмірної онтологізації Природи. Афект, за Спінозою, не
слід розглядати як певну сутність. Спіноза вважає, що продуктивніше буде відмовитись
від розгляду цього явища в онтологічному сенсі, позаяк у такому випадку виникає
суперечність з його динамічним характером [6, с. 179].
Хибну онтологізацію афекту у екологічному дискурсі можна простежити на прикладах “екологічної провини” (eco-guilt) та “екологічного жаху” (eco-anxiety) На популярному рівні екологічної політики та активізму саме афективній складовій надають найбільше ваги. У випадку eco-guilt йдеться, зокрема, про те, що, якщо вдасться
переконати інших у індивідуальній провині за екологічні катаклізми, викиди СО2,
глобальне потепління тощо, то люди діятимуть більш “екологічно” з почуття роз-
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каяння. А хронічний страх перед приреченістю навколишнього середовища аж до
загибелі всього живого внаслідок діяльності людини (eco-anxiety) – один з наслідків
екологічної політики та способу постановки екологічних питань у політичній та
суспільній площині. Однак саме ці відчуття провини та жаху – вторинні щодо колективного афекту переживання екологічних катаклізмів, й за своєю природою, є
“пасивними афектами”. Пасивним афектом, за Спінозою, є той, адекватною причиною
якого ми не є, й водночас не володіємо адекватною ідеєю нашого афективного стану
[5, с. 166].
Зрештою, така логіка афективного розгортання поміж “провиною» та “розкаянням”, а також відчування жаху перед неминучістю загибелі планети – є нічим іншим,
як теологічною (нехай і секуляризованою) формою популярного екоактивізму (чи
загальніше - енвайронменталізму), що перекладає Природу (Natura) на місце Бога
(Deus). Критику такої підміни Спіноза пропонує у Теологічно-політичному трактаті.
В одному з фрагментів Спіноза виступає проти волюнтаристського Бога, де йдеться
про те, що Бог не створював довільного закону проти вживання в їжу плоду дерева
добра і зла, а просто висловив реальність того, що, поїдаючи тіло плоду, Адам розкладе
й своє власне тіло. Не думаючи раціонально, не віднаходячи адекватних причин цієї
ситуації, Адам сплутав природне одкровення з довільною божественною забороною
[4, с. 342]. Це так само вказує на наші неоднозначні відносини з поширеними практиками сортування сміття, зменшення вживання м’яса в щоденному раціоні тощо, які
значною мірою ритуалізуються в контексті теологізації Природи. Й водночас поза
безпосереднім осмисленням нашої повсякденної взаємодії з нею, наче ми існуємо
поза її трансцендентною системою координат.
Натомість екологічну проблематику пропонується розглядати не абсолютизуючи
наше розуміння Природи. З перспективи афективної екології важливим є звернення
уваги на відчування, переживання природнього середовища як афективного простору,
що збільшує або зменшує нашу здатність до дії й великою мірою конституює нашу
спільну суб’єктність у екосистемах. Тож афект можна розглядати як переживання природного середовища, зустрічі з ним, і водночас переживання суб’єкта, що змінюється/
народжується в процесі цієї зустрічі-взаємодії. Відповідно афективний образ Природи
не обмежується певним сталим репрезентативним образом і в строгому сенсі й не
може бути ним. Це певне місце відчуття, “дім відчуття”, на що, зрештою, вказує й назва дисципліни, яка претендує на критичне осмислення цих питань: екософія – тобто
“ойкос мудрості”, який виникає і залишається відкритим, для того, щоб ми могли бути
його частиною.
Зрештою, якщо спробувати підсумувати, то стає щораз очевиднішим, що здоров’я
екосистеми та здоров’я соціальних спільнот невіддільні одне від одного, що свідчить
про існування важливого паралелізму між нашими ідеями та нашими соціальними
тілами. Це означає, що зміни в екосистемах, у яких ми живемо, залежать як від наших матеріальних дій, так і від наших теоретичних ідей. Або ж, якщо сказати це дещо
ясніше: щоби впоратись з екологічною кризою, головним питанням екософії має бути
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не природа, а людина, однак парадоксальним чином аж ніяк не у антропоцентричному сенсі. Якщо ми хочемо збільшувати нашу здатність до дії та розширювати межі
власної свободи через взаємодію з іншими на тлі загрози, з якою зіштовхується не
лише абстрактна квазі-божественна Природа, але й кожна жива істота, то альтернативи цьому немає.
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Гна тів Анд р ій

ІДЕЯ ЕРОСУ У ФІЛОСОФІЇ
ПСЕВДО ДІОНІСІЯ АРЕОПАГІТА
Доктрина Псевдо-Діонісія Ареопагіта (VI століття) відкриває сутність
еротологічного задуму, що «Бог є Еросом» ( Θεĩος ρως γαθός) [2, DN 712 A]. Термін
«Божественний Ерос», як ρως κστατικός відкриває значення екстазу не у проявах захоплення чи емоційного буму, але реальністю вимогливого виклику, який із
зрілою ностальгією виражає та запрошує у неможливу взаємо-присутню-злуку закоханих воєдино-(собі)-(за)-(при)-належати(ся), оскільки надмір зовнішності кохання
паралізує прірвою розлуки обопільну самість обидвох «я» [11, с. 239]. Очевидний прояв
даної парадигми віднаходимо – за Корнелією де Вогель – не тільки у «космогонічних»
міфологіях, але у пісні «Amor quo caelum regitur» Боеція. У творі «Розрада від філософії»
(Consolatio Philosophiae) автор пише: «O felix hominum genus, si uestros animos amor quo
caelum regitur regat» (Щастя, люди, збагніть своє: владарює одна ж любов небом – й
вашими душами; How happy mortals were, if that pure love did guide their minds, which
heavenly spheres doth guide) [1, II. 8. с. 74; 6, с. 57; 4, с. 2-3]. Діонісійський дискурс про
ρως (кохання) «легітимізує еротичну термінологію» [12, с. 99] та розглядається на
трьох концептуальних складових дослідження, а саме: 1) термінологічна детермінація
любові, прикладом якої є відношення між ρως та γάπη; 2) любов як божественне
ім’я «Бог є любов»; 3) ієрархії людської любові [7, с. 123; 8, с. 25-50]. Запитаймо: Чи
розуміння Діонісієм кохання як божественного імені та співвідношення еросу та
агапе у стані довести (не)-можливо-неминуче ототожнення або радикальний поділ
між Еросом та Агапе? Історична дискусія щодо значення та вживання термінів ρως
та γάπη показує, що поняття ρως використовується в давньогрецькій думці та має
чисельні конотації, тобто: з однієї сторони ерос озвучує сенс бажання; з іншої сторони –
термін γάπη вияляє безкорисно-справжню християнську любов. Абсолютний поділ
та радикально-термінологічне протистояння між двома термінами « ρως- γάπη»
з’являється у період пізньої Античності та Середньовіччя. Теза шведського богослова
щодо різниці між ρως та γάπη стверджує радикальну демаркацію між ρως поган
та γάπη християн [7, с. 123]. Шведський автор пише: «слід наполягати на первісній
відсутності будь-яких стосунків між Еросом та Агапе [9, с. 31]. Голландська дослідниця
Корнелія Де Фогель зазначає, що «шведський теолог не мав найменшого уявлення про
те, що таке дух платонізму; навіть «любов до Бога» серед християн представляється
Нигрену досить підозрілою правдоподібністю» [6, с. 61; 7, с. 123:ц. 2]. Андерс Нигрен
радикально унеможливлює зустріч еросу з агапе, мовляв, що історична концепція
діонісієвого еросу походить від традиції неоплатонізму, а джерело християнської
агапе Ареопагіту було незнане. Дослідники стверджують, що Діонісій використовував
ерос і агапе як синоніми: терміни ρως (туга, глибока туга, томління, сильне бажання,
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жадання) та γάπη (любов) однозначні, тому що мовою текстів описується «справжній»,
а не «дефектний» ерос[2, IV.12, 709B]. Псевдо-Ареопагіта не застосовує термінологію
неоплатонізму для розвитку християнської богословської традиції, оскільки переконаний, що справжня термінологічне протистояння полягає не конфліктології еросу та
агапе, а між «справжнім коханням» та «пандемічним (розділеним) коханням». Джерелом
розуміння Діонісієм еросу являються джерельні цитати із книг Старого Завіту: 1) Книга
Приповідок 4: 6–8
8 «Не покидай її, і вона буде тебе зберігати; люби її, і вона буде тебе
охороняти (…) цінуй її високо, й вона тебе підійме, вона тебе прославить, коли ти її
обіймеш»; 2) Книга Мудрості Соломона 8: 2 «Злюбив я її і розшукував від молодости
своєї, і намагався її взяти собі за дружину; та й закохавсь я в її вроду»; 3) Послання
Ігнатія Антіохійського до Римлян: «Мій Ерос розіп’ятий» [7, с. 125]. Ототожнюючи Ерос
з Христом, Діонісій підкреслює, що справжнє кохання можна досвідчити через смерть.
Григорій Ниський у своєму трактаті про книгу Пісня пісень стверджує, що ерос являється
більш інтенсивною формою Агапе (φιλανθρωπία) [7, с. 125-126].
Повертаючись до традиції Платона, Діонісій віднаходить у діалозі «Бенкет» значення еросу не просто як прагнення добра, але прагнення до постійного бажання
добра. У діалозі Федр 252D – 253А платонічний ерос допомагає коханцю працювати
над прикрашанням коханої, яка стає подібною до самого бога. Звідси, ерос не шукає
реалізації егоїстичних потреб, тому що віддзеркалює прагнення людини змагати пристрасно до абсолютного добра та доторкатися до прекрасного [7, с. 126]. У збірнику
творів Еннеади VI.8.15,
5 Плотин вписує ерос у категорію Добра: «Ерос одночасно привабливий та любить і любить самого себе» [7, с. 127]. Прокл відводить богові місце Еросу
у тріаді Pistis-Aletheia-Eros, який походить від “Батьківського розуму” (πατρικ ς Νο ς),
не ототожнюючись із першою та кінцевою Першопричиною. Ареопагіта не застосовує
терміни ρως та γάπη виключно у відношенні до Бога, оскільки співставляючи
бінарності значень автор уможливлює еротичне відношення творіння до Творця: «всі
речі повинні бажати, повинні тужити, повинні любити φετ ν κα ραστ ν κα γαπητ ν
Прекрасне та Добро » [2, DN IV.10, 708A; 7, с. 127]. Звідси випливає закономірність,
що Добро стається об’єктом бажання, туги та любові, тому що божественна любов,
як ерос та агапе, являється Причиною усіх сотворінь.
ρως (кохання), таким чином, постає у Діонісія Ареопагіта, як двигун визволення
та свободи Добра (Bonum) з власної іманенції та запрошення у гостинний горизонт
спілкування із Добром по-іншому Добра. Саме ерос змушує множинність кохання безперервно виходити з первісної єдності та розгортати багатократні прояви кохання у лоні
первопочатку Єдиного (Unum). Існує подвійний взаємозв’язок між коханням та Добром:
з одного боку, кохання взаємозв’язане із Єдиним; з іншого боку – кохання являється
екстатичною та об’єднуючою силою, яка екстазом своєї дії витісняє Добро на поверхню
над-Добра-поза-Добром та уніфікує «плюрі»-кохання в первісність Одного. Діонісійська
концепція відтворює загальний рух (ново)-народження та безконечного перетворення,
як вихід на зовні Добра та повернення до Добра. Круговий рух діонісійського всесвіту
та первісне кільце Добра обопільно накладаються на кільце Еросу, яке штовхає Добро у
вир визволення Добра із псевдо-іманенції трансцендентною Красою. Екстатичний рух
ототожнюється з рухом божественного кохання, яке «через Добро, від Добра, у Добрі,
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назустріч Добру рухається по бездоганній орбіті» [2, DN 712 C; 4, с. 123-144]. Переплетені
кільця Добра та сили Кохання урухомлюють змагання кожного буття до зустрічі з вищим
буттям та назустріч із нижчим йому буттям. Завдяки баченню послідовних звивин, що
поєднують ієрархію та аналогію, стабільність та динамізм, подвійний рух Еросу поборює
протистояння ієрархічної концепції діонісійського всесвіту з динамічною концепцією
Еросу. Гвинтовий рух кохання об’єднує одночасно простоту сили та первісно-протилежні
ієрархічні ступені. Ось чому ми не можемо ствердити класифікацію двох несумісностей
діонісійської думки: ієрархічне бачення Всесвіту і динамічної простоти влади. Ерос
виявляє співвідношення із Красою, Добром та єдністю в Одному, трансформуючись
чотирма різновидами еротичного руху любові: 1) ρως πιστρεπτικός (нижчі класи
істот тягнуться до вищих; 2) ρως κοινωνικός (відношення між рівними собі шляхом
сопричастя); 3) ρως προνοητικός (божественна любов у провидінні чуває над нижчим
творінням та «кохає усе, що існує» (книга Мудрості 11, 24; платонівський діалог Федр
246B)); 4) ρως συνεκτικός (кохання
(
свого буття шляхом само-збереження) [2, DN IV, 10,
708AB; 5, с. 15; 7, 127-128; 5, с. 30], та зв’язує ієрархічні щаблі в єдність своєї об’єднавчої
сили. Ерос стається екстазом надміру Добра та екстатичною злукою буття із Красою
(Pulchrum). [2, DN IV, 17, 713 D; 10, с. 35-52].
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Д ж ун ь Ва лер ій

ЧОМУ РЕАЛЬНІСТЬ НЕМОЖЛИВО ПЕРЕХИТРУВАТИ
Приводом до написання цих тез стала та обставина, що у повсякденній блогосфері
стали набагато частіше звучати певні філософські оцінки ряду явищ з використанням
власне філософської лексики на що уважному читачеві аж ніяк не можна не звернути
уваги.
Міркування,до яких доводиться вдаватися стосуються простору співвідношення
таких філософських понять як реальності і дійсності і поняття, яке характеризуватиме
точку зустрічі між ними, яке набуватиме дивовижного статусу чи й не концепту –
“перехитрувати”. Воно стосуватиметься насамперед характеристики україновимірної
реальності, хоча і не лише.
Концептність статусу згаданого поняття пояснюється тим,що воно є загальником, знаменником до таких понять як(не певен,що в змозі зараз всіх їх перелічити)
ненавидіти реальність, втікати від реальності, ігнорувати факти, підміняти факти –
дезорієнтовувати, оббріхувати реальність, топити факти, переписувати реальність
,розбиратися в тому,що несе з собою реальність, надавання списку правди, приколюватися, надурювати, уникати правди про реальність, обходити, обігрувати, кпинити,
недооцінювати, зромантизувати,байдужість до реальності українського світу, криком
“вставляти” фейки, підліковувати фактажем, здійснювати інформаційний самозахист,
формувати належну інформаційну культуру тощо.
Нагадаємо, що під реальністю,згрубша, ми розуміємо філософське поняття,що
позначає “усе те,що існує(існувало чи існуватиме) насправді”[1]’Дійсність же,згрубша,
як філософське поняття позначує здійснену “реальність у всій своїй сукупності”, яка
включає і втілені (істні) ідеї, ідеали, цілі, істини [2]. Коли вчитуєшся в деякі тексти,
які існують у соціальних мережах важко позбутися думки, що маємо справу з дуже
своєрідною, не дивлячись на суму доступних на сьогодні кожному знань, реабілітацією
наївного реалізму опертого на феноменологічні візії сьогодення. А тепер для ілюстрації
кілька цитат,що стосуються цього та спонукують до роздумів.
Перша із них належить відомому блогеру Олексію Арестовичу,який на той час ще
не був,з моєї точки зору, девальвованим в експертних оцінках і виказана ним 31-го
березня 2020-го року.
“В Україні потрійна криза(політична, епідеміологічна, економічна)…... Ненависть
до Порошенка виявилася ненавистю до реальності(курсив
(
мій – Валерій Джунь),
а ті,хто голосували за диво – спробою втекти від неї”.
ї А далі робить закид:”Ви
даєте собі ….звіт у тому,що у своїй праведній боротьбі…,бажанні змінити Систему,ви
виявилися нетямами вульгарними. …у всьому, що трапиться по причині розвалу
держуправління: від “зайвих” смертей на фронті до “зайвих” смертей в лікарнях
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винні ви всі,– персонально, кожен хто голосував за диво, а разом і не за диво, а проти Порошенка…, за зовнішньополітичну поразку,що перед порогом…, за російських
агентів на вищих державних посадах. Цей маленький, симпатичний урок ви маєте
засвоїти особисто – на своїх легенях і гаманцях якнайближчим часом … для того,щоби
зрозуміти,що диво може бути надією,але не може бути інструментом”[3].
Цитата інша,яка стосується вже іншої частини світу і помічена надзвичайно талановитим блогером і дописувачем Дмитром Чекалкіним [4] у Ігора Айзенберга та
стосується одного із підсумків президентства Дональда Трампа.
” Згідно із регулярно оновлюваною базою даних, яку почали складати від 20-го
січня 2017-го року, з дня вступу Д.Трампа на посаду президента станом на 13-го січня
2021 року, коли йому був оголошений другий імпічмент, він зробив 30529 хибних і
дезорієнтуючих заяв, які створювачі цієї бази даних…ретельно і акуратно….заперечували …реальними фактами”. І далі роз’яснення: ”Над цим можна сміятися, але це зовсім
не смішно”, оскільки “навколо Трампа склалася багатомільйонна армія прихильників,
що схилялася перед ним і кожним його словом і яка вірила всьому, щоб він не казав.
За роки його президенства сформувалася ультраправа секта QAnon, що сповідувала
неймовірну конспірологічну теорію … змови педофілів-демократів, які борються з
Трампом, щоби позбавити його, як борця з педофілами, влади . .. Ця секта зробила з
Трампа ідола, поклоняється йому, оголосивши його борцем зі всіма темними силами
цього світу. …Члени цієї секти при підтримці Трампа були обрані на останніх виборах
в Палату Представників від республіканської партії.”. Члени секти “яка нараховує
мільйони прихильників,були серед учасників заколоту 6-го квітня”. А 11-го січня,
продовжує він,” лавреат Нобелівської премії Пол Кругман написав у Нью_Йорк таймс,
що одним із дивовижних аспектів заколоту на Капітолійському пагорбі було те, що
жодна з претензій учасників безладів на мала під собою ніяких реальних підстав….
отже, вся їх лють була заснована на брехні. Але що майже так само дивовижно як
і фантазії бунтівників так це те, що дуже мало керівних республіканців були готові,
не дивлячись на насилля і зганьблення,прямо сказати мафії,об’єднаної гаслом MAGA
,що їхні теорії змови є хибними ”.
І робить висновок, що у 21-му, досить дивному часі, “ми всі не помітили як виявилися в інформаційній реальності,в яку занурилася вся планета”. І ключова теза:”В
умовах всезагальної доступності інформації для сотен мільйонів людей перестали
відігравати свою роль факти”. Будь-яка фантасмагорична ідея в інтернеті віднаходить
безліч прихильників і факти стали не потрібними. Навіщо вони! У відповідь на
будь-який факт, що не подобається, можна відповісти, що це фейкові новини”. І
ілюстрація:”В перший же день президенства Трампа його старша помічниця Келіян
Конвей у відповідь на запитання ведучого CNN про те, що чому прес-секретарка
бреше,суперечачи очевидним фактам на своїй першій прес-конференції ,відповіла:”він
запропонував альтернативні факти…Виходить зовсім як у Орвела,в його романі,1984 –
“війна – це мир”,”незнання - сила” . “Все, що не співпадало з трамповими так званими
30589 фактами він назвав фейковими новинами, а тих,хто із цим не згоден оголосив
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ворогами народу”..І робить висновок, що “ слід віддавати собі реальний звіт у тому,
що у післяінформаційному світі так званих альтернативних фактів у якому усі
бажаючі вірити у конспірологічні теорії легко можуть віднайти однодумців і
відійти від реальності(курсив мій – Валерій Джунь). І цей шляє є дуже небезпечним,
оскільки “коли таких людей є багато, вони стають легкою здобиччю диктаторів і
популістів”. Саме за такою технологією, підсумковує автор, німецькі нацисти і прийшли до влади, постійно отруюючи так званими альтернативними фактами свідомість
мільйонів впродовж дуже короткого часу і створили “один із найдеспотичніших і
найкривавіших режимів в історії”.А сьогодні це сталося у найрозвинутішій країні світу
.Сама доступність інформації у 21-му столітті “зробила чи ще не більш доступною
дезінформацію(курсив мій – Валерій Джунь) і можливість маніпулювати свідомістю
людей . І ця проблема з відходом Трампа точно не зникне”[5]
Наступна цитата належить вигнанцеві з Криму, блогерові, дописувачеві і
журналістові Павлові Казаріну: “за ці сім років проросійські партії увірували у
свою безкарність. У те, що змогли здобути індульгенцію від відповідальності. Вони
повірили, що можуть і надалі займатися тим, чим займалися до війни, а саме знесенням української державності.
З невеликою правкою. Упродовж останніх семи років вони агітували вже не стільки
за Москву, скільки проти Європи. Не стільки за російські правила гри, скільки за знищення західних. Тих самих, які покликані були боротися з корупцією і створювати
простір для розвитку….Проросійські партії торгували невір’ям і цинізмом, брехнею
й ненавистю. Топили факти у фейках і намагалися переписати реальність(курсив
мій – Валерій Джунь). У їхній картині світу не було анексії Криму та окупації Донбасу.
Натомість були розповіді про зовнішнє управління та безпричинну русофобію. Втім,
весь їхній бунт проти західного впливу зводився лише до спроби передати ці важелі
в руки Москви….Вони робили ставку на свідомих негідників і корисних дурнів. Перші
мали робити брудну роботу. Другі прикривати роботу перших, розмірковуючи про
ринок ідей і свободу слова. При цьому обидві групи намагалися уникати розмови про
те, що трапилося навесні 2014 року… окупація українських територій вибивала у них
з-під ніг залишки етичного фундаменту, на якому вони намагалися встояти. Розмова
про російське вторгнення обнуляла їхні спроби прикидатися частиною українського
політичного пейзажу. Вони намагалися удавати, що їхнє існування в Україні після
початку війни це норма(курсив мій – Валерій Джунь). Хоча насправді це було
лише прикре непорозуміння. …Нинішні санкції щодо проросійських сил це запізніла
гігієнічна процедура”[6].
Наступна цитата Віталія Портнікова зі своєрідним діагнозом нашого суспільства.
Вона стосується стану української ідентичності: “І Україна в 2013 році була як ніколи
близька до … перетворення в російський протекторат, її врятували тільки Майдан,
дурість Януковича і безумство Путіна. Але при цьому байдужість величезного числа жителів до країни, в якій вони живуть, зумовили анексію Криму і окупацію
частини Донбасу. Бо жодні активісти, ніякі добровольці і ніяка армія вас не
врятують, якщо вам наплювати(курсив мій – Валерій Джунь).
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Формування української ідентичності - головне завдання Української держави, суспільства, нації. Цю завдання не підмінять ніякі економічні реформи,
ніяка боротьба з корупцією, ніякі соціальні протести(курсив мій – Валерій Джунь).
Більш того, в українській формулі майбутнього відсутність української ідентичності
означатиме ще й відсутність свободи. Тому що Україна буде поглинута Росією, якій
свобода не потрібна. Ми все це вже проходили в ХХ столітті”[7].
Для того,щоби адекватно розуміти реальність, слід пригадати пораду Тараса
Шевченка українцям з цього приводу у словах “якби ви вчились так як треба”. І тут
видається корисною наступна цитата, яка належить Миколі Жулинському, в його
рецензії книги нашого Олега Романчука:” Не бійсь. Не зраджуй. Не мовчи ”,яку він
рекомендував на Шевченківську премію..Ствердивщи, що “ публіцистика Олега К.
Романчука — це вияв високої професійної майстерності ”(курсив мій – Валерій
Джунь),зауважує, що “бути реалістом сьогодні – це називати речі своїми іменами” . І
продовжує:”Мимоволі зринають у пам’яті слова нинішнього президента Володимира
Зеленського, який не наважується назвати Росію країною-агресором, країноюокупантом, обтічно говорить про те, що на “нашу землю прийшла війна” (Звідки
прийшла? Хто її розпочав?), що “поспішає зупинити війну» і ради того “готовий на
все”. Виникає питання: на що? на капітуляцію перед агресором?”І пропонує скористатися з поради Олега Романчука,який “ наполягає на розробленні ефективного
інформаційного самозахисту та формуванні інформаційної культури в умовах стрімкої інформатизації українського суспільства і розвитку новітніх
інтернет-технологій (курсив мій–Валерій Джунь). Це необхідно через усвідомлення
того “ розриву, який з’явився між фаховим інтелектом українського суспільства та
його гуманітарним потенціалом, а саме, духовним ослабленням нації, вульгаризацією
моральних засад і пересторог, тим, що українське суспільство не формується як культурна система”Отже, “ краще бути попередженим, ніж переможеним ”[8].
Цікаво з подібного приводу висловилася Ангела Меркель,яка не жалкує за прийняті
в країні останнім часом складні рішення,оскільки “політика означає, що потрібно
по можливості добре розбиратися з тим, що несе з собою реальність”(курсив
мій – Валерій Джунь) бо у 2015-му році не змогла б собі цього уявити.
І підкріпити подібне висловлювання слід цитатою відомого російського вигнанця історика і політолога Андрія Зубова ”103 роки тому в Росії перемогло абсолютне зло. Зараз,в США перемогло добро, звичайно, юне абсолютне,але таке,що дає
надію” .І далі: “Перемога Байдена в США це в дійсності перемога здорового глузду,
порядності і звичних моральних цінностей. Це відмова від присилування до добра,
але повна свобода йому слідувати. В кінцевому підсумку, це перемога тієї Америки,
яка врятувала світ від тоталітарної тиранії нацистів і комуністів, знищивши одних
і обмеживши інших. Перед Штатами є дуже важкий шлях відновлення світового порядку і взаємної довіри,зруйнованого де тільки можна попередньою адміністрацією,
відновлення величезної правди, повсюдно корумпованої невтримною брехнею,дурною
чванливістю і дитячим авантюризмом”[10].

39

Т Е ЗИ
звітної наукової конференції філософського факультету

Слід перейти й до наших сьогоднішніх реалій в Україні, пов’язаних з такою
дуже цікавою особою як Маруся Звіробій,волонтеркою,воячкою,ветеранкою АТО,
яка пропонує власний шлях боротьби з фейковими новинами стосовно самої себе:”
Оскільки я з 2015-го року на службі, а не волонтер, не ми забезпечували, а НАС забезпечували волонтери під чітку звітність і лише на фронт чи на полігон, там какбе в
основному серветки, запчастини, амуніція і кава. Всі цінні подарунки реєструвались
в волонтерському журналі при військових частинах з підписом комбата, про що волонтери теж знали, тому й допомагали. Прозорість (курсив мій – Валерій Джунь)
влаштовувала всіх. І в жодного волонтера теж нема ніяких претензій ні до мене, ні
до моїх бійців.
Ця інфа потрібна, хоча б тому, що мені від слова «Зовсім», приховувати нема чого.
І, вочевидь, якщо я не надаю стисло весь список правди, то він і надалі буде поповнюватись новими бездоказовими байками(курсив мій – Валерій Джунь).
Побратимам, рекомендую подібні списки періодично викладати теж, бо боротись
в цім гі…ні буде важко. Пам’ять в людей як у рибок, а от жаба нескінченно величезна,
як і комплекси перед вашими здобутками. То треба підліковувати фактажем”[11].
І варто міркування, нарешті, завершити цитатою дуже цікавого дописувача
Ярослава Денеки,який у потоці фейкових новин в Україні і не лише – ще 20 жовтня
2019-го року побачив технологію знецінювання.Він порівняв досить несподівано
і небезпідставно часи Сократа і сьогоднішні українські,а точніше: ”творчість”
Аристофана і 95-го кварталу:” Звинувачень, які привели до вироку, було лише два –
зневага до богів та все те ж розбещення молоді. Щось знайоме вже, правда? І, до речі,
ніхто навіть не подумав виступити на його захист. Бо всі громадяни Афін на 73% були
впевнені в правдивості цих обвинувачень. «Не міг же брехати приколіст Аристофан,
хай йому буде аїд пухом! Як він класно цього пихатого умніка в п`єсі сдєлав,га? Так тому
брехуну і старому развратніку (баризі, алкашу – потрібне підставити) треба! І вопше –
Афіни вже устали від цієї філософії!» Нічого не нагадує? А тепер уявімо собі, якби у
них існувало наше безцінне і чесне телебачення? Плюс Дубинський з Мосійчучкою?
Та ще й, прости Господи, Квартал 95? Думаю, навіть олімпійські боги не змогли б тоді
відмитись від Мальдів, корупції та торгівлі на крові”.Цими словами і завершую свій
виступ. А тепер - запитання,якщо є такі.
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Л ос и к Ор ес т а

КОНЦЕПЦІЯ МОВНИХ ІГОР
ЖАНА ФРАНСУА ЛІОТАРА
Концепція мовних ігор Ж.-Ф. Ліотара є провідним методологічним орієнтиром,
як утримати постмодерний «стан» у сучасному світі. Як джерело визначальних умов
суспільних поведінок і порозумінь вона, майже не змінюючись, була початково окреслена у низці досліджень 1980—1990-х років (зокрема, «Стан постмодерну. Звіт про
знання» («La condition postmoderne. Rapport sur le savoir», 1979), «Достоту» («Au juste»,
1979), а найповніше розвинена у «Суперечці» («Le Différend», 1983).
Мовна база в науковій спадщині французького автора — це вихідний пункт
аналізу природи й можливостей всеможливих світоглядних практик, які емансипують актуальне сьогодення. Виразно постмодерністського трактування вона набуває
саме завдяки комунікативним процедурам, що здійснюються носіями тієї чи іншої
дискурсивної «форми».
Робоча гіпотеза Ж.-Ф. Ліотара про те, що світогляд безповоротно змінює свій
статус, об’єднала два взаємопов’язані дискурси — науковий і соціально-політичний.
Вона, однак, зберегла мовні структури як основи, що втримують розрізнення між
потоками «несправедливих» і «справедливих» значень. За основу власних міркувань
автор узяв концепцію мовних ігор позитивіста Л. фон Вітґенштайна, введену у
науково-аналітичний обіг для філософських і логічних інтерпретацій можливостей
пізнання. Саме в межах мовно-мовленнєвих взаємодій, переконували в різний час
обидва філософи, виявляються суперечності й відмінності, закорінені в лінгвістичних,
психологічних, епістемологічних особливостях дискурсивного пов’язання «станів
речей» і «станів духу», «фактів» і «слів», «виражального» і «невиражального»,
«логічного» і «містичного». Кожен з них у межах власних досліджень дійшов висновку про багатоманітність та образну символічність структури світогляду: Л. фон
Вітґенштайн доводив це завдяки системі чистої логіки, а Ж.-Ф. Ліотар надав соціальний
контекст і проілюстрував численними культурно-мистецькими прикладами.
Для окреслення «делегітимізованого» стану свідомості Ж.-Ф. Ліотар запропонував
три завваги, які склали основу згаданої теорії мовних ігор.
Першою з них є придатність «малих оповідей», що формують мовний дискурс, до т.
зв. посувань. Вони спричиняють «кроки» кожного «гравця» на вищий щабель вільних
проявів його ідентичності. Тим самим згадані «оповіді» виявляють нові і/або приховані
можливості включення їх у діалогічне порозуміння, таким чином побільшуючи ступінь
свободи у світоглядному «стані духу». Друга заввага наголошує на неспівмірності мовних часток, тобто «фрагментарну інституціоналізацію» та «локальний детермінізм»
кожної з «оповідей». Він породжує взаємну змагальність між ними. Тому «малі оповіді»
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перебувають у невпинній суперечці, мета якої — утримувати активне поширення
нових знаків і значень свободи (багатоманіття світоглядних виборів, форм тотожностей, рівнів толерантності тощо). Якісне суперництво мовних дискурсів і свобода
вибору стають можливими тільки за умови врахування світоглядних тверджень,
ширших за цілі локального дискурсу. До них зараховуємо ідеї громадянських свобод
та демократичних прав. Тому тезу Ж.-Ф. Ліотара «якщо немає правил, то немає також
гри» виділяємо як третю новаторську заувагу філософа.
Три названі зауваги вважаються головними передумовами здійснення
постмодерності як «стану духу» та «стану знання» у цивілізаційному розвитку
західних країн. Вони започатковують проект постмодерністського осучаснення вже
некласичної моделі емансипації, зокрема в аспекті соціально-філософських змістів
свободи.
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Н а кон еч н ий Анд р ій

ПРОБЛЕМА СВОБОДИ
У ТВОРЧОСТІ М. ДРАГОМАНОВА
Проблема свободи, як необхідна передумова життя і розвитку нації, особливо
виражається у суспільно-духовному житті України другої половини XIX – першої
половини XX ст., тим самим засвідчивши про свій безперервний розвиток протягом
цілого історичного розвитку України. Важливе місце проблема свободи займає у
творчості і світогляді М.Драгоманова (1841-1895), який невідступно стає в обороні
національних прав українського народу, його мови та звичаїв, дбає про розкриття
внутрішніх творчих можливостей української національної культури тощо.
Однією з необхідних передумов утвердження ідеї свободи є, на думку Драгоманова,
функціонування української мови у всіх сферах суспільно-політичного життя України.
Одним з найважливіших чинників у погляді Драгоманова на мову є всеукраїнський
характер його програми вироблення публіцистичного стилю. Своїм поглядом
Драгоманов охоплював і мову Наддніпрянщини, і мову Галичини в одне ціле, тим
самим засвідчивши своє прагнення до мовного, а відтак, і національного єднання
України. Однак він все ж усвідомлював, що функціональний статус української мови
не може розвиватися нормально до тих пір, доки нація позбавлена політичної свободи.
Від самих українців, зазначає автор, залежить тенденція українського визвольного
руху, чи вистоять вони ”як щось самостійне, яке безпосередньо йде до великої мети
прогресу європейських громад”, чи залишиться “провінціяльним родичем, прихвостнем” [1, с.157].
Акцентуючи свою увагу на конечній необхідності національно-культурної,
духовної, мовної єдності східних і західних українців, М.Драгоманов чітко визначає
орієнтири цього єднання, а отже, національної ідеї: ”Все, що може виходити в громадських справах з етнографічно-національного почуття – се змагання до національної
незалежності. Та й то для того, щоб воно стало будующим фактором у народному
житю, треба, щоб і воно осложнилось свідомістю певних матеріальних і моральних
інтересів. А без того напр. Українці в однім місці будуть сваритися з Татарами, в другім
з Мадярами, в четвертім з Москалями і т.д., а все-таки до думки про національну
солідарність не дійдуть, як се по части ми бачимо і в історії і навіть в сучасності
нашого народу, в котрім свідомість національної солідарності ще виробляєся дуже
важким процесом” [2, с.26].
На думку Драгоманова, для національного єднання всіх українців велике значення
мають такі речі, у яких, на перший погляд, нема нічого спільного з національністю.
Йдеться про залізниці, які на той час (кінець XIX ст.) активно прокладали Росія і Австрія
заради своїх економічних інтересів і які слугували своєрідним мостом між правобе-
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режними і лівобережними українцями, тобто “давали людям нашої нації спосіб познайомитись проміж себе.” Драгоманов переконаний, що взаємні подорожі залізницею
дозволили б пізнати значно більше про своїх єдинокровних братів на Заході і Сході
України, адже його здивуванню не було меж, коли він побачив, що багато освічених
людей на Полтавщині не знали, що на Волині живуть такі ж самі люди, з такою ж
культурою, традиціями, побутом, як на Полтавщині. Отже, на думку Драгоманова,
“…дороги з лівого берега на правий, а звідти через Галичину й Угорщину більше зробили, щоб звести до купи Русинів-Українців, ніж книги” [2, с.27].
Щоб досягти національної єдності українців, М.Драгоманов закликає своїх
земляків і в Галичині, а особливо в Російській імперії, де національно-культурний
рух систематично і жорстоко придушувався, до активної боротьби з політичним
режимом. “Ми знаємо, – зазначає він, – що се праця не легка і рискована. Тілько ж
з сего не виходить, щоб наші земляки мусіли держати в тумані і свої голови. Треба
раз назавше признати, що сурьозна праця для маси української не можлива, поки не
буде в Росії політичної волі, а значить, що й український рух не може мати сурьозної
громадської ваги, поки не стане на політичний грунт” [2, с.90].
Драгоманов також рішуче відкидає будь-який натяк на слово “філ”, тому що, за
його переконанням, кожен український мислитель, науковець чи дослідник повинен
бути “ні українофіл, ні славянофіл, а просто Українець зо вселюдськими тенденціями,
або людина української нації (homo nationis ukrainicae…), а до того така людина, котрій
доля судила познайомитись не в книгах тільки, а в життю з земляками австрійськими,
зблизитись з ними, поділитись з ними радістю і горем… і нарешті працею” [2, с.149].
Ідея свободи знаходить своє вираження у баченні Драгомановим суспільнополітичного устрою України, у його запереченні всякого національного гніту і
пов’язаних з ним централізму, шовінізму та імперіалізму. Ідеалом національної
політики демократії, формою реалізації ідей свободи особистості та народів він вважає
федеративний союз громад (общин), країв та областей, у якому кожна нація, в тому
числі й українська, була б самостійною одиницею і де найповніше може проявитися
національна автономія. Саме у федеративній організації суспільства М.Драгоманов
бачить можливість реалізації національної свободи, і навіть політична свобода в
Російській імперії була для нього вторинною, як “немислима без визнання рівноправ’я
та самоврядування всіх її народів…” [3, с.520] Слід, правда, зазначити, що Драгоманов
не відкидає взагалі ідеалу національної незалежності та державної самостійності,
адже “без політичної самостійності чи автономії не може бути автономії національної”
[2, с.77].
Одним із шляхів розвитку українського суспільно-політичного життя, на думку
Драгоманова, є наслідування передових західноєвропейських наукових, освітньокультурних традицій, ідеалів свободи й демократії. Він зазначає, що ніколи не пропускав нагоди говорити молодим українцям, про те, що “вони не можуть уважати себе
навіть освіченими, доки не вивчать по крайній мірі двох-трьох західноєвропейських
мов… Не раз устно і печатно говорив я, що українське письменство доти не ста-
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не на міцні, свої ноги, доки українські письменники не будуть діставати всесвітні
образовані думки й почуття просто з західної Європи, а не через Петербург і Москву,
через російське письменство…” [4, с.24-25].
Отже, проблема свободи набуває у М.Драгоманова принципово нового значення. Насамперед, слід відзначити основну характерну ознаку його національнопатріотичного світогляду – його безсумнівне всеукраїнство, яке полягало в ідеї
української нації як чогось окремого і одноцільного без огляду на державні кордони. Драгоманов виступив з поняттям України, як одноцільної території, заселеної
українським народом, без огляду на офіційні назви поодиноких частин цієї території:
“Українцям треба товариства до товариства, праці та праці скрізь од Кубані до Тіси!…”
[1, с.153]. Точним означуванням етнографічних меж української землі і постійним
підкреслюванням того, що Україна – це земля, заселена українським народом, весь
географічний простір від Карпат до Десни, від Лемківщини і Холмщини до Дону і
Кубані, від Полісся до Чорного моря, він вкорінив у психіці української інтелігенції
ясну свідомість та почуття єдності української нації.
На новаторському характері бачення Драгомановим української справи наголошує
сучасна зарубіжна історіографія. Зокрема, О. Пріцак і Дж. Решетар вказують, що
“внеском Драгоманова було його настійливе твердження, що український рух не
може залишатись аполітичним і чисто культурницьким, він перший свідомо спрямував українське відродження у сферу політичної діяльності” [5, с.252-253]. Вплив
Драгоманова значною мірою підтримував федералізм, як ідеологію українського руху
та один з проявів української національної ідеї, адже, як зазначив І. Лисяк-Рудницький,
навіть “самостійники не висунули теоретика, котрий би міг сягнути рівня Драгоманова
в інтелектуальному відношенні” [5, с.253].
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ІДЕЯ ПРЕКАРНОСТІ, ЯК ТІЛЕСНОЇ ОНТОЛОГІЇ
У ДОСЛІДЖЕНЯХ ДЖУДІТ БАТЛЕР
Американська дослідниця і філософ Джудіт Батлер в своїх останніх працях «Сила
ненасильства» (2019) та «Фрейми війни» (2017) розглядає питання прекарності з
позиції переосмислення тілесної онтології, як такої, коли знецінення життя людини
відбувається як планована, осмислена та раціоналізована політика задля формування певних суспільно-політичних фреймів. Дж. Батлер досліджує алгоритми ведення
військових дій, коли політичні платформи у взаємодії з медіа специфічно та дозовано ретранслюють державне насильство, щоб підштовхнути цивільне населення
до потрібного і прогнозованого емоційного сприйняття подій. Від того, як медіа
передають події з територій воєнних дій, залежить формування ставлення до життя
людини, яке, відповідно, до заданої рамки (фрейму) може трактуватися в діапазоні
своєї цінності. Життя людини стає вартісне/не вартісне, в залежності від того, як
формується подача інформації для створення певного узгодженого фрейму.
Спеціально творене сприйняття війни спрямоване передусім на підтримку війни у
наперед визначеному форматі. Проблема постає в тому, що прекарність життя людини,
населення чи певних соціальних груп знаходиться поза фреймом, тому соціум, який
споживає медійну інформацію про війну, не може це розпізнати. Саме тому виникає
необхідність розпізнання того, що залишається поза фреймом, як інших різних
версій подій, які не входять в усталений політичний дискурс. Розуміння прекарності
інших, а саме їхньої незахищеності від будь-яких форм насильства, формує розуміння
вразливості життя усього живого, та можливого втручання як в перебіг життєвого
процесу, так і формування розуміння життя як вартісного і не вартісного.
В політичній стратегії ведення війни використовується ідея нерівномірного
розподілу прекарності, і в контексті цього, певні групи людей можуть фреймуватися
як мішені для знищення. Медійне подання інформації залучає цивільне населення до
співучасті у визнанні і формуванні певних фреймів і сприйняття прекарності інших
як необхідної умови воєнних дій.
Сформоване в людей сприйняття війни все ж дозволяє ставити питання про
те, які фрейми впровадженні в суспільстві і що саме може залишатися поза межами
цих фреймів, як певна кількість альтернативних версій війни, які, при необхідності,
створюють потенційну базу для спротиву.
Ставлення до життя іншого, і до буття тіла стає залежним від сторонніх факторів, які
створюються соціальними і політичними структурами. Батлер вирізняє прекарність –
як екзистенційну концепцію ставлення і трактування буття тілесності, а також,
зауважує, що з даного поняття випливає інший термін – прекаризованість – коли
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прекарність буття детермінується політичною парадигмою. Саме диференційоване
ставлення до розподілу прекаризованості ставить питання про переосмислення
тілесної онтології, коли життя знецінюється як політико-соціальне очікування.
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МЕТАІСТОРІЯ В УКРАЇНСЬКІЙ
ФІЛОСОФСЬКІЙ ТРАДИЦІЇ
Як справедливо підкреслював відомий український філософ Ю.В.Павленко «поняття метаісторія вживається переважно в історіософському, релігійно-філософському
дискурсі, який передбачає наявність позачасової реальності – Вічності, що містить
у собі вищі цінності, які проявляються в історичному часі (біблійне «Царство
Боже», «Град Божий» блаженного Августіна тощо)».[1.С.621] При тому, як вважає
Ю.В.Павленко, можливе цілком раціональне тлумачення метаісторії, яке може бути
розкрите шляхом виявлення інваріантів історичного процесу та пов’язаних з нею фундаментальних цінностей. «Предметним полем пізнання історичного дедалі більшою
мірою стає зіставлення всіх часів, через порівняння яких і виявляються метаісторичні
константи та стрижневі цінності». [1.С.621] Одною з таких констант, на нашу думку,
у всі часи виступає мова.
В 70-х роках ХХ ст. Г.Вайт в межах «лінгвістичного повороту» в своїй роботі
«Метаісторія: історична уява в Європі ХІХ століття» здійснив в історичній науці
своєрідну революцію. Г.Вайт звільнив істориків із «в’язниці мови». В історичній
традиції вважалося, що будь-який історичний текст вже містить в собі єдиний правильний смисл, який історик мав передати в своєму дослідженні. Це відбувалося за
допомогою дослідження сюжетів історіографічних текстів, аналізу тропів (метафора,
метонімія, синекдоха, іронія). Виникає тенденція до розмивання різниці між власне
традиційним розумінням історичного тексту і історичним романом, в основі якого
лежать часто фіктивні наративи. Тепер історикам треба було змиритися з тим, що один
і той же набір історичних подій може привести до появи великої кількості текстів, які
мають право претендувати на істинність.
В цьому контексті виникає нова ситуація також і з споживачами, які в свою чергу
інтерпретують історичні тексти. Читач не отримує більше «математично» точний
історичний текст, який містить в собі одну для всіх, консенсусну істину. Навпаки,
сучасний читач має змиритися з існуванням протилежних за оцінками інтерпретацій
одних тих же історичних подій чи фігур. Для формування своєї власної думки сучасний споживач має необхідність ознайомитися з різноманітними текстами, в яких
досліджується та чи інша історична подія. І бажано, щоб історики чітко маніфестували
свою приналежність до якоїсь конкретної історичної школи, традиції. В свій час Жан
Жорес назвав свою роботу «Соціалістична історія Французької революції». Треба
підкреслити, що і «соціалістичних» версій історії Великої французької революції
може бути безліч.
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В той же час треба визнати, що багато сучасних істориків, особливо тих, що діють
в нашій країні, які були виховані в період панування одної ідеології, мають певну
ностальгію щодо існування єдино вірної позиції з приводу тих чи інших подій. А сучасна ситуація конкуренції різноманітних інтерпретацій викликає у них роздратування
і приховане бажання орієнтуватися на традиції початку ХХ століття.
Думка Г.Вайта про те, що максимальна ясність в історіографії може бути досягнута
виключно множинністю історичних інтерпретацій, видається багатьом дослідникам
все ще не комфортною, не достатньо переконливою. Г.Вайт відкидав звинувачення
у релятивізмі, наголошуючи, що реальність історичних подій не суперечить їхнім
літературним зображенням. Треба визнати, що з часів появи роботи Г.Вайта, його ідеї
викликали суперечливі оцінки академічних істориків як на Заході, так і в нашій країні.
Роботи Г.Вайта спричинили бурхливі дискусії в історичних і філософських колах
українських дослідників. Неоднозначні оцінки ідей Г.Вайта не завадили спробам використання його методології в роботах деяких українських істориків. Вони спробували
реалізувати ідеї Г.Вайта в дослідженні українських реалій.
Так український історик А.А.Заводовський, в своїй статті «Сучасна українська
методологія досліджень процесів націєтворення: історіографічний канон, модерн,
метаісторія» намагається використовувати не тільки традиційні для української
історіографії концепції, а також і ті ідеї, які запропонував Г.Вайт.
«Підходи Г.Вай та, пише А.Завадовський, наразилися на шалену критику
представників традиційної історіографічної науки, однак, за кілька років він став
одним із найчастіше цитованих. Вчений припрошував щоб його зрозуміли правильно,
він ніколи не стверджував, того, що йому приписують: що «минуле» само по собі не
існує, що історичні події ніколи не мали місця, що все минуле було «винайдене», що
немає історичної правди про минуле. Він лише вказав на те, що дослідники не мають
безпосереднього доступу до «минулого», а уявлення істориків про нього є лише результатом різних процесів текстуалізації – пам’яті, усної традиції, писемних свідчень
тощо. Історичні праці, на думку Г.Вайта, є перш за все реляціями, конструкцією, окремим різновидом письменництва». [2.С.43]
Розуміючі, що Г.Вайт трактує історичний твір як вербальну структуру,
А.Заводовський використовує методологію Г.Вайта досить декоративно. Очевидно,
що для реальної роботи з ідеями Г.Вайта, історику треба досить фахово дослідити
саме літературознавчу сторону цієї концепції. Це викликає певні труднощі. Для прикладу А.Заводовський говорить, що «найважливішим тропом у системі Г.Вайта є
іронія, пов’язана із самосвідомістю, із набуванням своєрідної дистанції по відношенню
до власних суджень, із усвідомленням можливості помилкового використання
фігуративної мови. Іронія репрезентує той етап розвитку людської свідомості, коли
стає розпізнаваною проблематична сутність самої мови. Причиною «потрапляння в
іронію» європейської історичної свідомості було розчарування дійсністю, несповнення
надій, пов’язаних з ідеалами Французької революції». [2.С.44]
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Разом з тим ми можемо констатувати, що для самого А.Заводовського є певною проблемою перенесення цих ідей на поле власних історичних досліджень. Як
пов’язати «потрапляння в іронію» з інтерпретацією української дійсності для автора
залишається недосяжною мрією. А саме це і було б головною новизною, оригінальністю
цього дослідження.
При всій суперечливості концепції Г.Вайта, важко не побачити її значний вплив на
світову та українську історіографію. Розуміючі незаперечні заслуги істориків минулого, які заклали фундаментальні основи української історіографії, ми маємо пом’ ятати,
що наша історична та філософська традиція не існує поза світовими контекстами.
Було б прикрою помилкою ізолювати українську філософську і історичну думку від
тих важливих змін, які здійснилися в наслідок «лінгвістичного повороту» у філософії,
а також, хоча із значною затримкою, і в історичній традиції. Ідеї визначальної ролі
мови в становленні західної історичної традиції в свій час на Заході теж не були однозначно сприйняті.
Сьогодні українським історикам, філософам важко заперечувати, що пізнання
історичних подій можливе лише через мову, а історичний факт є суто мовним явищем, яке реалізоване в певному історичному тексті. Все це, на нашу думку, буде лише
збагачувати українську історичну традицію, виводити її на світовий рівень.

1.
2.

Павленко Ю. В. Метаісторія // Енциклопедія історії України: у 10 т. — К. : Наукова думка,
2009. Т. 6 — С. 621.
Заводовський А.А. Сучасна українська методологія досліджень процесів націєтворення:
історіографічний канон, модерн, метаісторія/А.А.Заводовський//Вісник Кам’янецьПодільського національного університету ім. Івана Огієнка. Історичні науки. – 2015. – Вип.
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Пухта Ір и н а

ЕПІСТЕМІЧНА КРИЗА
ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА
Поняттям «епістемічна криза» можна позначити ряд явищ, які мають місце в
сучасному світі стрімкого розвитку інформаційних та комунікативних технологій. До
таких явищ ми відносимо те, що називають «епідемією невігластва», ґуґл-ефектом,
постправдою, «смертю експертизи» чи «кризою фаховості». Немає підстав стверджувати, що саме інформаційні технології є причиною їх появи, однак слушно припустити, що вони є достатнім живильним середовищем для їх поширення. Певна
інформаційна надлишковість, породжена легким доступом до різного роду інформації,
часто дезорієнтує людей і ускладнює процес прийняття ними рішень, що безпосередньо впливає як на політичні процеси, так і на публічні дискусії про життєво важливі
теми (охорона довкілля, безпека життя та здоров’я).
Дослідження у сфері когнітивних наук, започатковані Деніелом Каннеманом,
суттєво змінили сучасне розуміння того, як працює мислення людини в різних
ситуаціях та під впливом яких чинників люди приймають рішення. Наявність двох систем мислення – швидкої та повільної, вказує на те, що наші когнітивні, комунікативні
та поведінкові процеси далеко не завжди супроводжуються раціональністю, адже
здебільшого люди послуговуються «швидкою» системою мислення, тобто діють під
впливом емоцій, імпульсів та непродуманих реакцій. Розсудливість вимагає затрат
часу та уваги, тому наш «рептильний мозок» неохоче переходить до зміни систем
мислення в процесі обдумування різних ситуацій. Загалом, в процесі еволюції люди
навчилися добре давати собі раду із двома система мислення, використовуючи їх
поперемінно відповідно до потреби, однак з появою технологій, які стимулюють
пришвидшення обробки інформації, ми спостерігаємо зміни у способах когнітивної
поведінки людей: діяльність «швидкої» системи мислення починає переважати над
«повільною», а отже роль когнітивних упереджень, узагальнень та стереотипів починає
зростати. Наслідки, до яких це може привести, розглядає американський дослідник
та фахівець з міжнародного права Том Ніколс в роботі «The Death of expertise», 2017 р.
(в українському перекладі «Диванні експерти. Як необмежений доступ до інформації
робить нас тупішими»).
Поняттям «смерть експертизи» Том Ніколс позначає такий стан у суспільстві, коли
думка фахівця урівнюється у значенні з думкою «диванного експерта» – того, хто маючи доступ до інформаційних ресурсів, може швидко та поверхнево ознайомитись із
будь-яким питанням і на цій підставі вважати себе достатньо компетентним, щоб брати участь у дискусіях. «Диванні експерти» отримують змогу об’єднуватися та згуртовуватися, зокрема, через соціальні мережі, завдяки цьому вони ще більше упевнюються в
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тому, що їхня думка заслуговує на увагу та має бути врахована. Таке явище не є новим
у культурі, його описував ще Хосе Ортега-і-Гассет у творі «Бунт мас», зазначаючи,
що «юрба» раптом стала видимою і влаштувалася на кращих місцях у суспільстві»,
але зараз це явище змінило свій масштаб, оскільки подекуди складається враження,
що голоси «юрби» лунають гучніше за голоси фахівців та здорового глузду. До того
ж, критерії здорового глузду почали сильно розмиватися в епоху «постправди» –
такого стану соціальної дійсності, «при якому об’єктивні факти є менш впливовими
у формуванні громадської думки, ніж заклики до емоцій і особистих переконань» (за
визначенням Оксфордського словника).
Т. Ніколс наступним чином описує цю ситуацію у США: «Це небезпечні часи. Ніколи
ще люди не мали стільки доступу до знань і водночас не чинили такого опору пізнанню.
У Сполучених Штатах та інших розвинених країнах населення, яке може бути розумним, зневажає інтелектуальні досягнення й відкидає поради фахівців. Дедалі більше
звичайних людей не лише не знають базових речей, а й не дотримуються основних
правил доведення своєї думки, відмовляючись логічно її аргументувати. У такий
спосіб вони ризикують відкинути знання, що накопичувалися століттями, та знищити
практики й звички, що дозволяють нам пізнавати нове» [1, с. 31]. У політиці це призвело до появи погано поінформованого виборця, нездатного розібратися у перипетіях
складного сучасного життя. Наростаюча складність викликає відчуття безпорадності
і гніву у пересічних громадян, які часто свій гнів перекидають на інтелектуалів. Також
вони все частіше перестають розрізняти думки і факти, та стають не просто байдужими до усталених знань, але й займають позицію активної до них ворожості. Ніколс
називає це проявами «епідемії невігластва», яка через результати голосування має
реальні наслідки для якості життя й добробуту кожного американця.
Одними з основних причин цієї епідемії Т.Ніколс вважає поширеність когнітивних
упереджень (cognitive biases), стереотипів та узагальнень, серед яких – упередження підтвердження (схильність шукати і сприймати ті докази, які перетинаються з
нашими вже існуючими поглядами) та загальний вплив ефекту Даннінга-Крюґера,
який проявляється у тому, що людям дуже важко усвідомлювати власну обмеженість,
в результаті стається так, що чим людина обмеженіша, тим більше вона впевнена,
що має рацію. А оскільки в дискусіях частіше перемагають «не орачі, а трубачі», то
голоси прихильників «теорії змови», плоскої землі та антивакцинаторів лунають все
гучніше. Американський когнітивний психолог Стівен Сломен називає як причину
те, що ми «ніколи не думаємо на самоті». Люди володіють «вуликовим інтелектом»,
саме так розвивалася наша успільнена когнітивна еволюція. Але з неї випливає й те,
що наші переконання й цінності дуже тісно пов’язані з нашою ідентичністю. Ми дорожимо своєю приналежністю до спільнот, тому нам так важко змінювати погляди,
які поділяють члени нашої спільноти. Через це стає майже неможливо пробити броню
«самовпевненого невігластва» тих, для кого соцмережі стали основними джерелами
новин. Логіка та фундаментальні знання для багатьох виявляються значно нуднішими
від екстравагантних, але хибних поглядів.
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Ганс Рослінг, автор книги «Фактологія. 10 хибних уявлень про світ, і чому все набагато краще, ніж ми думаємо» вважає, що людям притаманно драматизувати події, і
якщо вони не володіють достатньою кількістю фактів, то будують світогляд на підставі
гірших припущень, ніж є насправді. На його думку, перехід до «фактологічного»
світогляду, на відміну від «драматичного», зробив би наше знання про світ більш
об’єктивним та адекватним. Важко сказати, наскільки виправдані такі сподівання,
адже «упередження підтвердження» в процесах «швидкого мислення» (а саме воно
найчастіше задіяне при спілкуванні через інформаційно-комунікативні мережі)
спрацьовує швидше, ніж людина згадує про необхідність перевірки фактів.
Описані вище прояви «епістемічної кризи» мають суттєві наслідки для демократії,
адже фаховість та управління в умовах демократії дуже тісно пов’язані. Занепад
стосунків між фахівцями та громадянами призводить до зростання популізму, до того
ж, чим менше політичні процеси людям зрозумілі, тим більше вони відвертаються
і від освіти, і від участі в громадянських справах. Т. Ніколс називає це «колапсом
функціонального громадянства», при якому дедалі більше громадян не розуміють що
таке «демократія», ототожнюючи її із рівністю думок, а не з рівністю голосів. Подібної
ж думки дотримується Джейсон Бреннан, автор праці «Проти демократії» (2016 р.),
який загальне виборче право пропонує замінити епістократичною альтернативою –
такою політичною системою, при котрій правом голосу наділені тільки компетентні
та знаючі виборці.
Отже, кризу демократичної форми правління можна вважати також одним із
наслідків епістемічної кризи, долати яку слід у співпраці фахівцям різних галузей,
якщо фаховість надалі матиме значення в інформаційному світі.
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Са р а бу н Оксана

ЛІБЕРТАРІАНСТВО: ОБМЕЖЕНИЙ
ЧИ ВДОСКОНАЛЕНИЙ ВАРІАНТ ЛІБЕРАЛІЗМУ?
Значний суспільний інтерес в Україні до лібертаріанства виник, коли в 2019 р.
партія «Слуга народу» разом з В. Зеленським оголосила його своєю ідеологією.
Комуністи, націоналісти, соціалісти у нас уже були, а от лібертаріанство — це щось
новеньке. Виникла потреба інтерпретації цього поняття в широкому суспільному
контексті. Як зазначає М. Віхров, «лібертаріанство має шанс набути популярності і
серед українського політикуму, якому треба штурмувати серця електорату, і серед
громадян, яким до вподоби прості й перспективні концепції. Саме такою є у своїй
основі ця ідеологія, що легко виливається в ефектні популістські гасла» [2]. Відтак є
потреба простежити зв’язок лібертаріанських ідей з засадами класичного лібералізму,
джерела якого фіксуємо, починаючи з 17-18 ст., у текстах Дж. Локка, Д. Г юма, А. Сміта,
Т. Пейна, а також Дж. С. Мілля у 19 ст. та І. Берліна у 20 ст. До ідеологів лібертаристської
думки належать мислителі ІІ пол. 20 ст., зокрема: М. Ротбард («До нової свободи.
Лібертаріанський маніфест», «Етика свободи»), Р. Нозік («Анархія, держава і утопія»,
«Природа раціональності»), Д. Боуз («Лібертаріанство: історія, принципи, політика»),
Д. Фрідман («Механізм свободи. Анархія вільного ринку»).
У широкому сенсі лібертаріанство – філософське, політичне, соціально-економічне
вчення, яке визнає пріоритетною цінністю свободу людини, виступає за вільний нерегульований ринок проти всяких форм втручання держави в економічну сферу.
Основні принципи лібертаріанства:
Культивування беззаперечної цінності індивіда з його правами, свободами та інтересами на фоні того, що, наприклад, націоналізм, консерватизм чи
соціалізм фокусуються на колективних суб’єктах (нації, суспільстві, класі).
Принцип ненападу або ненасилля – позиція, згідно з якою ніхто не може
реалізувати агресію проти певної особи чи її майна. На відміну від пацифізму,
принцип неагресії не виключає застосування насилля при самообороні.
Міжнародним символом лібертаріанства є Гадсденівський прапор, який названо на честь американського політичного діяча Крістофера Гадсдена. На
жовтому тлі тут зображена гримуча змія, яка готова нанести удар, але не робить цього, поки хто-небудь не зачепить її першим. На полотні є напис: «Не
наступай на мене». Згідно з цим гаслом люди вільні здійснювати своє життя
за власним сценарієм, допоки вони не застосовують агресію по відношенню
до оточуючих. Насилля, здійснене у відповідь на інше насилля, кваліфікується
як самооборона і легітимується. Символ змії натякає на рішучу і загрозливу
готовність лібертаріанців захищати свою свободу від зовнішніх обмежень.
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Державі відводиться мінімальна роль, пов язана не з регуляцією чи контролем, а лише із забезпеченням певної системи відносин або роль держави
повністю заперечується. Держава не сприймається як інституційна основа
суспільного ладу, а як негативне уособлення володаря, який відбирає гроші у
своїх підлеглих, наприклад, через примусові податки. Роль держави зводиться
до «нічного сторожа», всі функції якого не виходять за рамки захисту громадян
від обману і насильства. Повноваження держави слід обмежити питаннями
оборони, судочинства та боротьби зі злочинністю, а решту функцій передати
приватним структурам. Самостійним суб єктом відносин держава не має бути,
бо в цій ролі вона завжди посягає на частину благ, вироблених громадянами. У
більш поміркованому варіанті держава наділяється мінімальними повноваженнями, а згідно з радикальним сценарієм, який пропонує, наприклад, Мюррей
Ротбард, держава взагалі має зникнути, поступившись місцем спільнотам,
організованим за принципом вільних асоціацій, тобто в радикальному сенсі
лібертаріанство наближається до анархізму.
Держава не може нав’язувати людям їх спосіб життя, відтак їх громадянські
права культивуються в абсолютному сильному значенні цього слова.
Гарантується повна недоторканність особистого суверенітету, тобто права
розпоряджатися власним тілом, життям та власністю. Наприклад, лібертаріанці
вважають, що військовий обов’язок не має бути загальним для всіх, що одні
держави не мають втручатися в справи інших країн і можуть лише захищати
себе від зовнішньої агресії; не допустимі заборони на імміграцію; шкільна
освіта не має бути обов’язковою; в роботі засобів масової інформації з боку
держави недопустимою є цензура; більшість наркотиків має бути легалізовано;
слід дозволити вільне володіння зброєю.
Вільний ринок
к здатен функціонувати на засадах справедливості, адже він сам по
собі є найефективнішим механізмом перерозподілу благ і задоволення людських
потреб. Безвідповідально сподіватися, що перерозподіл благ за участю держави дасть ефективний результат. Держава сприймається як загроза приватній
власності. Людина має надіятися лише на себе, кожен – сам коваль свого щастя.
Критика ідеї про необхідність мінімальної заробітної плати, пенсії,
податків, соціального забезпечення, адже це життя за рахунок інших.
Наприклад, податки є недопустимі, адже вони є аморальним грабунком та
сучасним різновидом рабства.
Критика патерналізму: ніхто нам не вказує, що робити і у що вірити, ми самі
вирішуємо, що добре, що зле, ніякого законодавства щодо питань моралі. Всі
питання мають бути вирішені в сфері змагання, торгівлі, бізнесу. Немає моральних вимог до ринку чи політики, мораль не регулює ринок, вона є приватною
справою кожного.
Свобода громадян – це свобода від держави і насильства з її боку. Свобода тлумачиться в негативному ключі, тобто ми вільні робити все, що не перешкоджає
свободі інших людей. Свобода є самоцінністю, держава має забезпечувати
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найбільш широкий формат її здійснення. Свобода найбільш повно здійснюється
в сфері ринкових відносин.
З іншого боку, є чимало підстав для критичного засвоєння лібертаріанської
ідейної спадщини, адже навіть етимологічно цей термін вперше з являється в словниках соціалістів, анархістів, марксистів та комуністів, наприклад, Прудона, Бакуніна.
У первісному значенні лібертаріанство – це антипод до лібералізму, уособлення
справжньої свободи. Отже, слабкі сторони лібертаріанства можемо сформулювати
наступним чином:
Людина сприймається як деяка абстрактна одиниця, яка вже є відповідальна,
талановита, активна, сильна та здатна приймати правильні рішення. Але, наприклад, когнітивні науки заперечують такий образ людини як нереальний.
І взагалі ситуація чистого вибору, не обмеженого соціальним, культурним,
релігійним контекстом – це фікція. Таких сильних людей, про яких говорить
лібертаріанство, є меншість. Це фактично представники «зубастого» бізнесу,
з якими, наприклад, представникам творчих професій є складно конкурувати.
Людина розглядається тут переважно як суб’єкт економічної діяльності. Такий
підхід значною мірою дублює марксистське уявлення про те, що ключовим
мотиватором людських дій є, насамперед, їхні економічні інтереси. Натомість,
важливе значення в житті людини як соціальної істоти мають цінності, традиції
та ідентичності, джерела яких виходять за межі індивідуального інтересу та кореняться в сфері колективного архетипічного мислення. Наслідком же повного
розриву з цінностями ірраціонального характеру є самотність, відчуження та
втрата ресурсів соціального капіталу.
У лібертаріанській концепції двозначно звучить ідея узгодження приватного і
суспільного інтересу. Мовляв, хоча люди здебільшого діють у власних інтересах,
це в природний органічний спосіб сприяє «побічному» досягненню суспільних
цілей. На практиці ж ті дії, які можна кваліфікувати як свідчення приватної
вигоди та індивідуальної свободи, наприклад, відмова від сплати податків,
примусової вакцинації, військової мобілізації, підважують ідею спільного блага.
Очевидно, що сучасна економіка завдяки лібертаріанським принципам має
великі успіхи: якість і тривалість людського життя суттєво збільшується. Проте,
на лібертаристських засадах не вибудуєш економіку спільного блага, в межах якої природні ресурси не будуть об єктами експансії. Сучасна економіка
не здатна регулювати глобальні виклики, пов язані з екологією, міграцією,
інфекціями. Натомість, щоб врахувати ці фактори, не достатньо мислити в
категоріях «попит-пропозиція».
У лібертаріанстві приватна власність культивується як абсолютна беззаперечна цінність. Але також варто поміркувати, чи можна назвати нормальною
та справедливою ситуацію, в якій власниками, наприклад, островів, сотень
гектарів землі, чи важливих природніх ресурсів є окремі приватні особи.
Значною мірою недооцінюється значення соціальних відносин між людьми та
ресурсів соціального капіталу. Стосунки між індивідами, насамперед, описуються в
категоріях попиту, пропозиції, вигоди і конкуренції. Натомість, цінності співпраці,
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кооперації, служіння, солідарності, довіри, спільності цілей, справедливості
значною мірою нівелюються, адже на практиці є великий розрив між багатими і
бідними, успішними і нереалізованими, креативними і традиціоналістами.
Ідея свободи в межах лібертаріанства здійснюється в специфічному контексті,
який не пояснює, чому все-таки деякі форми нашої поведінки є недопустимі. У
межах класичного лібералізму, наприклад, Адам Сміт наголошував, що свобідна
рука ринку діє в межах моралі, традицій, законів і релігійних норм. Натомість,
лібертаріанство фактично зводить мораль до категорій вигоди, попиту, пропозиції,
успіху. Мораль і релігія тут є результатом суб єктивного вибору.
Отже, підсумуємо, що є ряд конструктивних ознак лібертаріанства, як
своєрідної версії неолібералізму, яка враховує різноманітні сучасні виклики. А саме:
лібертаріанство культивує ідеї добровільної співпраці, індивідуальної відповідальності,
вільного ринку. Воно непримиренно відноситься до тоталітарних режимів, диктатур
та бюрократичних держав, пріоритетною цінністю вважає свободу людини, виступає
за вільний нерегульований ринок, проти всяких форм втручання держави в ринкову
сферу. Більшість лібертаріанців – послідовні противники соціалізму та комунізму.
Вони є апологетами капіталізму, приватної ініціативи, особистих свобод, відстоюють
потенціал середнього класу, малих та середніх підприємців. Лібертаріанці захищають
децентралізацію як принцип, що знімає суспільну напругу від монополізації влади. Вони плекають абсолютну цінність вибору, покладаючись на який людина має
можливість вирішувати, в якому суспільстві їй жити. Лібертаріанство не захищає
конкретну соціальну групу на фоні інших, а лише турбується про стан жертви
перед агресором. Особа може презентувати свої переконання будь-якого характеру, допоки вона дотримується принципу неагресії.
З іншого боку, ми не можемо сприймати лібертаріанство як виключно нове
прогресивне слово на шляху розвою класичного лібералізму, адже між ними є значні
ідейні розходження. Зокрема, пересторогу викликає те, що лібертаріанство як більш
радикальна версія лібералізму, в своєму бажанні відстояти цінність свободи, не так
активно обґрунтовує значимість ідей рівності та справедливості, які надають принципу свободи гуманного виміру. Лібертаріанство, яке нівелює значимість державних
інституцій, породжує небезпечну ситуацію, в якій зазнає краху прагнення відстоювати
чесні суди, якісні державні послуги та державну політику рівних умов для всіх. Як
зазначає В. Єрмоленко: «Лібертаріанство абсолютизує свободу, але будь-яка абсолютизована цінність призводить до насильства. Навіть абсолютизація свободи» [3].
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СМІЛИВІСТЬ У БУТТІ
на прикладі Миколи Руденка
Людині властиво якимось чином розуміти своє життя, розуміння якого залежить
від того під яким кутом зору людина розглядає його. Напевне немає жодної людини,
яка не мала б прагнення прожити безпроблемне, сповнене щасливих та радісних
моментів життя. Відмінність буття від життя у тому, що життя може “тягнутися” саме
собою, коли нам спиться, любиться, дихається, ходиться тощо, отже людина може “волочитися” життям, проте все змінюється, коли людина потрапляє у складні буттєві
обставини, тим більше, коли сама їх обирає, промислюючи.
Буттєва ситуацію потребує волі до буття (Р. Декарт), мужності буття (П. Тіліх),
сміливості буття (М. Гайдегер). Людина у силу буттєвих обставин покликана постати
перед викликом буття, бо «саме буття торкається думки, і саме те, яким чином воно
торкається її, готує її до “стрибку”, в якому вона виникає з самого буття, щоб таким
чином відповідати буттю як такому» [3. с. 28]. Буття захоплює людину, викликає подив і здивування. Дивність відчуття виникає тому, що Ніщо відкривається в основі
людського буття, артикульоване питанням “чому”. Людина «впадає» в метафізику,
хоче вона того, чи ні. Деякі люди перебуваючи у просторі метафізиці, конституюють
різноманітні здогадки, наративи, теорії тощо.
Однак подеякі люди сутність усіх взаємин та відношень з буттям окреслюють
питанням “навіщо”? Загал онтологічна ситуація «… здійснюється не через перемогу
людини над своїм станом, але через саму напругу, в якій цей стан освоюється» [1. с. 6].
Людина покликана зрозуміти істину буття, помисливши його, і «думати – це більше
не споглядати, але залучатися, бути зануреним у те, що думається, бути втягнутим
драматичною подією буття-в-світі» [1. с. 7]. Така ситуація спонукає вихід поза межі
тотальності, коли «… свідомість стає свідомістю своєї особистості» [1. с. 19] і «свобода
постає … у вигляді волі, позбавленої будь-якого впливу» [1. с. 33]. Ситуація занурення
у те, що від-бувається, ситуація втягнення драматичною подією у буття, однозначно
вимагає буттєвої сміливості, коли людина не шукає «… ніякої опори у сущому» [3.
с. 40], відтак істота, що мислить спроможна вийти поза межі тотальності [1. с. 15].
Микола Руденко у свої помислах співзвучний з Е. Левінасом та М. Гайдегером,
зазначаючи, що його душі відбувався процес незворотний, глибинний, бо він уже не
міг бути тим, ким був раніше, оскільки в ньому народилося і визрівало зовсім інше
людське “я”, яке вимагало відповіді на запитання: чому ж це сталося [2]? Е. Левінас
слушно наголошує, що у такій буттєвій ситуації філософія і життя переплутані, відтак
невідомо, «… чи схиляємося до філософії позаяк вона є життям, чи тримаємося життя,
позаяк вона є філософією» [1. с. 7].
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Микола Руденко – письменник, засновник першої легальної правозахисної
організації, Української Гельсінської групи, яка боролася з порушенням прав людини радянській Україні, політв’язень радянських таборів. Микола Руденко залишив
творчий доробок у царині літератури, філософії, економіки, соціології, космології,
футурології, зокрема, – “Формула Сонця” (1972), “Слідами космічної катастрофи”
(1962), “Чарівний бумеранг” (1966), “Син Сонця – Фаетон” (2002). Він є автором багатьох збірок поезії, романів і повістей, зокрема, – “Вітер в обличчя” (1955), “Oстання
шабля” (1959), “Oрлова балка” (1970-і), фантастичного роману “Чарівний бумеранг”
(1966), поеми “Xрест” (1976), в якій описаний голод 1933 р. Спроба переборення
Миколою Руденком радянського тотального дискурсу зумовили втрату ним добробуту, кар’єрного зростання, здоров’я та свободи, однак головним завданням свого
життя Микола Руденко уважав насамперед збереження душі.
Микола Руденко один з тих, хто піддав сумніву один з головних принципів
марксизму, а саме джерело приватної власності, за що був виключений з КПРС, а
з СПУ у 1975. У книзі “Енергії прогресу” Микола Руденко доводить, що економічна
наука має ґрунтуватися на законі збереження й перетворення енергії [2]. Тільки людина, яка зростала у радянській парадигмі, явно розуміє, що такий вчинок спонукав
ситуацію homo sacerr (Дж. Агамбен), ситуацію тотального вилучення із громадського
(суспільного) життя загал. Такі люди найбільше могли розраховувати на позицію
нічного сторожа, прибиральника тощо.
Дж. Агамбен описує ситуацію вилучення із громадського життя як ситуацію табору, квазиправового простору, тобто правової ситуації, в якій право не чинне. Власне
мислитель наголошує, що політична влада уможливлює такий стан винятку/вилучення, коли людину навмисне виштовхують поза межі суспільного простору, яка фігурує
як homo sacer («голе життя»). Homo sacer одночасно є священною та проклятою людиною, яка була убиванною (uccidibile), однак нежертовною (insasri icabile). Механізмом
залучального вилучення є баніція. Баніція – це архаїчне покарання, метою якого було
позбавлення громадянських прав та вилучення зі спільноти. Життя баніта – це голе
життя, позбавлене будь-яких політико-правових властивостей. Стан винятку, згідно
з думкою Дж. Агамбена, є політичним рішенням заради створення ситуації, в якій
право втрачає свою чинність [4].
Власне життя Микола Руденко, сторіччя з дня народження якого ми святкували
у грудні 2020 року, є прикладом життям вільної духом людини, яка своїм життям
репрезентує позицію сміливості у бутті.
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ВИКЛИКИ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА
КРІЗЬ ПРИЗМУ ОСВІТНІХ ІНСТРУМЕНТІВ
Інформація та технології, зокрема їх суттєвий зріст та попит на них пересічними
споживачами, є визначальною характеристикою інформаційного суспільства,
або суспільства знань. Іспанський науковець М Кастельс зазначає, що сучасність
характеризується людськими інтеракціями, які є безвідносними до меж простору і
часу («простір без меж», та «безчасовий час») [2]. Об’єднання людей в спільноти та
організації, на даному етапі, відбувається поза фізичним світом, відсутність потреби
в реальному «живому» спілкуванні, пов’язано не лише з зростаючої віртуалізацією
життя, а і з зведенням світу до розмірів «глобального села», у межах якого спілкуються
в режимі онлайн, не дивлячись на географічні відстані, чи часові пояси це теж є
особливістю інформаційного суспільства, і хоч Герберт Мак-Люєн писав про це ще на
початку 70-х років минулого століття, ми вважаємо, що ці думки є досі актуальними [4].
Великі обсяги інформації, що мали б привести до приросту знань, впливають на
посилення відчуття розгубленості та непевності, страху перед майбутнім. Маніпуляції
інформацією у медійних виданнях, призводять до посилення недовіри офіційним
джерелам, та поглиблюють конфлікти комунікації плинних часів. Сучасний дослідник
та філософ З. Бауман, аналізуючи початки ХХІ ст. говорить про втрату стабільності,
яка стає новою ознакою нашої доби [3].
Ця ситуація не оминула і освіту. Класична модель отримання знань зазнала змін,
викладачі та студенти змушені були вийти за межі авдиторій. Пандемія розставила
нові акценти в освітньому просторі, авдиторії були замінені на онлайн платформи,
і електронне та віддалене навчання стало відповіддю на новий виклик. Інтернет
та інформаційні технології є основним інструментом переходу від інформаційного
суспільства до суспільства знань. Згідно «Digital 2020 Global Overview Report», Інтернет
використовують понад 4,5 мільярда людей, а кількість користувачів соціальних мереж
перетнула позначку в 3,8 мільярда. «Майже 60% населення світу вже користується
Інтернетом, а останні тенденції свідчать про те, що до середини цього року більше половини всього населення світу використовуватиме соціальні мережі» [1]. Власне, процес переходу з offline на online, був покликаний застосовати нові навчальні технології,
випробувати «на міцність» усталені механізми та інструменти викладання та навчання. Більшість українських університетів, маючи свої засоби та площадки електронного
навчання, стикнулися з новими труднощами – збільшення кількості користувачів,
нестабільність інтернет-з’єднання, та наявність електронних ґаджетів не у викладачів
та студентів. На допомогу учасникам освітнього процесу прийшли платформи масових онлайн-курсів. В Україні, ще в 2014 році було засновано проект Рrometheus
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(https://prometheus.org.ua/), за допомогою якого можна вибрати для навчання ті,
чи інші курси, чи розширити власні компетенції новими знаннями. Такі платформи,
завдяки впровадженню можливостей інформаційних та комунікаційних технологій
є чинником як творення, так і розвитку інновацій, пов’язаних із зміною технологій
навчання, що зосереджені на освіті та комунікаціях. Багато педагогів вважають, що
використання різноманітних інформаційних технологій, інтерактивних методів навчання, цифрових інструментів є привабливим та ефективним чинником віддаленої
освіти. Нам видається, що ще дидактичним викликом є пошук відповідної платформи
для дистанційного, чи змішаного навчання. Наприклад, корпорація Microsoft надає
технології та програми для створення навчальних середовищ (Навчальні інструменти
Office 365 Education, Flip Grid, Teams) та цифрового навчального контенту, що є
підтвердженням впровадження цифрової трансформації освіти і науки, та є одним з
пріоритетних напрямів роботи МОН на цей рік [5].
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МИСЛЕННЯ ПІЗНЬОГО ГАЙДЕҐҐЕРА:
ВЗАЄМОДІЯ ФІЛОСОФІЇ, РЕЛІГІЇ ТА ПОЕЗІЇ
У сучасній науці та соціокультурній реальності дедалі частіше говорять про запанування тенденцій, які свідчать, відповідно, про конвергенцію (на противагу до колись
значно сильнішої тенденції до дивергенції), тобто взаємодію між різними науками, та
про міждисциплінарність, подолання жорстких меж між окремими ділянками знання
і культури (на противагу до вузької спеціалізації у певній галузі досліджень).
Тенденція до конвергенції, до міждисциплінарності може бути виразно простеженою і у випадку із еволюцією у ХХ сторіччі мислення Мартіна Гайдеґґера.
Якщо ще на ранньому етапі своєї творчості він, перебуваючи у межах так званого «феноменологічного» цеху, прагнучи до систематичності і достатньо строгого
поняттєвого апарату, намагався дуже чітко і ретельно відмежовувати царину філософії
від яких завгодно інших сфер гуманітарного знання (зокрема, від релігії, наголошуючи на тому, що в якомусь сенсі філософія повинна позиціонувати себе як а-теїстичну
галузь пізнання), то після «повороту» 30-х років німець не цурається – у значно більш
вільній і, сказати б, невимушеній формі – явного «розсування» дисциплінарних меж,
«ширшого» сприйняття філософії (чи, власне, мислення і його шляху – Denkweg).
Найбільшою мірою це стосувалося тієї ж таки релігії,ї а також, втім, і літератури,
передовсім поезії,ї хоча у становленні мислення німця певну роль відігравала і проза (яскраве свідчення – інтерес філософа до російських письменників на кшталт
Ф. Достоєвського і Л. Толстого (див.: [Trawny 2018: 213]).
Себто «пізній» Гайдеґґер, знайшовши додаткові імпульси для свого філософування
саме виходячи з царин релігії (зокрема, шукаючи їх не тільки, та і не стільки у
християнстві, як, приміром, у дзен-буддизмі) та поезії, наважився суттєво переглянути той більшою мірою «пуристський» філософський підхід, який був властивий для
нього приблизно до середини тридцятих років двадцятого століття.
Прикметною може вважатися та обставина, що, навіть торкаючись, давалося
б, суто філософського аналізу тієї чи іншої проблематики – скажімо, проблематики
техніки (зокрема, намагаючись виявити сутність сучасної техніки), німець аргументує
свою позицію, апелюючи саме до матеріалу поезії: приміром, йдеться про слова із
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Гьольдерлінового гімну «Патмос» («Де небезпека, там виростає рятівне» [цит.
за: Хайдеггер 1993: 234]), які слугують для філософа повноцінним аргументом у
справі пояснення можливості знайти альтернативу до технократичної парадигми
цивілізаційного розвитку через серйозне усвідомлення всіх тих негативних наслідків,
до яких може призвести надмірне захоплення можливостями техніки (до слова, у наші
дні подібні перестороги актуалізуються у зв’язку з чинником штучного інтелекту). У
тому ж ключі можна сприймати Гайдеґґерову рецепцію творчості Пауля Целана (між
іншим, на цей факт проливає світло нещодавно опублікована книга Ганса-Петера
Куніша «Тодтнауберґ» (див.: [Kunisch 2020]).
З іншого боку, у «пізньому» періоді творчості істотно посилилися спроби німця
віднайти кореляцію між філософією та релігією. Зокрема, вельми симптоматичною
виглядає відповідь на запитання кореспондента журналу «Шпіґель» стосовно того, що
можемо ми, люди, зробити в ситуації, коли той самий технічний чинник уярмлює людство дедалі більше, філософ відповідає: «Лише Бог може нас врятувати». Так само, роблячи ретроспективний аналіз свого шляху до феноменології, німець констатує: «без
теологічного підґрунтя я ніколи б не ступив на шлях мислення». При цьому варто зауважити, що у випадку з Гайдеґґером мав місце радше випадок сповідування чогось на
кшталт апофатичного варіанту теології: «Теологію ми шануємо, – писав мислитель, –
коли ми про неї мовчимо».
Отож, у «пізній» період творчості німця на перший план дедалі наполегливіше
висувається апофатична теологія і лірична німецькомовна поезія (не забуваймо
незмінну вагу для Гайдеґґера рідної мови, мотив «укоріненості» в ній, сприйняття
«мови як домівки буття»). Крім того, як у релігії, так і в поезії своєрідно переломлювалася тематика смерті. У будь-якому разі, відзначувана нами міждисциплінарність у випадку з Гайдеґґером виводить на рівень екзистенційної філософії, від приналежності
до якої, щоправда, мислитель завжди наполегливо відмежовувався.
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ЛОГІКО ФІЛОСОФСЬКІ КОНЦЕПЦІЇ
БЕРНАРДА БОЛЬЦАНО І ПЕТРА ЛОДІЯ:
КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ
У контексті дискусій на кшталт ініціативи журналу «Sententiae» й Відділу історії
філософії України Інституту філософії НАНУ «Локальні контексти глобальних
філософій» [1] співставлення ідей українських і зарубіжних мислителів видається
окремим важливим напрямом таких студій. У випадку Бернарда Больцано (1781–1848)
і Петра Лодія (1764–1829) такий вибір більш ніж вмотивований: їх світогляд формувався за схожих обставин, адже 1) обоє жили і творили приблизно в один і той же час;
2) на їхній побут впливали соціально-політичні порядки, запроваджені монархією
Габсбургів, яка міцно утвердила свої позиції на теренах центральної і східної Європи;
3) обидва походили з священичих родин й виховувалися у релігійному дусі; 4) вони
розвивали ідеї логіки і філософії; 5) викладали в тогочасних університетах. Якщо ж
аналізувати безпосередньо їхні логіко-філософські ідеї, – зокрема викладені Лодієм
у його праці «Логічні настанови» (1815) [4], і представлені Больцано у «Науковченні»
(1837) [9], – то можна знайти низку цікавих закономірностей і аналогій, щодо таких
питань:
а) ідеали Просвітництва. На становлення філософських поглядів обох мислителів
вплинули ідеали Просвітництва, адже вони вірили у максимально широкі
можливості логіки і розуму; робили акцент на тлумачення філософії як засобу
розумного виховання і освіти; вказували на потребу раціональної перебудови
суспільства й утвердження громадянських прав і свобод людини;
б)джерела філософської творчості. Обидва перебували під впливом філософії
представників школи Ляйбніца-Вольфа й Іммануїла Канта. Перші здобули свою
популярність в німецькомовних університетах у зв’язку з тим, що робили акцент на строгості, систематичності й методичності викладів, аргументації власних думок й ретельної перевірки знань, акцентуванні на знанні речей, а не слів
(як у схоластиці). Другий (Кант) зацікавлював своїм критичним раціоналізмом
й критикою вольфіанської метафізики;
в) критика Канта. Втім, попри популярність в інтелектуальних колах у той час
філософських поглядів ідей відомого Кенінзберця, як Лодій, так і Брентано,
відомі своє критикою його поглядів. Зокрема, Лодій не погоджувався з ідеями
епістемології Канта, оскільки їхній розвиток призводив до заперечення
об’єктивного існування реальності (див. його критику в § 108, 127–128, 165, 176
«Логічних настанов»). Лодій же ж високо цінував емпіричну науку, яка йшла в
розріз із схоластичною методологією пізнання, що в той час відходила в минуле.
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Аналогічно й Больцано, у першій частині «Науковчення» («Вченні про фундамент») не погоджувався з думкою про непізнаваність істин в собі, відкидав
Кантів агностицизм, а поділ суджень на аналітичні і синтетичні вважав неповним (див. § 148 «Науковчення»), додаючи до них логіко-аналітичні висловлювання, формування значення яких узалежнене й від значень позалогічних
елементів) [дет. див.: 11];
г) про сутність філософії. Обидва тлумачили філософію не просто як світоглядне
знання, а як науку із власним предметом і методологією. Згідно з Больцано,
філософія мала бути спрямована безпосередньо на причини речей й важливо,
щоб вона була не лише набором абстракцій, а й стосувалася й практичних речей
(питань історії, природознавства, музики, виховання тощо). Не випадково ядро
філософії у нього складали логіка, метафізика, етика, вчення про право та наука
про державу. Його розуміння філософії було лаконічне: «Філософія є наукою про
об’єктивні взаємозв’язки всіх таких істин, найглибші підстави яких, наскільки
це можливо, ми маємо намір осягнути, щоб стати мудрішими та кращими»
[8, с. 30]. Схоже й у Лодія, лише «lumen rationis» («світло розуму») має бути
основою філософського пізнання [4, § 3], яке у своїх як теоретичних основах,
так і практичних вимірах має бути зосереджене на примноженні людського
благополуччя. Звідси й базовими розділами філософії у нього стають фізика,
метафізика, й ті, що спрямовані на пізнання людини як головного предмета
філософії – антропологія, фізіономіка і педагогіка [4, § 5];
ґ) логіка як засіб і мета навчання. Для Больцано й Лодія логіка була невід’ємною
складовою філософського знання. В Больцано, логіка – це не просто засіб
пізнання істини, ключ до розуміння інших наук, а й можливість удосконалити мислення. Для відкриття й обґрунтування істин треба дотримуватися певних правил: загальних – пов’язаних із чітким формулюванням запитань, застосуванням різних методів пошуку відповіді, поточною перевіркою
інформації тощо, й спеціальних – пов’язаних із особливостями певної задачі [9,
ч. 4]. Аналогічно й у Лодія, логіка стає «сукупністю правил, що визначають дії
розуму, пов’язані з розмірковуванням, пізнанням і розрізненням істинного від
хибного» [4, § 7]. Істина й хибність проявляються в контексті вживання мови.
За допомогою мови ми виявляємо думки у словах. Віднаходження істини – це
застосування п’яти правил: дотримання чіткості щодо значень перекладних
висловів, вживати слова з чітким значенням, не змінювати значень слів інших,
не вживати слів не зрозумілої тобі мови й уникати сумнівних слів у процесі
філософування [дет. див.: 2]. З правильного навчання логічних істин вибудовують основи моралі [5, с. 34–35].
Загалом їх логічні вчення містять традиційні розділи Аристотелевої логіки (про
судження, силогізми, визначення понять тощо), доповненої з часів логіки Пор-Рояля
вченням про метод. Втім, Больцано робить дещо більший акцент на формалізацію
логічних знань, хоча й обоє орієнтують логіку на вирішення практичних задач і
віднайдення нових істин;
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д)семіотика знань. Цікавим, але мало дослідженим аспектом їхніх логікофілософських вчень є семіотика (вчення про знаки). Для Больцано важливо вивчати знаки як елемент навчання, що дає змогу схопити різноманітні
відношення між предметами дійсності [9, ч. 7]. У Лодія семіотика спрямована
на вивчення тих знаків як ознак, які дають змогу зрозуміти глибину думки
людини [4, § 34].
е) дидактична складова філософії і логіки. Больцано у своєму «Науковченні»
найбільше міркував про те, як навчити інших правильних міркувань, а тому
чимало уваги приділяв особам вчителя і учнів, правилам написання підручника,
суспільно важливим задачам із розбудови держави, які має вирішування освіта
і навчання. Для Лодія також було важливо, щоб навчання логіки не завершувалося теорією, її ще треба було вміти застосовувати. Він чимало уваги приділяв
питанням герменевтики, або ж тлумачення текстів й розуміння тої інформації,
що в них наявна [4, § 293–310]. Також його цікавило, як формується вміння
повідомляти про результати пізнання іншим, відстоювати свою думку й вести
виважену дискусію, доводити чи віднаходити хибність у думках тощо.
Загалом певні паралелі між їхніми філософськими вченнями не завжди корелюються з відомістю цих мислителів у світі. Якщо на ідеї Больцано свого часу звернули
увагу чимало відомих мислителів (Е. Гуссерль, К. Твардовський, Ф. Брентано) і його
стали розглядати мало не як одного з предтеч аналітичної філософії [6, c. 67–69] й
активно вивчати [див., напр.: 7, 10, 12], то про Петра Лодія й сьогодні відомо не так і
багато навіть в українській філософській думці [див., напр.: 3], яку дослідники продовжують активно формувати. Від їхніх досліджень також значною мірою залежить
відомість учень філософів, що пояснює, чому дещо схожі ідеї загального світового
філософського дискурсу, сприйняті й розвинуті на одному локальному рівні, згодом
набули популярності, а на іншому – ні. Зрештою, розвиток історії філософії, а свого
часу й ідеї Больцано були маловідомі, засвідчує, що її зміст постійно збагачують нові
дослідження, а тому й ідеї знакових українських мислителів ще належить утвердити
як належні у контексті розвитку світової філософської думки.
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Кова льчу к Юлія

ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ФІЛОСОФСЬКИХ ІДЕЙ ТВОРУ
РОЛАНА БАРТА ФРАГМЕНТИ МОВИ ЗАКОХАНОГО
«Fragments d’un discours amoureux» – спроба філософського осмислення любовного дискурсу, яку здійснює французький філософ Ролан Барт у 1977 році. Стиль
написання філософського твору та його зміст засвідчують приналежність автора до
семіотичного напряму філософської рефлексії. На перший погляд філософ створює
абетку мови закоханого, визначаючи такі поняття як: дотик, зізнання, обійми, захоплення, зустріч, лист, ревнощі, ніжність тощо. Але кожне із запропонованих до розгляду понять є окремим філософським дослідженням, на основі власного любовного
досвіду (відтак в образі закоханого повстає сам Ролан Барт), про що зауважує автор,
та на основі любовної ситуації крізь призму персонажів літературних творів. Для
останнього натхненним джерелом дослідження став відомий роман німецького письменника Йоганна Ґьоте – «Страждання юного Вертера», літературні твори Оноре де
Бальзака та Бертольта Брехта і, звичайно, першоджерело філософії любові – «Бенкет»
Платона. Ролан Барт зауважує, що його книга – це не шлях аналізу мови закоханого,
а схоплення якраз акту висловлення «Я», що промовляє до Іншого. Відтак, метою є
дослідження суті закоханого суб’єкта, що проявляє свою сутність у фрагментах мови.
Дотик, обійми, захоплення – автор називає фігурами.
Фігури – це не закостенілі слова, а слова у русі, як стверджує французький філософ.
Щось, що є істинно життєвим чи слово, яке передає певний момент буття, що позначає
переживання – це фігура. «Фігури виокремлюються, коли вдається розпізнати у
існуючому дискурсі щось таке, що було прочитано, почуто, пережито.» [1,6]. Звідси
Ролан Барт виводить поняття любовної топіки – місця, де присутня фігура. Філософ
зазначає якраз про те місце людини, коли закоханий промовляє перед обличчям
Іншого, який не говорить. Той хто мовить – суб’єкт любові. Якраз його промовляння чи
прояв його сутності в акті мовлення досліджує Ролан Барт. «Не слід розглядати закоханого, як носія певних симптомів, а радше почути те неактуальне, те, що не надається до
викладу, але що присутнє у його голосі.» [1,5] Варто зазначити, що у самій назві праці
автор окреслює поле свого зацікавлення і визначає мову як дієвий акт саме того хто
є закоханим. Схожу думку знаходимо у Франца Розенцвайга, який розуміє закоханого
як того хто промовляє, тоді як той кого люблять є тим хто слухає. Запропоноване
розділення ролей любовного дискурсу є визначенням активної та пасивної позицій
як у мовленні, так і у ситуації любові. Такий підхід, коли феномен любові досліджують
крізь призму мовлення чи діалогу не є новим, оскільки схожий підхід застосовували
мислителі, починаючи ще від античного філософа любові – Платона.
На сторінках твору «Фрагменти мови закоханого» Ролан Барт визначає філософію
любові як чудовисько. Запропонована філософом метафора окреслює специфіку
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об’єкту дослідження філософії любові, а саме порядок фігур, коли істинно живим і
вартим дослідження є сам акт мовлення – фігура, яка схоплює момент переживання
закоханого. На думку французького мислителя, уся історія філософії любові – це
порожні закостенілі порядки фігур, що не репрезентують прояву сутності того хто
любить і не містять у собі переживання.
Серед понять абетки мови закоханого Ролан Барт пропонує нове визначення
Іншого або того кого люблять – атопос. Закоханий не зданий пояснити хто такий
Інший, оскільки він не піддається класифікації чи іншому визначенню крім того, що
він є Іншим. Атопос – той кого «Я» любить і ким є зачарованим. Атопічність Іншого
– дивність, французький мислитель пов’язує із поняттям невинності: зачаровуючи,
Інший не є відомий того, що є причиною болю для закоханого. Невинність у тому, що
є тим хто ніколи не чекає, хто ніколи не ревнує, кого не охоплює бажання володіти.
Послуговуючись у тексті поняттям «Інший» Ролан Барт вказує на відсутність визначення Іншого як «Ти», оскільки ще у смій назві зазначає, що промовляє лише закоханий. Відтак, Іншого можна визначити лише як «завжди відсутнє «Ти». Проте, між «Я» та
«Іншим» відбувається стосунок, що є справжнім місцем самобутності. Важливо зауважити, що завжди присутнє «Я» твориться тільки перед обличчям завжди відсутнього
«Ти», згідно із Роланом Бартом.
Ще однією важливою ознакою тексту «Фрагменти мови закоханого» для
інтерпретації філософських ідей твору французького мислителя є те, що поняття із
абетки мови закоханого завжди позначають щось інше. Вони є знаками, що вказують
на щось інше. Цю думку яскраво репрезентує поняття «ревнощі». Ролан Барт визначає
ревнощі як неконтрольоване бажання володіти кимось. Коли бажання володіти кимось переповнює людину, вона забуває про себе і керується лише бажанням повністю
заволодіти своїм об’єктом любові. Відтак, особа втрачає усвідомлення самої себе.
Бажання володіння Іншим французький мислитель трактує як порушення заповіді «Не
вбий», оскільки бажання володіти Іншим – це «метафізичний суїцид» – добровільна
відмова від себе, вбивство себе. За такого розгляду вибудовується порядок фігур у
схемі: ревнощі – володіння Іншим – метафізичне вбивство себе. Ролан Барт здійснює
розкодування схем порядку фігур, або ж самих фігур. Слід зауважити, що бажання
володіти Іншим є негативним чинником у ситуації любові і його відсутність не є
відсутністю любові. Французький мислитель зауважує, що не бажання володіти не
може бути не бажанням любити.
Серед понять абетки мови закоханого є відсутнім поняття «любов». Відсутність
цього терміну є невипадковою. Про кожне із понять мови закоханого, яке піддається
логічній операції визначення, Ролан Барт стверджує у «Фрагментах мови закоханого».
Не розглядаючи любов як фігуру, зазначаючи про неї як про випадок, французький
мислитель констатує: любов є невимовною.
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Ха ма р Уля н а

ОНТОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
УКРАЇНСЬКИХ ФІЛОСОФІВ КАФЕДРИ ФІЛОСОФІЇ
АН УРСР В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХХ СТ.
Історія української філософії перебуває на етапі свого становлення, і не тільки
через те, що тривалий час вона була під колоніальним пресом, але, як і будь-яка
філософія (чи в регіональному, чи в світовому вимірі), до історії постійно потрапляє
те, що ще вчора було сучасністю. Накопичуються роки, десятиліття, періоди і виникає
потреба усвідомити кожний новий етап. Ще не так давно Україна відновила свою
державність, минуло вже тридцять років, а це вже достатній період для осмислення
його в аспекті розвитку української філософії. Тим більше, важливо коректно, без
упереджень осмислити розвиток філософії у попередню добу – добу соціалізму: на
східній Україні – від початку московської більшовицької окупації, а на західній Україні
– умовно після Другої світової війни. Це питання належить до особливо делікатних
і тут не можна підходити грубо, примітивно, відкидаючи все, – мовляв, там не було
мислячих людей, а лише маріонетки, які компілювали філософську основу для
тоталітарного устрою. Підстави для упередженої оцінки згаданого періоду є більш
ніж достатні. Розвал московської імперії у вигляді Радянського Союзу призвів до
зміни ставлення громадян колишніх колоній, які (колонії) на початку 1990-х стали
незалежними державами, до соціалістичного минулого. Під час соціалізму ці громадяни перебували під постійним гіпнотичним інформаційним тиском фейкової
ідеології, яка була інструментом обґрунтовування, узасаднення тоталітарного
устрою, і творила образ справедливого суспільства. Після того як ці інформаційні
«мури» було знято, суспільство, принаймні немала його частина, отримала доступ
до інформації про реальний стан справедливості в добу соціалізму, про масштаби
винищення людей у цій системі (не менш як удесятеро більші аніж кількість людей,
які біли винищенні німецькими фашистами). Тоді значна частина суспільства, яка
перебувала раніше в полоні фейкової ідеології тоталітаризму побачила жахливість і
масштабність злочинів цієї системи. Це створило дуже негативне ставлення до всього,
що пов’язане з соціалістичним минулим, в тому числі й ідеології, яка спиралась на
філософію. Зважаючи на це, у середовищі філософів сформувалось обережне ставлення
до висвітлення філософії згаданого періоду. Як наслідок, у працях з історії філософії
спочатку цей період взагалі оминали. Потім потрохи почали писати, але винятково
критично. Поступово дослідники починають аналізувати праці цього періоду більш
розважливо і не так категорично однобоко. Однак у висвітленні української філософії
цього періоду все ще великі прогалини. Наприклад, починаючи з кінця 1970-х до
початку 1990-х в на Кафедрі філософії АН УРСР було підготовлено цикл праць, які
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стосувалися онтології. Зміст цих праць лише маніпулятивно можна використати для
обґрунтування теорії і практики тоталітаризму у соціалістичному його варіанті. До цієї
серії увійшли: «Суб’єкт і об’єкт як філософська проблема» (1979), «Категорії скінченне
і нескінченне» (1982), «Категорії перервне і неперервне» (1983), «Категорії простір і
час» (1984), «Категорії суть і явище» (1987), «Категорії закон і хаос» (1987), «Категорії
необхідність і випадковість» (1988), «Категорії зв’язок і ізоляція» (1988), «Категорії
можливість і дійсність» (1988), «Категорії заперечення і прийняття» (1990), «Закон
єдності і боротьби протилежностей» (1991), «Категорія кількість в науці» (1991),
«Категорії один і багато» (1992), «Категорії якість і кількість» (1993), «Категорії
причина і дія» (1994). Водночас, це явище в українській філософії ХХ століття покищо не стало предметом уваги дослідників і викладачів історії української філософії.
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Шипунов Ген н а дій

ЗАХІДНИЙ МАРКСИЗМ І РУХ НОВИХ ЛІВИХ :
ОСОБЛИВОСТІ СПІВВІДНОШЕННЯ
ТА ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ
Філософсько-ідеологічним джерелом сформованого у 1960 рр. руху «нових
лівих» є західний марксизм («неомарксизм» у вузькому значенні цього поняття),
який становив основну ідейну альтернативу як марксизму-ленінізму (особливо у
його сталінській інтерпретації) комуністичних партій, так і ліберальному (демократичному) соціалізму соціал-демократичних партій. Аналізуючи особливості
еволюційного становлення неомарксизму, у методологічному аспекті необхідно виходити з доцільності категоріального розрізнення «неомарксизму» у широкому та
вузькому розумінні. В першому випадку йдеться про неомарксизм як усю сукупність
соціально-філософських та економічних концепцій кінця ХІХ–ХХ століття, які, залишаючись у межах ідейної традиції К. Маркса, водночас виходили з необхідності її
критичного оновлення та протиставляли себе ортодоксальному марксизму як у версії
Ф. Енгельса, К. Каутського та Г. Плеханова, так і в інтерпретації В. Леніна та Й. Сталіна
[2, с. 18–20]. У другому – про неомарксизм як специфічний напрям ідейної еволюції
марксизму, що почав формуватись у 1920 рр. у Західній Європі значною мірою як
філософсько-інтелектуальна реакція європейських прихильників марксизму, поперше, на захоплення влади більшовиками в Росії, що призвело в подальшому не до
побудови там вільного соціалістичного суспільства, а до утвердження тоталітарної
диктатури компартії, яка до того ж встановила ідеологічну й організаційну монополію
у рамках усього комуністичного руху; по-друге, на поразки соціалістичних революцій
у європейських державах, насамперед у Німеччині. Тож у процесі еволюції неомарксизму в широкому значенні можна виокремити такі три основні взаємопов’язані етапи:
1) асимілятивний марксизм (кінець ХІХ–початок ХХ століття); 2) західний марксизм
або неомарксизм у вузькому розумінні (1920–1980 рр.); 3) постмарксизм (сформувався
наприкінці 1980–на початку 1990 рр.).
Асимілятивний марксизм як перший етап у становленні неомарксизму, за словами С. Земляного, був формою рецепції теорії К. Маркса науковими та філософськими
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спільнотами Заходу наприкінці ХІХ–на початку ХХ століття. Результатом такого сприйняття, осмислення (переосмислення) марксизму стало уточнення епістемологічної
специфіки історичного матеріалізму К. Маркса, а також реконструкція його методології
у термінах трансценденталістської (неокантіанської та почасти феноменологічної)
теорії та логіки пізнання. Найбільш значущими представниками асимілятивного
марксизму були Г. Зіммель і М. Вебер [2, с. 19–20]. Саме їхня інтерпретація марксизму
значною мірою вплинула на наступне покоління неомарксистів, яке почало формуватись після Першої світової війни. Насамперед йдеться про Д. Лукача, який зазначав,
що у 1908 р. його цікавив Маркс-«соціолог», побачений «крізь методологічні окуляри,
відшліфовані Зіммелем і Максом Вебером» [3, с. 71]. Саме Д. Лукач, а також К. Корш та
А. Ґрамші є «батьками-засновниками» західного марксизму. За словами П. Андерсона,
західний марксизм бере свій початок з подвійного заперечення філософського спадку
Ф. Енгельса (як першого інтерпретатора та систематизатора теоретичного доробку
К. Маркса, творця, по суті, першої версії марксизму (ортодоксального марксизму
як такого) – Г. Ш.) – з боку К. Корша та Д. Лукача [1, с. 42, с. 72, с. 161]. Йдеться про
праці, відповідно, «Марксизм і філософія» (1923) [7] та «Історія та класова свідомість.
Дослідження з марксистської діалектики» (1923) [3]. Важливо зауважити, що західні
марксисти у своїх дослідженнях сконцентрувались на вивченні таких специфічних
елементів надбудови, які, за твердженням П. Андерсона, найбільше відокремлені
від економічного базису [1, с. 89]. Іншими словами, у фокусі їхньої уваги опинились
питання культури, свідомості й ідеології, що давало їм змогу повернути людину в
історію та на новий лад осмислити проблему її емансипації засобом подолання притаманного для капіталістичної системи відчуження та уречевлення як особливої
історичної форми опредметнення.
Особливого значення та звучання осягнення феноменів культури та ідеології у
рамках неомарксизму набуло після Другої світової війни у контексті критичного осмислення специфіки капіталістичного (бюргерського) суспільства представниками
Франкфуртської школи, зокрема М. Горкгаймером, Т. Адорно та Г. Маркузе. Для них
націонал-соціалізм, фашизм, знищення мільйонів людей на полях битв та у концтаборах
стали свідченням повного краху «духу Просвітництва», «духу буржуазності»: розум, наука і техніка були поставлені в сучасному агресивному суспільстві на службу насильству
та придушенню, що і ознаменувало занепад європейської культури. У цьому контексті
варто уточнити, що після Другої світової війни, згідно з підходом М. Горкгаймера та Т.
Адорно, культура відроджується у вигляді «масової культури» або «культіндустрії», тобто редукується до вироблення розваг. Саме так культура перетворюється на інструмент
«обману мас», засіб маніпуляції ними. Вона стає новою ідеологією капіталістичної
системи, за допомогою якої (ідеології) у суспільстві поширюються й утверджуються її
цінності та легітимізується влада правлячого класу. «Сьогодні культіндустрія згодовує…
публіці витвори мистецтва, так само як і політичні гасла, відповідним чином оформлені,
за зниженою ціною…», – наголошують німецькі філософи [6, с. 200, с. 204–205].
Отже, культура ототожнюється з буржуазністю, а безправне становище індивіда
(носія культури) – з кінцем культури. Західноєвропейська культура стає джерелом
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пороків суспільства пізнього капіталізму. За допомогою масової культури (індустрії
культури) «раціональна бюрократія» (породження класичної раціональності
Просвітництва) нав’язує людині певний тип уніфікованої свідомості та поведінки,
який придушує у ній все природне та схиляє до конформізму. Іншими словами,
маніпулюючи масовою свідомістю, вона прагне повністю підпорядкувати собі людину.
Як зауважував у 1964 р. Г. Маркузе, панування над людьми у сучасному суспільстві
можливе саме завдяки маніпуляціям суспільною свідомістю. Причому це панування не
виглядає явним, оскільки волю нав’язують не ззовні, а ніби зсередини, за допомогою
власної свідомості людей [5, с. 202].
Єдиний вихід з цієї ситуації – здійснення культурної революції для створення нової
свідомості (звільненої від старої системи цінностей), нової культури (контркультури)
та, як наслідок, нового типу суспільства. Французький неомарксист А. Лефевр визначав культурну революцію як радикальний спосіб боротьби з моральним зубожінням
суспільства, яке чітко виявляло себе у явищах масової культури, що породжувала «дивні
людські істоти, різко конкретні та одночасно страшенно абстрактні, генералізовані
привиди». Тож контркультуру розглядали як опозицію до буржуазного стилю життя та
мислення, з його зарегульованістю та заорганізованістю, загальною регламентацією
та практичністю [5, с. 202]. Основним результатом культурної революції мало стати,
по суті, створення нової, тотально емансипованої людини, яка би засобом подолання відчуження, уречевлення та маніпуляцій своєю свідомістю повернула собі власну
природну сутність. «Виховати нову людину – за цим тепер уся справа… Розвиток сучасного індустріального суспільства сягнув точки, коли нова людина є не тільки можливою, а й необхідною», – наголошував Г. Маркузе [Цит за: 5, с. 206]. Однак культурна
революція, звільнення людини та її повернення до самої себе, є неможливою у рамках
існуючої системи. Для цього треба здійснити вихід за її межі, вдатись до тотальної
відмови від її цінностей і норм, усіх наданих нею благ. «Велика Відмова – протест проти
непотрібного придушення, боротьба за остаточну форму свободи… Відмова виражає
потребу звільнення, возз’єднання зі втраченим», – зауважує Г. Маркузе [4, с. 132, с. 148].
Такий вихід за межі системи, «Велика Відмова», рішуче заперечення усього існуючого
становить суть і зміст нового типу революційної дії, по суті, ідею нового типу революції
в умовах розвинутого індустріального суспільства, у межах якого досягнутий загальний
компроміс, згода щодо фундаментальних засад його розвитку.
Тож, на нашу думку, антикапіталістичний та антитоталітарний виступ «нових
лівих» – це ніщо інше, як спроба практичної реалізації певним чином модифікованих
ідейних установок неомарксистів, зокрема: подолання духовно-морального
«зубожіння» та поневолення людей за новітнього індустріального суспільства засобом кардинальної зміни їхньої свідомості, яку треба провести під час культурної
революції з її основою метою – утвердження у суспільстві нової гегемонії, заснованої
на ідеї найвищої цінності вільної (емансипованої) людини. Причому емансипація має
бути тотальною, тобто відбуватись у різних сферах її буття: культурно-духовною,
політичною, правовою, інтелектуальною, сексуальною.
Отже, протест «нових лівих» у 1960–1970 рр. виявляв себе головно у культурнодуховній сфері, оскільки був націлений на формування нової свідомості та нової куль-
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тури (контркультури), носії яких для звільнення від тотального контролю суспільства
мали відкинути усе, що воно їм надавало та нав’язувало. «Велика Відмова» мала
відбутися саме у формі бунту, бунту проти заорганізованої та забюрократизованої
системи індустріального суспільства з її тотальним підкоренням і регламентацією
життя людини. «Бунт – діло праве… Ми хочемо перевернути старий світ догори дригом, розбити його в тріски, створити хаос, суцільний безлад і чим більше безладу, тим
краще», – наголошували тоді французькі маоїсти [Цит. за: 5, с. 207]. У цьому бунті, у
цій «Великій Відмові» народжувався та виявляв себе новий революційний суб’єкт
– маргінальні групи (суспільні «аутсайдери»), які здебільшого були зосереджені у
молодіжному (студентському) середовищі. Саме на них покладали свої основні надії,
пов’язані з перетворенням існуючих суспільних відносин, теоретики «нових лівих».
«Інтелектуальна відмова може знайти підтримку іншого каталізатора – інстинктивної
відмови протестуючої молоді. Оскільки ставкою є саме їхнє життя або, принаймні, їхнє
духовне здоров’я та здатність діяти як нескалічені люди. Їхній протест не придушити,
адже він – біологічна необхідність», – зазначає Г. Маркузе [4, с. 250].
Отже, класична марксистська ідея революції набуває в контексті бунту «нових
лівих» абсолютно іншого характеру та значення – це вже не стільки руйнування старих
економічних відносин, не ліквідація приватної власності, не захоплення державної
влади, не встановлення диктатури пролетаріату, скільки тотальний вихід за межі
системи, відмова від неї, революція свідомості, радикальна зміна самої природи людини, її інстинктів. Рушійною силою революції стає не пролетаріат, а усі знедолені
та переслідувані, усі ті, кому вдається вийти за межі системи: суб’єкт революційної
дії виникає, як уже було наголошено, у процесі самої революції, коли відбувається
відмова від старого та входження до нового стану свідомості.
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ВПЛИВ СОЦІАЛЬНИХ ЗВ’ЯЗКІВ НА ЯКІСТЬ
УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ
У відповідності до усталеного погляду, основою соціальних стосунків є соціальні
зв’язки, які об’єднують індивідів, групи та інші складові суспільства у функціональне
ціле. Визначальними виступають стосунки рівності та нерівності, які розкривають взаємини між людьми, які перебувають на різних соціальних щаблях. В них
проявляється складний, нелінійний характер щодо рівності й нерівності між людьми у межах соціальної структури суспільства. Фактично стосунки абсолютної
рівності неможливі, на практиці реалізуються стосунки соціальної нерівності.
Якість управління визначається характером цієї соціальної нерівності. З часу виходу
суспільства зі стану первісного ладу тисячоліттями домінувала жорстка модель
відносин – той чи інший варіант командно-адміністративної системи. Чи це деспотії
Давнього Сходу, чи держави феодального суспільства. Окремі моделі випадають з цієї
схеми – античні міста із певним рівнем свободи. Які у свою чергу засвідчують вагу збереження горизонтальних зв’язків для забезпечення творення нового, виходу за межі
лінійного тривання. Якісні зміни відбулися з настання Нового часу. Вдалося замінити
рентний характер відносин та вертикальних зв’язків в системі піддані-керуючі на
ринкові та більш відкриті, змагальні в політичній сфері. Відбулося розширення горизонтальних зв’язків. П. Бурдьє у 1983 р. в статті «Форми капіталу» запропонував поняття «соціальний капітал» для позначення соціальних зв’язків, які можуть виступати
ресурсом отримання певних гарантій вигоди від того чи іншого типу поведінки. На
його думку, соціальний капітал є продуктом суспільного виробництва, матеріальної
та соціальної практики, засобом досягнення солідарності певної спільноти. В такому
розумінні соціальний капітал виступає не тільки і не стільки причиною економічних
результатів, скільки проявом соціальних та цивілізаційних обставин, він є груповим
ресурсом, який задає параметри індивідуальної та групової поведінки. «Соціальний
капітал» як явище властиве людській спільноті з часу її виходу із тваринного стану. Та
виразно розуміння феномену «соціального капіталу», не вживаючи цього поняття,
як перетворюючого чинника, задекларував Новий час,. Це відбулося і в теоретичному
плані, зокрема, Г. Гроций, відніс до природних прав дотримання угод та обіцянок. І
в практичній площині – через розширення кола людей спроможних реалізовувати
свою самодіяльність, як в економічному та політичному вимірах, так і в сфері духовно-культурного творення. Це стало однією із основних передумов домінування
Західної цивілізації протягом останніх століть
Класичним прикладом, який демонструє в якій мірі якість управляння
визначається характером поєднання вертикальних і горизонтальних зв’язків, може

77

Т Е ЗИ
звітної наукової конференції філософського факультету

служити Велика Французька революція 1789 р. і більшовицька революції 1917 р.
Перша, незважаючи на усі свої ексцеси та якобінський терор забезпечила руйнування
жорсткої вертикальної моделі управління базованої на станових привілеях і дала поштовх до більш динамічного, відкритого суспільства із ширшим спектром горизонтальних зв’язків. Друга, незважаючи на свою позірну егалітарність, навпаки – призвела
до руйнування широкого спектру горизонтальних зв’язків – на рівні родини, громади,
релігійної, професійної спільноти, націй. Вибудувала жорстку вертикальну систему зв’язків, практично зруйнувала свободу прийняття управлінських рішень, і фактично стала феодальною контрреволюцією, сформувавши новий стан управлінців –
номеклатуру. Що в свою чергу призвело до поступового гальмування економічного і
технологічного розвитку, утвердження екстенсивної моделі економіки і консервації
інтелектуальної та культурної творчості.
Після ІІ світової війни світ на певний період поринув в оманливий стан – позбувся
тривоги за своє майбутнє. Переконаний у власній усемогутності, остерігався хіба що
комет, календаря майя та озонової діри. Ігноруючи найбільшу небезпеку – людину,
тобто її знелюднення, яке відбувалося швидкими темпами. Забувалися застереження
Х. Арендт: «Трагічна хибність усіх цих пророцтв, що походять із відстаней безпечного
світу, полягала у припущення існування такої речі, як єдина в усі часи людська природа, ототожненні цієї природи з історією і на підставі цього проголошенні, що ідея
тоталітарного панування не тільки негуманна, а й нереальна» [1, с.509]. Чи застереження Е. Берка, що зло винахідливе і увесь час набуває нової подоби. У сьогоденні прихильники абсолютизації раціонального, вважають за можливе знову спробувати змінити
світ на краще переформатувавши свої гасла: «Логіка виключення, якою керується
національно-державна політика, входить в у суперечність з логікою включення, притаманною світовому економічному раціоналізму. Не поділ, а змішування рас, етнічних
груп, національностей стає джерелом максимального збільшення креативності та
доходів і цим самим домінуючою політикою транснаціональних підприємств на ринку
праці» [2, с.108]. Апологети глобального лібералізму, ототожнюючи виключно себе
із захистом права і свободи людини, наполягають, що прихильники культурної та
релігійної ідентичності є основою для формування екстремістських радикальних
рухів. Така позиція неолібералізму, покликана підірвати коріння соціального і духовного існування супротивника, спрямувати удар проти соціального статусу опонента,
його публічного престижу і впевненості у собі, спочатку руйнує соціального капітал
спільноти. А згодом призводить до руйнування самих підвалин Західної цивілізації,
з яких постали її права і свободи. Критичні застереження щодо спроб радикально
розірвати з минулим висловлював видатний вчений А. Маслоу: «Підкреслю, що громадянин світу, який не має коренів, який не належить до певного місця, який є тільки
і просто космополітом, – не такий гарний громадянин світу, як той, хто виріс у сім’ї,
в конкретному місці, в родині з визначеною мовою, з визначеною культурою і тому
володіє почуттям приналежності, над якою можна надбудовувати більш високі рівні
потреб і метапотреб» [4, с. 260]. Зокрема, в Україні ностальгуючими прихильниками
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попередньої командно-адміністративної системи, яка принципово відкидала сенс поняття «соціальний капітал» було задекларовано гасло – «національна ідея не спрацювала». В реальності, національна самосвідомість (патріотизм) відіграли провідну роль
у падінні як нацистської, так і радянської тоталітарної моделей організації суспільства
Також ті спільноти, де виявився вищим рівень національної самосвідомості, швидше
змогли подолати вплив радянського тоталітаризму і здійснити реформи, які надали
громадянам якісно кращі умови для економічного, культурно, політичного життя
(Польща, Чехія, країни Балтії…). На наш погляд, ведучи мову про можливості уникнути
руйнування соціальних зв’язків і як наслідок - занепаду якості управління, що надзвичайно небезпечним в умовах сучасних цивілізаційних викликів варто звернути увагу
на ідеї і практики класичного лібералізму. Він показав, як інституційні заходи спонукають людину використовувати свій розум для найкращої мети і як інституції
створювалися для того, щоб погані люди зробили якнайменшу шкоду. Тому можна
погодитись з «неполіткоректним» твердження Ф. Гаєка: «Ми не надто перебільшимо, сказавши, що…людина за своєю природою є лінива і недбайлива, непередбачлива
і марнотратна і що тільки обставини змогли примусити її поводитись економне,
аби вона навчилася старанно впорядковувати засоби для своїх цілей» [3, с.67].
Країна класичного лібералізму (як в теорії так і практиці) – Англія, продемонструвала свою спроможність уникати радикальних потрясінь за рахунок підтримки
якості управління. «Головна загадка британської історії доби індустріалізації полягає
в тому, чому економічна революція не супроводжувалась політичною…. Частково це
можна пояснити тим…, що британські еліти навчилися неймовірно вправно адаптуватися до швидкозмінних умов промислової доби»[5, с. 181-182]. Англійський правлячий клас розумів сенс і «соціального капіталу» і соціальних зв’язків. На цій основі
поставала висока якість управління, яка не лише дозволила створити імперію «над
якою ніколи не заходить сонце», але й бути прикладом щодо реформ, які забезпечують поступальне розширення прав і свобод, впровадження технологічних новацій. У
той час як французький правлячий клас обрав іншу модель поведінки: «Багаті люди,
замість інвестувати свої гроші у виробничі активи приватного сектору економіки,
витрачали статки на спадкові посади, сама природа яких полягала не у створенні, а
лише в перерозподілі багатства. Замість того, щоб зосередитись на технологічних
інноваціях, французи вишукували нові способи обдурити державу та її податкову
систему» [6, с. 365]. Як бачимо, є значні аналогії з українським сьогоденням. Коли
основні зусилля спрямовуються не на досягнення успіху через інновації, а на зайняття позиції, яка надає певний владний ресурс, щоб з його допомогою, забезпечувати
матеріальне благополуччя. Яке у свою чергу, вважається основним виміром життєвого
успіху. Тому слід визнати збереження як у свідомості так і в характері соціальних
зв’язків українського суспільства багатьох рис феодальної спільноти. Не менш очевидно є як архаїчність таких відносин, їх непродуктивність так і потреба їх модернізації,
здійснення якої є два шляхи: революція і реформи. Аналіз поведінки правлячого класу
в Україні дозволяє зробити висновок, що у більшості його представників домінує не-
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бажання (неспроможність) усвідомити наслідків гальмування переходу до динамічної
моделі соціальних зв’язків, яка передбачає мобільність вертикальну і горизонтальну,
на основі особистих заслуг а не клієнтизму. Накопичений характер проблем вимагає
нової якості управління. Відмова від реформи – інструментарію англійської «Славної
революції» 1688 р., неминуче створює передумови для інструментарію Французької
революції 1789 р., із врахуванням що українське суспільство дуже в малій мірі охоплене ідеями Просвітництва.
Громадяни України незалежно від того, чи усвідомлюють вагу свого рішення,
чи ні, уповні будуть за нього відповідати. Відчують на собі і ті, хто буде вважати себе
переможцем, забуваючи уроки історії – в деспотії немає вільних, усі раби, чиє життя
і майно їм не належить. Обмеження свавілля людей які стверджують, що вони все
роблять правильно і не помиляються, є умовою сучасної якості управління. Ця якість
полягає у створенні шансу для гідного людині життя не тільки для себе, своїх дітей
але і для співгромадян. Сукупність технологічних, соціальних, культурно-ціннісних
змін фактично не залишають вибору – адаптуватися до цивілізаційних викликів, зокрема шляхом піднесення якості управління. У випадку відмови від адаптації наявних
соціальних зв’язків занепад України як держави і спільноти, яка не бажає відмовитися
від надмірно ієрархізованої, вертикальної моделі управління на користь конкурентної,
горизонтальної є неминучим. Н. Фергюсон, метафорично заважує: «Натомість сьогодні
найбільші технологічні компанії уникають вертикалей»[5, c. 466]. Мова йде не лише
про архітектурний стиль, але й про характер взаємодій між людьми, структурними
підрозділами, установами, спільнотами.
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Ж и га й ло Н а т а л і я

ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДУХОВНОСТІ
СТУДЕНТІВ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
Постановка проблеми. Сучасна Україна повною мірою включена в процеси
інформатизації суспільства і формування єдиного світового інформаційного ринку.
Глобалізація та цифровізація поглиблює залученість України до світової суспільноекономічної системи, робить вразливою до перманентних криз. Впровадження новітніх
інформаційних технологій значно прискорює процес отримання, обробки, аналізу
інформації. Широкий і оперативний доступ до інформації підвищує ефективність її
використання, що стає невід’ємним елементом управління усіма інститутами і процесами. Проте разом з тим процеси роботи з інформацією стають малокерованими,
а разом із спрощенням доступу до інформації, спостерігається зниження її якості,
правдивості, структурованості, відповідності нормам суспільної та особистої моралі.
Людство вступило в новий етап свого розвитку, коли інформаційні процеси стають однією з найважливіших складових життєдіяльності людини, тому на етапі розвитку освіти стала актуальною проблема пошуку нових форм організації навчального
процесу. Сучасна система вищої освіти переживає великі зміни, що приводять до
вдосконалення і появи нових освітніх технологій. Сьогоднішні заклади вищої освіти
повинні активно позиціонувати свій внесок в інноваційний процес, соціальний розвиток і розробляти інноваційні технології, які забезпечать формування професійних
умінь у студентів. В даний час зростає кількість інформації, яка так необхідна для
отримання, розуміння і засвоєння рівнів освіти.
Водночас, коли інформаційно-енергетичний струм обрушується на людину
стрімким потоком, духовність особистості є під небезпекою і потребує серйозного
вивчення та розвитку. Адже, поряд з великими досягненнями у розвитку суспільства,
самої особистості, її освіченості все більше помітні проблеми, які безпосередньо
пов’язані з життям та здоров’ям молодої особистості, її задоволенням життям та методами самореалізації. Справді, без духовного відродження та оновлення, повернення
духовності у душі людей неможливо говорити про утвердження нашого суспільства,
його відповідності нормам цивілізованого існування, законодавчих та реальних
гарантій прав та свобод особистості, які є пріоритетними у всьому цивілізованому
світі.
Аналіз останніх публікацій на тему дослідження. Проблемі духовності
присвячено чимало досліджень: від Платона, Аристотеля, Панфіла Юркевича,
Григорія Сковороди до наших днів: С. Д. Максименко, І. Д. Пасічник, Г. О. Балл,
М. Й. Боришевський, В. П. Москалець, М. В. Савчин, В. Ф. Моргун, В. М. Жуковський,
Р. В. Каламаж, О. В. Матласевич, В. П. Мельник, Л.В.Рижак, Н. І. Жигайло; зарубіжні
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класики: Ф. Лерш, К. Г. Юнг, К. Роджерс, Р. Мейо, Дж. Коннорс тощо. Серед сучасних
зарубіжних досліджень варто виокремити працю Л. Брегмана з екології духовності
концепцію психологію духовності Л. Кулліфорда. Найновіші дослідження Джонстона і
Коуена базуються на нових дослідженнях нейробіології і аналізують духовний досвід
через призму нейронауки, визначають вплив духовності на інтелект. Значна увага
теж надається практичиним аспектам і ролі духовності на робочому місці та у бізнесі.
Великого значення духовності надавали завжди. За визначенням науковців,
духовність – це загально-культурний феномен, який містить у собі абстрактнотеоретичні цінності та ідеали, а також базується на принципах сумління, правди та
краси.
Виклад основного матеріалу. Задля реалізації вказаної мети нами використовувалися раніше досліджені характеристики духовності як інтегративної
якості особистості, яка слугує однією з найбільш фундаментальних характеристик
особистості як відкритої системи. Відштовхуючись від запропонованого визначення, що духовність – це складний психічний феномен; вияв внутрішнього світу
особистості; інформаційно-енергетична структура особистості, насичена символами, якими вона володіє, нами запропоновано термін «інформаційна духовність»,
який вперше використав на сучасник, доктор економічних наук, Заслужений професор Львівського національного університету імені Івана Франка Хоронжий Андрій
Гнатович. Професор Хоронжий А.Г. вніс великий вклад в концепцію самокерування
способом життя, яка ґрунтується на мистецтві управління. Хоронжий А.Г. вважає, що
самокерування способу життя базується на культурі управління, яка являє собою
специфічний спосіб організації і розвитку людської життєдіяльності, представлений
у продуктах матеріальної та духовної праці, у системі духовних цінностей, у ставленні
людини до природи, інших людей і самої до себе. Культура самокерування способу
життя містить такі характеристики: вихованість, скромність; уміння володіти собою – такт; ввічливість, доброзичливість, повага до інших; гуманність життя – вища
цінність; відчуття міри – кредо; достоїнство, гідність – відчуття спільності з іншими;
інтелігентність – активне утвердження ідеалів соціальної справедливості. Професор
Хоронжий Андрія Гнатович наголосив на сучасних соціальних та економічних викликах та закликав розвивати інформаційну духовність. У зв’язку з цим, нами представлено вивчення питання інформаційної духовності та її значення для утвердження
сучасної держави.
Під інформаційною духовністю ми розуміли наповнення інформаційного
простору духовними цінностями задля формування високого рівня свідомості та
самосвідомості особистості; розвитку її духовних пріоритетів; обґрунтування системи цінностей, що мають лягти в основу життя, виступати на передній план усього
процесу життєдіяльності. Джерелами духовності слугують наука, культура, релігія,
мистецтво, спорт тощо.
З метою формування інформаційної духовності студентської молоді нами запропоновано поняття «інформаційно-духовної особистості»; авторську психологічну
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структуру інформаційно-духовної особистості; авторську модель інформаційного духовного становлення особистості молоді, програму тренінгу розвитку інформаційної
духовності особистості; тематичний план спецкурсу «Психологія формування
інформаційної духовності особистості»; критерії розвитку інформаційної духовності
особистості; джерела формування інформаційної духовності особистості.
Під терміном «інформаційно-духовна особистість» ми розуміємо особистість, в
яка є сучасною та цифрово грамотною, водночас, в своїх думках і вчинках опирається
на закони правди та справедливості; яка в своєму житті керується принципами істини
та любові до ближнього; користується законами взаємоповаги та взаємодопомоги;
інформаційний простір якої сповнений духовно-культурними надбаннями.
Авторська психологічна структура інформаційно-духовної особистості, авторська
модель інформаційного духовного становлення особистості та психологічний тренінг
формування інформаційної духовності особистості студентської молоді представлені
нами у розширених працях, з якими можна ознайомитися у матеріалах, розміщених
у фахових виданнях України та виданнях наукометричних баз Scopus, Web of Science
тощо.
Також нами представлено критерії, яким повинна відповідати інформаційно
духовна особистість: моральні: інформаційно духовна особистість характеризується
чесністю, справедливістю, достойністю; має діловий та особистісний авторитет; любить свою працю і відповідально відноситься до неї; мати етично-діловий такт і
радість від спілкування; інтелектуальні: високий рівень фахової підготовки; точність
пам’яті, гнучкість мислення, творчість уяви; темперамент, лабільна нервова система
(вроджені чинники); сила волі і віра (набуті чинники); мовленнєва культура, риторика; інтуїція; спостережливість; фізичні та канонічні: одяг, постава, поведінка;
шляхетність, одухотворення.
Джерелами інформаційно духовної особистості є: соціальні мережі з використанням духовної інформації, якою є Святе Письмо; Богословіє (як наука про Бога); Свята
Літургія – вчителька життя (А. Шептицький); Молитва – розвиток душі; церковне
мистецтво; християнська філософія (пізнання Бога); природа, культура, мистецтво,
спорт тощо.
Висновок. На сьогоднішній день Україна здійснила значний цифровий стрибок
та перейшла на більш високий технологічний рівень розвитку. Однак, утвердження
і розквіт нашої держави можливий лише за умови професійного та інформаційно
духовного становлення кожного громадянина, професіонала, фахівця, який має стати
вирішальною силою, що забезпечить незворотність поступу України до своєї волі, слави, економічного та соціального добробуту, здорової нації, сильної держави світового
рівня.
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СТРАХ ЯК ФАКТОР СВІТОВОЇ ПОЛІТИКИ
Функціонування сучасних суспільств пронизано емоціями, які нерідко обумовлюють взаємодії між акторами, більшою мірою, ніж матеріальні інтереси. Відтак, емоції,
які постійно підживлюються ЗМІ, кінематографом, масовою культурою і особливо
новими соціальними медіа, стали впливовим чинником сучасних політичних процесів,
спрямованих передусім на радикальні, а можливо й антисистемні зміни в суспільствах
та міжнародних відносинах. Важливе місце серед таких емоцій займає страх.
Страх як первинний інстинкт індивіда, необхідний для виживання, формує вибір і
дії людини та групових акторів у всіх сферах життя, включаючи міжнародні відносини.
Як потужна людська емоція страх виявляється не лише на індивідуальному, а й колективному рівнях; глобалізуючись під впливом поширення наративів страху та реакцій
на загрози екологічних катастроф, тероризму та кібертероризму, неконтрольованої
міграції, пандемій та т.п., він перетворюється на вагомий чинник конструювання
відносин та залежностей на рівні національної та світової політики. В цих умовах
страх з реакції на відчуття загрози (чи реальну загрозу), поступово перетворюється
на світогляд, картину світу, сформовані в головах людей політиками та ЗМІ, і став
потужним інструментом зміни та конструювання реальності.
На міжнародній арені страх з традиційного інструменту держав у зовнішній
політиці (тиску, залякування застосуванням сили) трансформується у політику, засновану на страху, яка в страху «знаходить натхнення і власну значимість» [2]. Йдеться
про свідоме застосування акторами політики та культури страху задля збереження
гегемонії, ідентичності, ресурсів, отримання інших преференцій. Культура страху –
термін, який використовується в соціальних науках для опису емоційної відповіді
акторів на загрози (об’єктивні чи уявні), виявляє та відображає «індивідуальність
і вразливість людини, культури чи цивілізації на якийсь певний момент» [1, c 113].
Відтак, ідентичність, ментальність, попередній сторичний досвід опосередковують
вияв емоцій страху і, зокрема, колективного страху, який може мати різні наслідки
для світової політики.
Найвагомішими джерелами страху на сучасному етапі є непевність та
екзистенційна тривога. У міжнародному середовищі вона посилюється онтологічною
основою функціонування міжнародних відносин, а саме їхньою анархічністю. Іншими
словами: міжнародні відносини, світова політика функціонують у середовищі, де не
існує жодної вищої і легітимної інстанції, яка могла б забезпечити справедливість
і стримати надмірні амбіції окремих держав. Відтак, єдиним інструментом
управління та забезпечення стабільності, хоча б на певний історичний період, є
міжнародна система, яка формує різні моделі балансу сил, балансу страху, інститути
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співробітництва, і таким способом може впливати та організовувати відносини між
різними політичними, соціальними та культурними утвореннями, використовуючи
для цього різні міжнародні режими. Міжнародна система є самоорганізованою структурою, результатом взаємовідносини між великими державами, але різні політичні
культури можуть впливати на формування принципів міжнародної системи. У свою
чергу, система має здатність формувати власну культуру і впливати на ідентичності
міжнародних акторів і практику їхньої взаємодії. Соціальний конструктивіст А. Вендт
вважає, що міжнародна анархія не є існуючою реальністю, даністю, а відображає
той зміст, «який у неї вкладають держави» [3, с. 392]. Учений вирізнив три види
міжнародної анархії, які обумовлюють три “культури” взаємодії міжнародних акторів –
гоббсіанську, локкіанську та кантіанську [4]. Вони розрізняються сприйняттям Іншого
(відповідно ворога, суперника або друга) у міжнародних відносинах та уявленнями про
загрози та страхи, що їх формують. З цього погляду, домінування однієї з культур може
мати наслідком війну, суперництво або ж колективну безпеку (спільноту безпеки).
Держави засвоюючи відповідну культуру, сформовану на системному рівні, можуть
послуговуватись відповідними домінантними принципами взаємодій: конфліктом
у гоббсіанській культурі, конкуренцією – у локкіанській та співробітництвом
(кооперацією) – у кантіанській культурі. Страх присутній у всіх трьох структурах,
оскільки він об’єктивно характерний індивідам та колективним спільнотам. Але
найбільш органічно й тісно страх «вплітається» гоббсіанською культурою, в межах якої
актори діють з погляду егоїстичних інтересів і сприймають міждержавний конфлікт
як природну парадигму світової політики. Страх є стимулом, здатним спровокувати
Гоббсову війну всіх проти всіх (bellum omnium contra omnes). Локкіанська культура
визнає можливість виникнення війни між державами, але намагається пом’якшити її
наслідки правилами міжнародної конкуренції. В основі кантіанської культури – прагнення подолати страх у міжнародних відносинах шляхом посилення взаємозалежності
акторів і побудови конструктивних моделей міжнародної кооперації. У кантіанській
культурі страх розглядається позитивним та трансформуючим чинником міжнародної
системи на засадах миру, співробітництва та прав людини.
На сучасному етапі розвитку світової політики, яка розгортається в контексті
незавершеності нової (після руйнування біполярності в кінці 90-х рр. ХХ ст.) структури міжнародної системи, а отже й відсутності сталих, визнаних більшістю
акторів принципів та норм, традиційні інститути ліберальної міжнародної
політики – демократія, глобальне управління – занепадають, демонструючи свою
неефективність. Натомість авторитаризм і національний егоїзм представляються
(передовсім наративно) як релевантніші засоби впливу на наростання глобального
хаосу, особливо к контексті пандемічної кризи. Одночасно ні ліберальні, ні авторитарні
інститути не знаходять підтримки всієї глобальної спільноти. Це посилює непевність,
непередбачуність міжнародних процесів, складність їх прогнозування. Глобальна
непевність мотивує деяких акторів (передовсім Китай та РФ) до висунення амбіцій
на глобальне лідерство, застосування неконвенційних, силових засобів для їхньої

85

Т Е ЗИ
звітної наукової конференції філософського факультету

реалізації. Стимулом неконвенційності в межах міжнародної системи слугує культура страху близька до гоббсіанської. Вона породжує ворожнечу та поляризацію
в межах системи зі слабкою регулятивною структурою. Посилення такої політики
популістською риторикою, з метою виправдання неконвенційної поведінки може привести до зростання напруженості, дилеми безпеки і перенесення її у сферу емоцій та
ірраціональних наративів страху, якими складно управляти і впливати на міжнародні
конфлікти через призму універсалізованих і раціональних за своєю природою норм.
Формування нової структури міжнародних відносин супроводжується культурними суперечностями, зумовленими різними практиками та наративами, якими послуговуються сучасні актори міжнародної політики, і відображають відмінності
між гоббсіанською та кантіанською культурою страху, або іншими словами – між
західною ліберальною демократією, з одного боку, та авторитарними й фашистськими
політичними системами, з іншого. Ідеологічна поляризованість цих культур і культур
страху відповідно, суттєво сповільнюватиме формування нових конвенційних правил
і системної регулятивної культури.
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ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ
СУСПІЛЬСТВА СТАРОДАВНЬОГО ВАВИЛОНУ
У ЗАКОНАХ ХАММУРАПІ
Вавилонська держава являла собою класичний зразок східної теократичної
деспотії, що яскраво демонструють джерела політичної думки того часу. Загалом,
реконструювати контури суспільного та політичного життя Стародавнього Вавилону
є цілком можливо, зважаючи на численні джерела з історії Стародавнього Вавилону,
що містилися на глиняних табличках, і дійшли до наших днів. Науковці послуговуються джерелами найрізноманітнішого характеру, серед яких юридичні пам’ятки,
адміністративно-господарські документи (торгові угоди, угоди про боргові займи,
оренду землі чи найм працівників), пам’ятні царські написи і аннали, так звані царські
списки, стародавні хроніки, дипломатичні акти, релігійно-філософські, літературні,
наукові тексти.
Реконструювати особливості державного врядування та суспільної системи нам дає можливість одне з найвідоміших джерел історії та політичної думки
Старовавилонського царства – «Закони царя Хаммурапі». У судебнику законодавець
регламентує майже всі сторони життя тогочасного вавилонського суспільства, а саме
специфіку політичної, економічної систем та особливості соціальної ієрархії. У судебнику знаходимо законодавчі норми присвячені адміністративному, кримінальному,
сімейному, трудовому, цивільному та процесуальному праву.
З тексту законів дізнаємося про контури соціальної структури старовавилонського суспільства, яке складалося із авелумів («мужі»), мушкенумів («покірні») та
вардумів (раби). Хоча дослідники наголошують, що кількість соціальних груп та
прошарків насправді була значно більшою, а система зв’язків значно складнішою.
З тексту судебника авелуми постають як повноправні члени сільської чи міської
общин, що володіли часткою спільної, общинної землі. До категорії мушкенумів
дослідники зараховують переважно збіднілих селян, що наймалися на службу у царя
і знаходилася на нижчому щаблі соціальної ієрархії. Про обмежені громадянські права
та нерівноправне становище цих двох груп населення свідчить різна міра покарання
за пошкодження майна та здоров’я авелума та мушкенума: «Якщо людина вибила зуб
рівному собі (авелуму), то повинні вибити зуб і йому. Якщо він вибив зуб мушкенуму,
то слід заплатити 1/3 міни срібла». [1, c. 169]
Значна частина статей судебника присвячена регламентуванню правового становища рабів. У період Старовавилонського царства, на відміну від попередніх етапів
історії Межиріччя, де мало місце так зване патріархальне рабство (раб сприймався як
член общини), вардуми вважалися звичайним майном господаря і були предметом
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купівлі-продажу. Раби не мали жодних прав, вони підлягали тавруванню, а також їх
жорстоко карали за будь-яку непокору. Джерелами поповнення класу рабів міг стати
полон на війні, боргова кабала. Рабом також можна було стати за вироком суду як
покарання за правопорушення. Поширеною була работоргівля, а також звичайно,
спадкове рабство.
«Закони Хаммурапі» захищали право власності господарів над рабами. На державу
покладалася функція збереження встановленої системи, вона законодавчо регулювала
работоргівлю, розшукувала та карала рабів-утікачів та тих, хто їм допомагав. Зокрема
той, хто вкрав раба, допоміг йому втекти, ліквідувати тавро або переховуватися, карався смертю. Якщо вардуму були нанесені тяжкі тілесні ушкодження, власнику слід
було відшкодувати збитки.
«Закони Хаммурапі» містять інформацію про те, що серед рабів у Вавилоні також
існувала певна соціальна ієрархія. Зокрема, рабиня-наложниця і її діти після смерті господаря ставали вільними. Окрім торгівельних функцій, обов’язком купців (тамкарів),
які перебували на царській службі і виконували роль торгівельних агентів, був викуп
з полону колишніх вавилонських громадян, які потрапили у рабство в іншій країні.
Теократична деспотія часів Хаммурапі традиційно спиралася на великий забюрократизований чиновницький апарат, який очолювався особисто царським радником – нубандою. Окремо в столиці існували чиновники «царської палати», функцією
яких було наповнення державної скарбниці. В кожній області створювалась власна
адміністрація, що завідувала збором податків, слідкувала за належним виконанням державних повинностей, відповідала за формування ополчення, контролювала
очільників сільських общин, керувала державним земельним фондом, іригаційними
системами на місцях тощо. Окремою групою чиновників, так як і в Стародавньому
Єгипті, були жерці. За роботу чиновники отримували так званий «ільк» (це могли бути
продукти харчування, земля тощо). Окрім чиновників, земля надавалася у службове
користування військовим на період виконання службових обов’язків.
16 статей «Законів Хаммурапі» стосувалася прав воїнів, їхнього майнового становища (захист їхнього майна від лихварів), їм гарантувалася низка пільг. За ефективне виконання службових обов’язків держава надавала військовим у користування
земельні наділи (вже згадуваний «ільк»). Допоки військовослужбовець сумлінно
служив у війську і виконував усі покладені на нього зобов’язання, земля не могла бути
відчуженою. Зокрема, у судебнику зазначається: 1) заборонено купувати майно воїна
або забирати його за борги; 2) майно воїна міг успадкувати старший син, якщо він
продовжував кар’єру батька. Якщо у військового не було повнолітніх синів, то третина
майна залишалася вдові; 3) пограбування або продаж у рабство воїна командиром
каралося смертю останнього; 4) воїна, який потрапив у полон слід було викупити за
державні кошти; 5) у разі невиконання своїх обов’язків (якщо воїн запізнювався або
посилав замість себе найманця, але надалі користувався службовим майном), він мав
підлягати страті. [2, c. 25]
Функціями війська за часів Хаммурапі були не лише ведення війн та здійснення
завоювань нових територій, а й охорона правопорядку в середині країни, запобігання
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різного роду повстанням та заворушенням. Це пояснює таку прицільну увагу до прав
воїнів у «Законах Хаммурапі».
За дотриманням правопорядку також слідкувала розгалужена і досить розвинена судова система. Вавилоняни активно користувалася її послугами, не лише у
кримінальних справах, а також у питаннях продажу, оренди майна, найму працівників
тощо. Верховним суддею був цар, який виступав вищою інстанцією для розгляду
цивільних та карних справ. [3, c. 36] Справи що стосувалися рядових общинників розглядали судді (храмові або громадські чиновники) разом із сільськими старійшинами.
У період правління Хаммурапі була проведена судова реформа, яка значно обмежила функції храмових суддів на користь судів царських, що були створені у містах у
кількості від 6 до 10 чоловік. До таких судів часто входили керівники міст та областей.
Крім того, царські чиновники вели нагляд за діяльністю сільської общини, яка мала
певне самоуправління. На чолі такої общини стояв рабіанум, який відповідав за виконання общиною повинностей, а також за все, що відбувалося на території общини.
[4, с. 17] Існували також колегії, у які об’єднувалися не лише професійні судді, а судовий
персонал (глашатаї, писарі тощо). Таким чином у Стародавньому Вавилоні існувала
ієрархія судів: царські, храмові, общинні та міські суди.
Про високий рівень організації судочинства свідчить те, що судді у своїх рішеннях
керувалися писаним правом. Існувало процесуальне право, що передбачало не лише
заслуховування свідчень учасників справи, але й передбачало проведення попереднього розслідування. В «Законах Хаммурапі» є статті, що передбачали відповідальність
за лжесвідчення та неправдиве звинувачення. Покарання за такі дії визначалися за
принципом таліона (на лжесвідка очікував той самий присуд, що й на обвинуваченого
у разі доведення вини останнього). Поряд із цим судова система не була позбавлена
пережитків первіснообщинного ладу (принцип таліону, «божий суд» тощо).
Судова система у Вавилоні, як і чиновницький апарат загалом, були пронизані
хабарництвом і зловживаннями. Стаття п’ята «Законів Хаммурапі» передбачала санкції
для судді, у вигляді штрафу та звільнення у разі спроби змінити власне письмове
рішення: «Якщо суддя розібрав справу, виніс рішення і виробив документ із печаткою,
а потім рішення змінив, то слід оприлюднити інформацію про зміну рішення суддею
… і у зборах його повинні підняти із судейського крісла і не повинен він більше сідати
із суддями в суді». [1, с. 154]
Окрім теологічних основ та сили війська надзвичайна влада царів також
ґрунтувалась на економічній могутності та значній частці державних земель у
порівнянні із обсягами приватних і общинних територій. Незважаючи на те, що приватна власність існувала і процвітала, її обсяги були значно меншими за державний
сектор економіки.
Згодом у період Середньовавилонського царства приватна власність оформлюється остаточно. Ільк, що надавався чиновникам у користування поступово почав
закріплюватися за їхніми нащадками і передаватися у спадок. Також з’являється
форма передачі землі службовцям на «вічні часи». Члени общин та службовці, що
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користувалися службовим майном перетворилися на приватних власників, що оподатковувалися державою. Згодом централізоване державне управління було ліквідоване.
Низка статей «Законів Хаммурапі» присвячена кабалі та лихварству, що перетворилися на соціальне лихо, що руйнувало вавилонське суспільство та державу
із середини. Хаммурапі, прийшовши до влади, встановив «справедливість у країні»
(ліквідував боргові зобов’язання, тих хто перебував у кабалі). Проте він не скасував кабалу як явище, а лише регламентував діяльність лихварів. Зокрема судебник
містить інформацію, що авелум не міг потрапити у кабальну залежність за жодних
умов, а мушкенум міг потрапити у боргове рабство не більше ніж на три роки. Після
завершення цього терміну авелум мав бути відпущений, не залежно від обсягів боргу.
Тобто общинник не перетворювався на раба в класичному розумінні, а потрапляв у
кабальну залежність на чітко визначений період часу. Також у судебнику регламентувався лихварський відсоток, заборонено було позбавляти боржника усього майна
або врожаю, відчужити можна було лише ту частку, яка відповідала сумі позики та
відсоткам. Законодавець постановляв, що віддавати борг можна було не лише сріблом,
а й продуктами харчування, а в неврожайні роки або у разі повені чи інших стихійних
лих повернення боргу переносилося на пізніший термін. Якщо боржник помирав у
кабалі через умови утримання чи виконання важких робіт кредитор також карався
смертю.
Загалом «Закони Хаммурапі» містять положення, що регламентують економічні
відносини різних класів, орендні відносини, оплату найманої праці, розмір заробітної
плати найманого працівника, сімейні відносини тощо.
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ОСОБЛИВОСТІ
КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ТА ГІБРИДНОЇ
ВІЙНИ РОСІЇ У ПОЛІТИКО ПАРТІЙНОМУ
ТА ІДЕОЛОГІЧНОМУ АСПЕКТАХ
Інформаційна агресія є однією зі складових повномасштабної стратегічної
операції Російської Федерації, яка включає застосування й інших засобів впливу:
геополітичного, дипломатичного та економічного. Використання системно-структурного методу у вивченні об’єкта дослідження дозволяє прослідкувати взаємозв’язок
між концептуалізацією застосування комунікаційно-інформаційних технологій у
політико-ідеологічному просторі та медіапросторі зокрема. Особливої уваги заслуговують роботи Г. Почєпцова, В. Горбуліна, Д. Дарчевської, Т. Жаркової, Я. Малика,
О. Курбана, Д. Осепашвілі, В. Ліпкана, що відіграли вагому роль у розвитку теорії
інформаційних та гібридних воєн.
Історичний процес концептуалізації інформаційної агресії та гібридної війни
у відповідних юридичних та політичних документах Росії становить важливу базу
вивчення феномену інформаційної війни. З допомогою порівняльно-історичного
методу ми можемо дослідити модель ведення гібридних воєн проти України та Грузії
та оцінити їх вплив на політичну ситуацію у регіоні. Уперше поняття «інформаційної
агресії» було описано у документі «Концептуальні погляди на діяльність збройних
сил Російської Федерації в інформаційному просторі» від 2011 р. У ньому визначають
пріоритетність та комплексність застосування військової сили та інформаційних
засобів впливу: «...діяльність в інформаційному просторі включає заходи штабів і
дії військ з розвідки, оперативного маскування, радіоелектронної боротьби, зв’язку,
прихованого й автоматизованого управління, інформаційної роботи штабів, а також
захисту своїх інформаційних систем від радіоелектронних, комп’ютерних та інших
впливів. В організації діяльності в інформаційному просторі в мирний та воєнний
час, при підготовці та в ході операцій (бойових дій) беруть безпосередню участь
командування і штаби всіх рівнів»[1, с. 7]. Саме цей документ став наріжним каменем у формуванні жорсткої антизахідної ідеології та заклав основу для діяльності
політичних партій й здійснення військової стратегії.
Важливою складовою складного механізму реалізації інформаційно-військової
стратегії Росії є медіапростір та його актори. Для усвідомлення його ролі у дослідженні
використовується структурний метод. Завдяки йому ми можемо проаналізувати та
усвідомити ієрархічну систему «політика-ЗМІ-суспільство». Модель застосування
інформаційних технологій для досягнення політичних та геополітичних цілей роз-
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роблялася у Росії з 2006 р., що припадає на початок ескалації конфлікту з Естонією.
Задля досягнення мети політичною верхівкою було вирішено обрати тактику поширення пропагандистського наративу про русофобію [2, с. 25]. Доволі старе, проте
досить ефективне кліше, за допомогою якого Росія протягом десятиліть «маркувала»
своїх внутрішніх і зовнішніх ворогів. Саме проти Естонії Росія уперше застосовувала
хакерські атаки, провокації, сфабриковані новини та дезінформацію через ЗМІ. На
інституційному рівні, уже у 2003 р. було засновано Інститут інформаційної безпеки.
Він став першою інституцією, що спеціалізувалася на інформаційній безпеці в рамках
міжнародного співробітництва Росії, та був створений для розв’язання інформаційних
проблем на глобальному рівні. Не менш важливими політичними інституціями, що
безпосередньо займались розробкою «Доктрини інформаційної безпеки» стали школи
Дугіна та Панаріна [2, с. 26-27].
У вивченні доктринально-ідеологічного аспекту застосовується метод контентаналізу, що дозволяє об’єктивно інтерпретувати зміст політичних та безпекових
теорій та наукових праць. Концепція застосування інформаційної агресії та гібридної
війни розроблялась як своєрідна відповідь на нові військові доктрини Заходу. Крім
того, геополітична стратегія Росії надає певні ідеологічні підстави для ведення
інформаційних воєн. На противагу ідеології лібералізму пропагується «неоконсервативна постліберальна влада, яка бореться за справедливий багатополярний
світ, та захищає традиції, консервативні цінності та свободу». Російська євразійська
цивілізація протиставляється «Атлантичній цивілізації під командуванням США», що
має намір підірвати російську суверенність та здобути глобальну гегемонію. Саме
тому внутрішні кризи в Україні та Грузії з подальшою анексією територій розглядаються керівними політичними партіями Росії у контексті суперництва між цими
цивілізаціями [2, c. 5].
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Воз н я к Свя т ос ла ва

ПОЛІТИЧНА МОБІЛІЗАЦІЯ
В ДЕМОКРАТИЧНІЙ ДЕРЖАВІ
Х. Лінц пропонує таке визначення демократії: «... це законне право формулювати
та відстоювати політичні альтернативи, яке супроводить право на свободу об’єднань,
свободу слова та інші головні політичні права особистості; вільне і ненасильницьке змагання лідерів суспільства, громади з періодичною оцінкою їх претензій на
управління суспільством; включення в демократичний процес всіх ефективних
політичних інститутів; забезпечення умов політичної активності для всіх членів
політичної спільноти незалежно від їхніх політичних уподобань...». [3, c.154]
А. Пшеворський зазначає, що «Демократія являє собою таку організацію політичної
влади ... [яка] визначає здатність різних груп реалізовувати їх специфічні інтереси».
Лібералізм сучасної демократії може бути пояснений за допомогою виявлення
універсальних характеристик демократичного устрою, кожна з яких ілюструє свободу
виникнення і волевиявлення опозиції. Вчений виділив шість таких характеристик.
1. Існування та організація конфліктуючих інтересів, які означають, зокрема, що:
а) для захисту своїх інтересів можуть формуватися найрізноманітніші групи;
б) ці групи мають гарантований доступ до політичних інститутів.
2. Розвиток та вирішення конфліктів здійснюється у згоді з правилами, які
визначені заздалегідь, є ясними і доступними для всіх учасників.
3. Деякі напрямки дій виключені в якості можливих стратегій, як наприклад,
постійне звернення до використання фізичної сили. Використання сили
регулюється правилами, спеціально передбачають ті випадки, в яких це може
допускатися.
4 Як і кожна інша система, демократія прагне до стабілізації відносин, що виникають між діями різних груп і результатами цих дій. Але специфіка демократії
полягає в тому, що тут кожна група має можливість самостійного вибору
стратегії, кожна з яких має індивідуальні та цілком відчутні наслідки.
5. Результати демократичних конфліктів не просто різноспрямовані. Вони
непередбачувані, оскільки демократія надає можливість реалізації інтересів
кожної політичної групи. [3, c. 155]
Політична мобілізація – необхідна умова існування громадянського суспільства,
оскільки рівень стабільності громадянського суспільства безпосередньо залежить від
високого рівня громадянської активності. Громадянське суспільство, як нам відомо,
є важливою ознакою демократичної держави.
Політична мобілізація інтерпретується як «збір та активізація людей, а також
ресурсів державою, політичною партією або соціальний рухом».[1]
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Причиною активізації мобілізаційних процесів виступає політична влада у таких
її проявах:
• як діяльність певних груп, що оцінюються опонентами у негативному контексті
та призводять до організації останніх у структури спротиву;
• як суттєвий ресурс, що сам по собі є метою дій консолідованих груп;
Стабільність громадянських держав, що захищають інтереси широкого кола
соціальних груп базується на високій політичній активності населення. Отже головним завданням демократичної влади в такій державі стає максимізація політичної
активності населення, зведення її до високого рівня і одночасно утримання її в прийнятних межах.
В такому випадку в нагоді стають і традиційні канали політичної мобілізації
населення – партії, преса, передвиборчі агітації та перегони, а також нові канали –
соціальні медіа.
Водночас, не існує єдиної думки щодо ефективності політичної мобілізації через
соціальні медіа – спектр оцінок дуже широкий, від оптимістичних до цілком скептичних. Напочатку розвитку соціальних медіа – наприкінці 90-х років ХХ ст. – до Інтернету
ставились як інструменту потенційного заохочення громадян до політичної участі.
Поступово дослідники схиляються до більш негативних оцінок – погоджуються, що
громадяни здійснюють певну політичну активність через соціальні мережі, але ця
активність є розмитою та малоефективною, і головним чином її завданням стає залучення активістів до важливих політичних питань. Водночас створення потужних
соціальних мереж, таких як Facebook, трансформує поняття громадянського активізму,
породжуючи явище, яке визначають як мікро-активізм. [2, c. 176]
Фахівці наводять різні схеми, за якими будуються мобілізаційні технології в демократичному соціумі, незалежно від того, в якій галузі суспільної діяльності вони
застосовуються. Основними її складовими є:
• Ідея – те, що згуртовує людей. На її рівні пропагуються основні цінності та
ідеали.
• Лідер – особистість, здатна мобілізувати людей на певну діяльність і проголосити ідею, за яку необхідно боротися.
• Ініціативна група – основні учасники, максимально наближені до лідера, що є
сполучною ланкою між ним і основною масою.
• Проект – програма, в рамках якої здійснюється намічена діяльність.
• Освітлення проекту у ЗМІ – важливий спосіб для залучення суспільної уваги.
• Реалізація проекту – втілення проголошених ідей у життя.
• Обговорення проекту – оцінка результатів і можливостей його подальшого
розвитку
За демократичного режиму використовуються такі мобілізаційні технології:
• безпосередні та опосередковані. У першому випадку відбувається пряме
спілкування суб’єкта з об’єктом управління. Масові заходи – мітинги, концерти, демонстрації, пікети, збори, наукові форуми. Заходи, де контактує невелика
група людей – бесіди, інтерв’ю, аутотренінги. Цінність – об’єкт сприймає пер-
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винну інформацію, у нього виникає відчуття можливості особистого впливу на
динаміку соціальних процесів. У другому випадку обов’язковою є присутність
посередника. Його роль може виконувати соціальний об’єкт (колега, родичі,
знайомі, довірена особа, громадські організації) або неживий матеріальний
об’єкт (стенди, листівки, плакати, буклети, нариси, книги, альбоми, програми,
пам’ятки).
• емоційно насичені (розважальні шоу, концерти, дискотеки, заїзди, турніри) і
емоційно нейтральні (соціальна реклама різного характеру). У першому випадку перевага віддається організаційному початку і лише потім інформаційному,
у другому – навпаки, причому інформація може відображатися не тільки за
допомогою тексту, а й символів.
• індивідуально адресні (вплив на конкретну людину) і масові (вплив на широкого споживача різного віку і груп).
• спеціальні (зустрічі з керівниками, випуск наочної агітації, створення рекламного фільму або тематичної передачі), супутні (тематичне оформлення масових
заходів, соціальна реклама на товарах народного споживання, виготовлення
продукції подвійного призначення), комплексні (масові розважальні заходи,
з одного боку оформляються як культурне шоу, а з іншого – мають яскраво
виражену мобілізуючу складову).
• діалогові та монологові. Головна перевага діалогових – можливість для
суб’єкта мобілізації постійно «тримати руку на пульсі» мобілізуються, чуйно
відгукуватися на найменші зміни їх настрої.
В демократичних країнах, останнім часом поширилося використання такої форми
протесту як флешмоб. Соціальний та політичний відтінок перетворює флешмоб на
політ-моб або соціальний моб. Втім, звичайні люди часто називають флешмобами
суспільно-політичні акції. Вони є простішим, оперативнішим і безпечнішим способом
виразити суспільну думку або звернути увагу на ті чи інші проблеми, ніж мітинги
або демонстрації.
Якщо в умовах тоталітарних і авторитарних режимів суб’єктом мобілізації є держава. То в умовах демократії громадянське суспільство є таким осередком і стимулом
для мобілізації зусиль і ресурсів. Мобілізаційні технології застосовуються демократичними режимами для того, щоб отримати якнайбільшу підтримку з боку громадян,
щоб забезпечити інтереси різних соціальних груп.
Отже, демократія являє собою таку організацію політичної влади яка визначає
здатність різних груп реалізовувати їх специфічні інтереси. Політична мобілізація –
необхідна умова існування громадянського суспільства, оскільки рівень стабільності
громадянського суспільства та держави безпосередньо залежить від високого рівня
громадянської активності. Громадянське суспільство, як нам відомо, є важливою
ознакою демократичної держави. Мобілізаційні технології застосовуються демократичними режимами для того, щоб отримати якнайбільшу підтримку з боку громадян,
щоб забезпечити інтереси різних соціальних груп. Використовують ліберальні засоби
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такі як: ЗМІ, соціальні медіа, масові заходи – мітинги, концерти, демонстрації, пікети,
збори, наукові форуми, зустрічі з керівниками, випуск наочної агітації, тощо.
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Га р ба ди н Анд р ій

ПРИЙОМИ ОБМЕЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ
САМОКОНТРОЛЮ У ПОВЕДІНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ
Р. ТАЛЕРА: ПОЛІТОЛОГІЧНИЙ КОНТЕКСТ
Проблематика самоконтролю, специфіки обмежень даної проблеми та форм її
вияву є однією з центральних як для поведінкової економіки, так і для психології загалом. Відповідно даний феномен безпосередньо впливатиме і на політику як таку –
виборча явка, схильність іґнорувати вибори в принципі, голосування за «менше зло» є безліч прикладів того, як така проблематика може виявлятися.
Проте, не менш цікавим є те, як можна уникати даних проблем – через використання яких прийомів можна суттєво обмежити впливу проблем із самоконтролем
на нашу поведінку, що надзвичайно актуально і для політики. Знову ж наголосимо, що економіка функціонує не сама по собі, а як результат людської діяльності та
міжособистісних взаємодій, які визначаються універсальними характеристиками, що
виявлятимуться і політично.
Зрозумівши власну природу ми здатні шукати та знаходити прийоми для самоконтролю – усвідомлення власних слабкостей допомагає шукати способи боротьби
із ними: “щоб не забути купити продукти, потрібно скласти список. Для раннього
підйому треба завести будильник. Хтось просить друзів не давати йому їсти десерт
або підтримати в спробі кинути палити. У всіх випадках “планувальники” намагаються
контролювати “діячів”, намагаючись змінити стимули. На жаль, “діячів” не завжди
можна приборкати (як стримати Гомера?). Вони здатні перекреслити всі зусилля
“планувальника”. Неоригінальний, але показовий приклад з будильником” [1, с. 49].
Поширена практика, коли людина накручує будильник заздалегідь до часу, коли треба
прокинутися із розрахунку на те, що після того як він просигналізує час прокидання
можна буде відкласти ще хоча б на 5 хвилин.
Які ще є механізми самоконтролю? По-перше, якщо мова йде про особисті стосунки, то це парі. Досить часто кинутий виклик знайомій людині може простимулювати
зміну поведінки – і це поширена практика, коли мова йде про паління, дієти чи азартні
ігри. Наприклад, взяте на себе зобов”язання сходити на вибори, хоча б для того, аби
задекларувати такий похід у соціальних мережах, вже непогана стратегія для подолання ліні чи тяжіння до статусу-кво.
По-друге, це м’яке втручання держави. До прикладу підняття акцизів на сигарети.
Формально жодна опозиція не опротестує такий хід. І статистика показує, що частина
курців кине палити якраз виходячи із економічної доцільності, хоча далеко не завжди –
частина споживачів просто перейде на дешевшу марку сигарет.
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По-третє, це приватний сектор. Цікавий приклад такого втручання можна зустріти
у оповіданні Стівена Кінга “Корпорація “Кидайте курити!”. У творі йдеться фактично
про шантаж героя, що добровільно спочатку погоджується на терапію. Відповідно
коли перед ним стає вибір – курити далі свідомо завдавши морального та фізичного
болю близьким, куріння поступово відпускає. Але це лише “чорний” приклад такої
ініціативи.
Все це лише додатково ілюструє, наскільки суттєво проблеми із самоконтролем
впливають на наше життя. Однак зміна нашої поведінки – цілком досяжна мета.
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І ле н ь к і в Га ли н а

ОЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ ПОЛІТИЧНОГО ІДЕАЛУ
В ІСТОРІЇ ПОЛІТИЧНОЇ ДУМКИ
Політичний ідеал, як, зрештою, і багато інших концептів в політичній науці,
набуває свого розвитку задовго до того, як його починають конкретно окреслювати
та концептуалізувати. Звернення до ідеалу є неминучим у процесі пізнання будьякої сфери життя людини, ідеал є особливим когнітивним конструктом, своєрідним
дзеркалом, в якому відображаються а) індивідуальні уявлення про досконалу форму
організації сфери життя людини; б) генералізовані колективні, закладені в свідомості
певної соціальної групи; в) мета суспільного розвитку.
Так, уявлення про досконалий характер організації політики (насамперед –
державної влади) є витоками політичної думки, ще не наукового, але теоретичного
окреслення політики самої по собі. І таких політичних ідеалів впродовж розвитку
політичної теорії безліч, вони є настільки розрізненими, що їх важко генералізувати
і, як наслідок, дослідити. Це призводить до того, що в науці, зокрема вітчизняній,
дослідники ідеалу частіше зосереджуються на політичних ідеалах конкретних
філософів та вчених, соціальних спільностей (нація, клас) чи теоретичних напрямків.
Нас же цікавить ідеал як політико-філософський концепт, когнітивна форма, що
забезпечує пізнання політики через зіставлення політичного ідеалу з політичною
реальністю, та конструкт свідомості, що володіє мобілізаційним потенціалом та може
бути детермінантою політичної діяльності та участі.
Початок концептуалізації ідеалу в західній філософській традиції ми вбачаємо
у роботах Платона. В його концепції явища реального світу є відображенням світу
ідей, причому відображенням недосконалим, тому що ідея ніколи не може повноцінно
реалізуватися в реальному світі. Речі реального світу не існують самі по собі, вони
реальні тільки тому, що в світі ідей існують ідеї, які їх визначають. Тобто ідея є первинною, а явища реальності вторинними відносно неї. Такий похідний характер реальності
обумовлює недосконалість світу речей порівняно зі світом ідей. Звідси і вибудовується
структура ідеалу як філософської категорії. Платон закладає недосяжність як визначальну рису будь-якого ідеалу, в тому числі політичного, оскільки ідея, що лежить в
основі будь-якого ідеалу (чи в платонівському означенні ідея фактично і є ідеалом),
ніколи не зможе бути повністю втіленою, практики, в тому числі політична, може
лише наблизитись до ідеалу.
Намагання осягнути природу ідеалу були характерними для подальших етапів
розвитку філософської думки, проте нас в даному випадку цікавить не ідеал як
загальнофілософська категорія, а осмислення політичного ідеалу. Тобто ключовим
в даному випадку є не окреслення того, що ми вважаємо ідеалом, адже це є цілком
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зрозумілим, не зважаючи на те, будемо ми схилятися до його окреслення як статичної
та недосяжної досконалості чи як динамічної компоненти, дійсності в її абсолютній
істині. Так чи інакше ми доходимо до певної форми досконалості, абсолюту. Питання
в тому, що ми вважаємо політичним ідеалом.
По-перше, ми розглядаємо політику як основну регулятивну сферу соціального
буття, здатну таким чином впливати на всі інші сфери життя індивіда та суспільства.
Тобто, політика є межовою сферою, а тому важко визначити, де закінчується
політичне. По-друге, часто поняття «політичний ідеал» застосовують для позначення
індивідуальних уявлень про досконалу форму організації держави. Так, політичним
ідеалом Платона є його держава, Арістотеля – політія, Дж. Локка – держава, створена
на засадах суспільного договору, що захищає природні права людини. В той же час
погляди цих мислителів не визначають самої сутності політичного ідеалу, лише демонструють один з його аспектів, причому достатньо вузький.
Ми вважаємо утопію першим свідомим конструюванням політичного ідеалу
як окремого концепту. Не просто вираженням конкретного ідеалу, а формуванням
концепції політичного ідеалу як такого. Утопія – ідеал генералізований, і, на перший
погляд, причина в тому, що в тільки в такий спосіб система може бути ідеальною для
кожного. З однієї сторони, це справді так: в загальній рамці ідеальної системи кожен
громадянин може побудувати для себе власний, більш конкретний ідеал, виходячи
зі своїх інтересів. З позиції гносеології генералізація є нічим іншим, як створенням
простору для пізнання основного, своєрідним масштабуванням. Цілком зрозуміло, що
модель не може відтворити всі ознаки досліджуваної системи, однак в цьому і немає
потреби. Достатньо системозапочатковуючих елементів та зв’язків, що визначають
сутність системи.
Тобто, утопія формується не тільки як спосіб відобразити політичний ідеал, але
і як спосіб дослідити, що є політичним ідеалом як загальною категорією політичної
теорії. При цьому ми, звичайно, не звужуємо політичний ідеал до утопії, хоча утопічна
свідомість і визначається як ідеалізоване сприйняття. Водночас сама по собі утопія є
лише однією з форм політичного ідеалу.
Зрештою політичний ідеал визначається через співвідношення з поняттями
ефективності та корисності. Так, Бертран Рассел вважав, що політичний ідеал варто
визначати через критерії користі чи шкоди, яку приносить людям певна політична система. При цьому логічним є наступний висновок: політичний ідеал трансформується
з категорії, що позначає доволі абстрактну та узагальнену політичну дійсність, та
перетворюється на концепт, що володіє мобілізаційним потенціалом. Ідеал стає складовою політичної ідеології, сучасної політичної міфології та лягає в основу творення іміджу та політичної реклами. В усіх цих випадках ідеться саме про колективні
уявлення, тобто ідеал перестає бути індивідуальним відображенням сприйняття
політичного індивідом. Подібне узагальнення можливе за умов а) уподібнення та
масовізації мислення та б) глибинної генералізації через знаходження «спільного
знаменника». Ним власне і є раціональне обґрунтування певного ідеалу виходячи з
його корисності та ефективності.
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Нарешті, розглядаючи політичний ідеал на сучасному етапі, неможливо не звернутися до проблеми медіа та маніпуляції суспільною свідомістю. Постає питання: ми
приймаємо політичний ідеал тому, що це наша позиція, чи тому, що цей ідеал нав’язали
нам ззовні. Політичний ідеал таким чином стає продуктом споживання, симулякром
та механізмом контролю свідомості суспільства, а отже логічно постає питання про
доцільність його існування як такого.
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Ільницька Д іа н а

СУЧАСНИЙ ПОЛІТИЧНИЙ РЕЖИМ АЗЕРБАЙДЖАНУ:
ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ
Cтановлення політичного режиму в Азербайджані умовно можна поділити на 3
етапи:
1) Етап фрагментації та реструктуризації політичного простору( 1991 – 1995 рр.)
2) Етап прийняття Конституції, становлення та стабілізація нового політичного
режиму в Азербайджані( 1995-2003 рр.)
3) Прихід до влади І. Алієва, який ознаменував собою системні зміни в економіці
держави, а також посилення авторитарної практики [2].
Згідно з «рейтингом свободи» (розроблений експертами «Freedom House» за
програмою «Свобода у світі»/«Freedom in the World») Азербайджан у 2009-2015рр.
позиціонується як «невільна» держава з показником «5.5». У 2016 році держава отримала показник 6, а у 2020 році Азербайджан здобув показник «10», та був класифікований
як невільна держава [4].
Як свідчать показники рейтингу «Economist Intelligence Unit» з 2014 по 2018
рр. Азербайджан належав до держав з гібридним політичним режимом, у 2020 році
згідно рапорту організації Азербайджан є державою з авторитарним політичним
режимом [3].
Повноваження парламенту Азербайджану, повністю обмежені рішенням президента, також, більшість рішень парламенту, приймаються за попереднім поданням
президента. Оскільки, президент має право розпуску парламенту, це вже створює
певну узурпацію влади та тиск на Міллі Меджліс. На парламентських виборах у лютому
2020 року пропрезидентська партія здобула більшість місць в парламенті, хоча й вибори були визнані фальсифікованими та проводились в порушеннями, за свідченням
міжнародних організацій та спостерігачів. Варто зазначити, що діючий президент,
Ільхам Алієв часто проводить всенародні референдуми, таким чином забезпечуючи
певну фікцію демократії, адже усі референдуми спрямовані на збільшення повноважень президента. Повноваження президента Азербайджану є майже необмеженими.
Аналізуючи усі повноваження можна зробити висновок, що президент фактично має
вплив на усі гілки влади в державі. Президент призначає прем’єр-міністра та формує
кабінет міністрів, що фактично дозволяє йому повністю контролювати виконавчу
владу в державі. Призначає голів та формує органи місцевого самоврядування, завдяки
чому, йому підпорядковується уся вертикаль влади, навіть на місцях. Не зважаючи,
на те, що формально Міллі Меджліс повинен затвердити подання президента щодо
формування судової гілки влади, фактично парламент підпорядковується президенту, тому де-факто президент повністю формує і судову гілку влади. Крім того,
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президент є головнокомандувачем Збройних сил Азербайджану, що дозволяє йому
мати високу підтримку з боку військового складу держави. Феномен успішного та
довготривалого президентства Ільхама Алієва є його харизматичний тип правління.
І. Алієв спрямовує свою політику на безпосереднє спілкування зі своїм електоратом,
зокрема перед кожними виборами, чинний президент їздить з візитами майже у
всі міста Азербайджану, тим самим створюючи імідж політика близького до народу.
Безумовно, своїй підтримці серед населення Азербайджану Ільхам Алієв в більшості
завдячує своєму батькові, проте, слід зазначити, що Алієв-молодший виявився надзвичайно талановитим політиком, який вміло використав свої харизматичні якості
для отримання майже необмеженої влади в державі.
Права та свободи людини та громадянина в Азербайджані визначені у нормативно-правових документах держави. Однак, на практиці спостерігається суттєве обмеження та значне порушення громадянських та політичних прав та свобод. Ступінь та
рівень дотримання прав та свобод людини та громадянина є важливим індикатором
аналізу політичного режиму і відображає рівень його демократичності чи, навпаки,
недемократичності.
Не зважаючи на те, що Азербайджан є членом таких організацій, як Рада ООН з
прав людини, Рада Європи, Азербайджан підписав та ратифікував низку договорів та
законів с сфері захисту прав та свобод людини та громадянина, на практиці ці права
зазнають ущемлень з боку влади. Human Rights Watch неодноразово критикував уряд
Азербайджану через порушення прав людини.
12 травня 2011 року Європейський парламент прийняв резолюцію, яка засуджує
Азербайджан за «порушення прав людини» та «гноблення опозиційних сил». У резолюції згадується загальна стурбованість з приводу «зростаючого числа випадків
переслідування, нападів і насильства по відношенню до громадянського суспільства
і активістів соціальних мереж і журналістів в Азербайджані» [2].
Міжнародна організація з забезпечення прав та свобод людини та громадянина
Amnesty International протягом багатьох років збирає інформацію про порушення
прав людини в Азербайджані. Права на свободу вираження, організацій та мирних
зібрань надмірно обмежуються у країні. Багато журналістів, правозахисників та інших
активістів зіткнулися з неправомірним переслідуванням на основі сфабрикованих
звинувачень та були свавільно затримані після несправедливих судових процесів [3].
Не зважаючи на задекларовану відкритість до співпраці з міжнародними організаціями, влада Азербайджану не допускає міжнародні організації, зокрема такі як
Amnesty International, Human Rights Watch та наглядові комісії ОБСЄ для проведення
дослідження, щодо дотримання прав та свобод людини та громадянина.
Найбільшою проблемою у сфері оборони та військовий відносин в Азербайджані
залишається конфлікт між Вірменією та Азербайджаном за територію Нагірного
Карабаху. 10 листопада 2020 року, після ескалації конфлікту була підписана мирна угода, щодо територій Нагірного Карабаху, між цими державами, що дозволило
Ільхаму Алієву ще більше утвердити свою президентську владу та здобути підтримку
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серед населення. Адже, І. Алієв не лише зберіг території, які належали Азербайджану
на той період, але й згідно мирного договору, Вірменія втратила частину територій
Нагірного Карабаху.
Збройні сили Азербайджану є важливою складовою формування політичного
режиму супер-президентської республіки Ільхама Алієва. Зважаючи на значну
підтримку військових на усіх рівнях, повному зосередженню усіх повноважень стосовно ЗС в Азербайджані у президента Республіки, нестабільній ситуації в Нагірному
Карабаху, усе це дає змогу Ільхаму Алієву необмежену владу, зважаючи на поправки
до Конституції щодо переобрання на посаду президента у разі військових дій.
На підставі проведеного дослідження, аналізу усіх індикаторів, висновків та звітів
міжнародних організацій у сфері визначення політичних режимів в державах, можемо стверджувати, що Азербайджану станом на 2020 р. притаманний авторитарний
політичний режим. Можемо стверджувати, що в Азербайджані діє поміркований
тип авторитарного політичного режиму. Особливу увагу звертаючи на характер
політичного лідерства, вибори та виборчу систему в Азербайджані, партію-гегемон
«Новий Азербайджан», яка протягом останніх десятиліть утримує лідируючу позицію
в державі, за класифікацією Л. Даймонда можемо виділити в Азербайджані «виборчий авторитаризм з гегемонією». Функціонування такого типу політичного режимі в
державі вплинуло на специфіку суспільно-політичної, соціально-економічної ситуації
та на зовнішньо-політичні відносини держави.
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СЕМІОТИКА ЯК МЕТОДОЛОГІЯ ПОЛІТИЧНОЇ НАУКИ
В історії політичної науки можна виокремити проблематику побудови методології
власне самої політичної науки, яка опиратиметься на ті чи інші принципи та методи дослідження свого предметного поля. Дана проблематика має місце як у період
політичних вчень без виокремлення політології як окремої дисципліни, так і у період
формування політології як окремої системи наукового знання. Проілюструвати вищесказане можна спробою впровадження методології точних наук у суспільствознавчі
науки, здійсненою Карлом Поппером. Дослідником було проаналізовано необхідність
перенесення методології точних наук у сферу соціальних наук, зокрема політології
та соціології. Обгрунтовано необхідність часткового застосування методології точних
наук у сфері політичної науки та запропоновано абсолютне перенесення методології
точних наук у політичну науку.
Загалом слід ствердити, що попри усі етапи розвитку та трансформації політична
наука зберегла певні фундаментальні принципи свого методологічного поля, таким
чином виокремивши їх в окрему групу універсальних методологічних принципів.
До даних принципів слід віднести семіотику, як один з найбільш універсальних
принципів побудови системи наукових знань. Перш за все слід зауважити, що
семіотика є універсальною методологією побудови знання про світ, яка стоїть поряд
із логікою. Також, необхідно ствердити певну синонімічність, а то й на думку Чарльза
Пірса – тотожність, цих двох методологій. Слід зауважити, що семіотика, як і логіка,
є методологічними принципами, які уможливлюють конструювання наукових парадигм та концепцій в контексті точних та гуманітарних дисциплін, що підтверджує
метауніверсальність цих двох методів.
Семіотика, як методологія побудови політичної науки вміщає в себе як
методологію точних наук, а власне формули та індекси, так і методологію гуманітарних
дисциплін, до прикладу герменевтичний метод. Дане поєднання дає можливість
міждисциплінарного синтезу та взаємодоповнення точних та гуманітарних наук одих
одними, що дозволяє розширити та вдосконалити предметне поле наук в контексті
міждисциплінарності, яка власне не підлягає сумніву у сучасний період розвитку
сучасного наукового знання. Перш за все семіотика є універсальним методом побудови досвідного знання та принципом побудови «картини світу» або «Umvelt».
«Umvelt» - це рамки нашого нашого наукового знання, яке обмежене кількістю знаків,
які ми вміємо інтерпретувати та передбачувати. Власне, світ довкола нас, в тому
числі включаючи його політичний вимір, ми здатні пізнавати лише через знаки, які
уможливлюють потоки обміну інформацією між суб’єктом та об’єктом дослідження.
Це уможливлює виключно лише здатність пізнавального суб’єкта до трактування
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знаків, які опосередковують відношення між суб’єктом та об’єктом дослідження. І
тільки здатність до пізнавання та трактування вищезгаданих знаків уможливлює
здійснення дослідження.
В контексті семіотики, як методології політичної науки слід також згадати про
здатність суб’єкта до трактування та прогнозування прояву певних закономірностей
політичної реальності, які здатні бути передбаченими суб’єктом лише у випадку правильного застосування знань для інтерпретації тієї чи іншої події, як знаку чи системи
знаків, що здатні продемонструвати причинно-наслідковий ланцюжок подій, який
призведе до тих чи інших наслідків. Вищесказане є єдино можливим у контексті екстраполювання семіотичних методів, на основі здобутих знань, на той чи інший прояв
політичної реальності. Дане застосування має потенціал науковості, який проявляє
себе через логічність, послідовність, раціональність та досвідність семіотики, як
системи методів наукового знання.
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АДМІНІСТРАТИВНА МОНАРХІЯ ПРИКЛАД
ВТІЛЕННЯ ІДЕЇ ОСВІЧЕНОГО АБСОЛЮТИЗМУ
Формування національних держав у XVI ст., зокрема у Франції, зумовлювалося
активним посиленням ваги королівської влади. Перетворення її на основу чинного
політичного порядку і, по суті, на єдиний рушій розвитку управлінської системи
характеризує цей період як епоху адміністративної монархії.
За твердженням історика політики і права А. Мішеля, розуміння держави в
умах людей того часу охоплювало три осьові компоненти: римський – перенесення
верховноїї влади на державця-монарха; християнський – монарх-державець – представник Бога на землі; феодальний – державець – всезагальний сюзерен, справжній
власникк майна своїх васалів, котрі володіють ним на правах користування. І в теоретичному, і у практичному вимірах держава зливається з володарем, персоніфікується
у ньому. Характер цієї влади нехай не свавільний, та у всякому разі нічим не обмежений, окрім власної вигоди монарха або його особистих зобов’язань перед Богом.
Приписувані королеві чесноти – доброта, смиренність, піклування про слабких і знедолених – відтак, всього лише його релігійні обов’язки, нічим фактично не підтримані
і не забезпечені.
В таких умовах, першим (і чи не єдиним) завданням держави постає збереження
і примноження своєї могутності. Державець прагне одночасного розширення його ж
персональної влади всередині держави і збільшення обсягів національної території
як гарантії незалежності від сусідів. Військо й податки за цього розрахунку – основні
знаряддя для досягнення повного внутрішнього і зовнішнього суверенітету. Сила, у
чому збігаються в свої поглядах Ж. Боден, Т. Гоббс та Ж.-Б. Боссюе, – джерело будьякого урядування і найкращий засіб для його відтворення. Будь-які інші завдання
поступаються в пріоритеті генеруванню міці і централізації влади.
Моральними, ідеальними аспектами життя своїх підданих монарх цікавиться лише
з огляду на докори сумління (тою мірою, якою він суб’єктивно їх відчуває) та турботою
про власні безпеку і престиж. Людовік XIV, зокрема, переслідує протестантів, оскільки
розглядає їхнє вчення єрессю, що привносить фермент бродіння у королівство. Єдність
віри – найкраща гарантія єдності закону. Це переконання підштовхує його до дієвого
втручання в теологічні дебати з метою витіснення впливу папської влади та перетворення себе на одноосібного суверена.
Сповідуючи католицизм, держава не стільки слугує релігії, як користується нею
задля себе самої. Покровительство релігіям, отже, надається переважно заради їхньої
«корисності» і аж ніяк не «істинності».
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Єдиним інструментом політики, що тяжіє, насамперед, до зростання потужності
держави, постає принцип державного інтересу, який уповноважує правителя хитрувати і обманювати у міжнародних відносинах, а стосовно власних підданих вважати
допустимим усе, що вигідно для уряду. Політична концепція Н. Макіавеллі у цьому
світлі дістає визнання, просто її не озвучують вголос так відверто, як це зробив він.
Тріумф принципу державного інтересу фактично передбачає заклик витурити мораль
із царини політичного. Хоча це й не означає, що остання має стати аморальною за замовчуванням, коли королям та їхнім міністрам буде дозволене цілковите нехтування
приписами моралі, та все ж таки міркуваннями державного інтересу можна виправдати все, що перетворює будь-яке права на ніщо. Одне щодо одного приватні особи
володіють хай навіть значною часткою прав, але перед державою вони безправні.
Наприклад, декларують, що «основні закони королівства» зобов’язують державця, «аби власними руками не знівелювати своєї могутності», поважати свободу особистості і недоторканість власності. Запевняють, що правителі повинні
зацікавлювати підданих у збереженні чинного способу правління. Однак, дієвість
подібних обмежень сумнівна, так як не довго доведеться чекати на випадок, коли
державець зажадає звітувати перед самим лише Богом, відтак, приватне благо на законних підставах буде віддано на поталу благові держави, а конкретніше – державця.
Тож, відсутність індивідуальних прав, які б знаменували межу державної влади,
виступає однією з характерних рис теорії держави, що усталилася в XVII ст., зокрема
на теренах Франції. «Влада походить від Бога» – ця теза слугує висхідним пунктом
для виправдання дій будь-якої влади, якими б не були її походження і форма.
Революція, нехай навіть викликана справедливими причинами, являє собою
найгірше з лих, оскільки «спокій» розглядається апріорі найціннішим із благ. У цьому
аспекті простежується пряма кореляція з тезами Т. Гоббса. Воля Божа, до якої апелює
й Ж.-Б. Боссюе, нагадує священне покривало: щойно його буде знято, як виявляться у
всій повноті вади приховуваного ним факту – витонченого і вишукано загримованого
деспотизму.
Ця вкрай недалекоглядна філософія виражає дух, привнесений в політику
кількома видатними постатями французького і англійського суспільств XVII ст.
Звичайно, тогочасна література відображає здебільшого смаки обраних верст і не
репрезентує всі соціально-політичні уявлення та очікування епохи. Втім, широкому
загалу ще надзвичайно бракує допитливості і його представники незворушно заплющують очі на проблему походження влади, не розрізняють змісту володіння, з
одного боку, і права, з іншого. Прагнення ідеального порядку, яких не знає політика,
щедро забезпечує релігія. Піднесене і земне розташовували у різних площинах, відтак
не помічали спочатку тих суперечностей, які невдовзі проявляться з усієї силою і
спричинять гострий дисонанс перед оком сумління.
Безумовно, цій суворій концепції держави суттєво завдячують французька і
англійська могутність, кожна з яких пережила фазу піднесення. Проте, відмова від
приватних інтересів на користь державних була вимушеною, що з часом неминуче

108

К А Ф Е Д РА
Т Е О Р І Ї ТА І С Т О Р І Ї П ОЛ І Т И Ч Н О Ї Н А У К И

мало призвести до зміщення акцентів: від вимоги самозречення учасників політичної
спільноти до необхідності усвідомлення і вміння користуватися належними їм правами. Це поставили собі за мету мислителі XVIIІ ст., котрі прищепили державі почуття
обов’язку стосовно підданих – наріжний камінь течії політичного індивідуалізму.
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РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПУ ГНУЧКОСТІ ПРИЙНЯТТЯ
ПОЛІТИЧНИХ РІШЕНЬ У ТЕОРЕТИКО ІГРОВІЙ МОДЕЛІ
Процес прийняття політичних рішень є доволі складним процесом із певним
алгоритмом дій, визначенням проблеми, збором та аналізом інформації, виробленням альтернатив, оцінкою ризиків, безпосереднім вибором та імплементації обраної
альтернативи. Принаймні у цьому сходяться більшість дослідників процесу прийняття
політичних рішень. Такий механізм дозволяє мінімізувати прийняття неефективних
рішень. Проте, важливим фактором, на нашу думку, є швидкість зміни політичної
дійсності, спричиненої технологічним розвитком та стрімкими темпами глобалізації.
Сучасність вимагає адаптованості політичної системи до таких швидкоплинних
змін, відповідно виникає необхідність гнучкості процесу прийняття політичних рішень,
яка дозволяє швидко реагувати та діяти в межах конкретних умов політичної дійсності.
Принцип гнучкості означає не лише адаптивність відносно зовнішніх чи
внутрішніх змін політичної системи, але й може означати гнучкість самого прийнятого рішення. Причиною цього є сама теорія ігор, яка розглядає політичних акторів,
як раціональних гравців, тобто ними здійснюються продумані вибір та реалізація
оптимальних стратегій, та наявністю у даній теорії різних видів ігор, зокрема тут важливим є поділ на кооперативні та некооперативні ігри, які передбачають можливість
створення коаліцій поміж учасників гри.
Розглянемо некооперативні ігри, а саме ті, в яких гравці виступають одноосібними
одиницями, які реалізують свої стратегії. Розробка формалізованих (у вигляді моделей) описів конфліктних ситуацій визначається «формулою рівноваги», тобто стійкістю рішень противників у грі, якою займався американський вчений
Дж.-Ф. Неш. Продумана науковцем стратегія є ефективною у випадку її використання
всіма учасниками гри. Що в певній мірі є слабкою стороною даної розробки, через
високий рівень ірраціональності та поширеним явищем дезінформації, який впливає
на результати раціональних осмислень тієї чи іншої ситуації прийняття політичних
рішень.
Дана стратегія роз’яснюється через повторювані ігри з нульовою сумою, у якій
кожен учасник гри має свою обмежену кількість стратегій, в той же час результат гри
залежить не лише від обраної одном гравцем стратегії, але взаємодії обраних стратегій
кожного з гравців. Таким чином вибудовуються матриці оптимальних стратегій,
при повторюваності гри завдяки цим матрицям гравці можуть забезпечувати собі
максимально можливий середній виграш, чи максимально можливий середній програш, адже ігри з нульовою сумою, це ігри, у яких переможець отримує все, інші ж
гравці - нічого.
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Зважаючи на те, що стратегія, яку обрав противник є невідомою – гравець вимушений раціонально вибирати свою стратегію з розрахунком на найгіршу поведінку
суперника (принцип «гарантованого результату») , визнаючи його як сильного та
раціонального конкурента. Тут важливим є той факт, що із такими вихідними даними гравці будуть діяти максимально обережно, таким чином прораховуючи та
обираючи свою стратегію, аби здобути мінімально можливий виграш. Це обумовлено
раціональним аналізом ризиків та в результаті дає можливість обрати ту стратегію,
яка призведе до максимального з усіх мінімальних виграшів, так званий максимін. З
позиції противника ж ми бачимо вибір мінімально максимальних програшів гравця,
що в даній концепції носить назву мінімаксу. При рівності мінімаксу та максиміну ми отримуємо рівновагу Неша, яка зазначає необхідність стійкості рішень, тобто
відсутність необхідності відходу від обраних стратегій, адже відхід означатиме
відсутність врівноваженості системи та може призвести до максимального програшу будь-кого із учасників гри.
Рівновага Неша апелює до вибору максимально раціональної та вигідної стратегії
кожного із гравців, яка ґрунтується на неможливості досягнення максимального
виграшу шляхом зміни власної ролі та стратегії, за умов, що інші гравці твердо притримуються своїх обраних стратегій, тим самим, така ситуація робить ігровий процес сталим та більш прогнозованим. Важливим є і той факт, що Дж.-Ф. Неш до своєї
рівноваги додав незамінну умову для припрацювання стратегій - показник оптимального обсягу інформації, у якому стверджується необхідність інформування кожного
з учасників про його противників, де розглядається повне інформування та неповне.
В даному контексті, принцип гнучкості у процесі прийняття політичних рішень
зводиться до якісного збору та аналізу інформації щодо ситуації прийняття політичного
рішення, побудові матриці рішень із врахуванням усіх можливих змінних та ризиків,
що дозволить суб’єкту максимально точно прорахувати вигідність та ризикованість
прийняття даного рішення. Проте такий метод є доволі ресурсозатратним.
З іншого боку ми можемо розробити відповідну до ситуації прийняття політичних
рішень модель кооперативної гри, яка є грою з ненульовою сумою, як мінімум для
певної кількості учасників, які об’єднались у виграшну коаліцію. У такому вигляді гра
стає складнішою, проте її можливо розділити поетапно та коаліційно. Кожен гравець
працює в межах обраної ним стратегії у межах загальної, коаліційної стратегії з метою
здобуття максимального виграшу коаліцією, та особистого здобуття обумовленого виграшу. Варіативність здобуття особистого виграшу відбувається шляхом раціональних
домовленостей виграшів, відповідних до витрачених кожним гравцем ресурсів.
Дана модель розглядається при наявності великої кількості сторін, зацікавлених у
прийнятті того чи іншого рішення, що дозволяє зменшити ресурсозатратність кожного із гравців, тим самим спростивши для кожного з учасників даний процес. В той
же час гра поміж коаліціями розігрується за рівновагою Неша.
Результативність політичного процесу є прямо залежним від гнучкості обраних
стратегій, які виробляють та реалізовують політичні еліти, зважаючи на швидкість
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реакцій та поширення інформації у сучасному суспільстві. Вважається, що дані стратегії
повинні бути раціонально обґрунтованими та передбачати наявність невідомих
змінних. Таким чином принцип гнучкості у формуванні теоретико-ігрових моделей
зводиться до аналізу, прорахуванні усіх можливих ризиків та вибору оптимальної
стратегії для розв’язку конкретно заданої ситуації прийняття політичного рішення,
реалізуючи тезу, що гнучкість це не лише адаптивність, але й готовність до реалізації
усіх вірогідних сценаріїв розвитку подій. Це обумовлено тим, що у такій ситуації гравці
оберуть найоптимальніші для них стратегії, та діятимуть згідно із ними, без змін,
адже зміни призведуть до програшу. В той же час при моделювання кооперативних
ігор із формуванням коаліцій, ми можемо спостерігати гнучкість самих гравців у
проведенні перемовин щодо об’єднання та розподілу майбутньої вигоди. Раціональні
моделі передбачають цей процес обумовленим використаними ресурсами кожного із
гравців, проте ситуація прийняття політичного рішення, чи й саме середовище може
дещо видозмінити дані процеси.
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ТЕОРЕТИКО МЕТОДОЛОГІЧНИЙ
ІНСТРУМЕНТАРІЙ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОЛІТОЛОГІЧНОГО
КОНТЕКСТУ МОДЕЛІ МОВНОЇ ПОЛІТИКИ
Теоретико-методологічний інструментарій, за допомогою якого досліджується
політологічний контекст моделі мовної політики, структуровано за такими
інституційними напрямами як: історичний, за допомогою якого аналізуються
конструктивні і деструктивні проблеми формування моделі мовної політики на етапах
українського державотворення; інституційний конструктивізм (франц. constructif,
лат. constructio – побудова), завдяки якому суб’єкти політики, якими є держава, влада,
парламент, політичні партії та ін. інститути, регулюють і спрямовують мовну політику
за допомогою формальних і неформальних інститутів, які є основою політичної мережи моделі мовної політики, яка у кожній державі має свою унікальну структуру
та історію формування; мережевий, завдяки якому суб’єкти політичних мереж регулюють мовну політику та розв’язують мовно-політичні проблеми, спираючись
на дискусійне, діалогічне та дискурсивне обговорення мовно-політичних проблем.
На думку О. Пріцака, конструктивний діалог має будуватися на базі партнерства і
рівності, а не на основі старшого і молодшого братів, тобто – пана і раба. З іншого
боку, полярні політичні інституції та їх представники на перемовинах мають розпочинати дискусію без своїх «одвічних правд» [9, с. 107], позаяк у їх процесі вони мають
відтворити феномен: шанувати думку один одного, дивитись правді в очі, якою б вона
не була, та знайти спільну для усіх учасників правду, яка повинна бути прийнятною
для кожної зі сторін.
Окрім зазначеного, теоретико-методологічний інструментарій дослідження
політологічного контексту моделі мовної політики ґрунтується на теоріях
«деліберативної демократії», «деліберативної політики», «комунікативної дії»
німецького мислителя Ю.Габермаса, «теорії справедливості» Дж. Ролза, теорії «дзеркального Я» американського філософа і соціолога – Кулі Чарльза Хортона та ін., за
допомогою яких проаналізовано мовно-політичні взаємодії між владою, опозицією
і спільнотою, а також – здійснення мовної політики на рівні політичних інститутів
та інституцій. Такі взаємодії на мережевому і міжмережевому рівнях відбуваються
завдяки діалогу і дискурсу, тобто, на основі комунікативної (дискурсивної) мовної
політики, яка не є приводом для мовно-політичних протистоянь і конфліктів [13].
Що стосується історичного інституціоналізму, то ця методологія дає можливість
зрозуміти мотиви вчинків політиків, причини їх належності до певної політичної
сили, прив’язаність до російської, угорської чи румунської мови, культури, а також
їх вплив на формування політичної мережи моделі мовної політики. У цьому сенсі
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історичний інституціоналізм постає як система символів та здатність людини,
спільноти, політиків їх створювати, надаючи речам невластивого значення [3, с. 53].
Історичний інституціоналізм, з одного боку, дає можливість дослідити конструювання
моделі мовної політики на етапах існування Української держави або її відсутності,
з іншого, – розбудовувати нову модель мовної політики на етапах «українізації»,
відродження української мови і культури та у періоди державної незалежності, якщо
зважити, що «історичний інституціоналізм, на думку В. Гельмана, фокусує увагу не
лише на історико-зумовленій траекторії розвитку етносу та його держави, а й на
«критичних моментах», які пов’язані з політикою інституційних змін [1].
У рамках соціального інституціоналізму варто зупинитися на «Теорії
справедливості» Дж. Ролза, яку С. Мамчак вважає початком дискусії. У межах цієї теорії
Дж. Ролз намагається на новому теоретичному матеріалі переосмислити суспільний
договір, наголошуючи на тому, що добре впорядкований соціальний устрій повинен не
лише бути здатним забезпечити блага для кожного, а й відповідати загальним принципам справедливості» [6, с. 98]. Основою дискурсивного конструктивізму є поняття
«конструктивізм» який вперше було використано у працях Ж. Піаже та Дж. Келлі у
50-х рр. XX ст. Цей термін введено в обіг американським психологом Дж. Келлі, який
його пов’язує зі словом «конструкт». Постійний, широкий, активний дискурс з громадянами, які мають конституційне право впливати на рішення влади та її законодавчі
органи, забезпечує теорія «деліберативної демократії» Ю. Габермаса, яка базується на
основі комунікації, за допомогою якої модель мовної політики формується на засадах
деліберативності (обговорення), яку варто вважати ядром взаємодії між суб’єктами
політичних мереж та на міжмережевому рівнях [12]. Цей термін походить від латинського «deliberatio» (англійський відповідник – «deliberation»), що означає «старанне
зважування», «обговорення», «обдумування», «обмірковування». Лише в сукупності
ці синоніми достатньо повно відображають його зміст. Теорія «деліберативної
демократії» побудована на обговоренні проблем, зокрема і мовно-політичних, та їх
розв’язанні за умови, якщо до цього прагнуть обидві конфліктуючі сторони. Тобто,
деліберативна демократія забезпечує ефективне регулювання відносин між членами
суспільства і владою, які спрямовано на захист та узгодження суспільних, групових
та індивідуальних інтересів [4, с. 335].
Основою дискурсивного інституціоналізму є поняття «дискурс», який Ван Дейк
пропонує розглядати у широкому і вузькому значеннях. У широкому значенні дискурс варто розуміти як комунікативну дію, що відбувається у певний час та з певною
кількістю співрозмовників. У такому разі комунікативна природа мови має питальновідповідальну структуру, яка має глибоке історичне коріння. У цьому контексті модель
мовної політики «набуває легітимації через комунікацію, тому не може існувати поза
політичним дискурсом» [8, с. 77]. У вузькому значенні дискурс – це вербальний і письмовий продукт комунікативної дії, яка спрямовується на досягнення порозуміння між
суб’єктами політичної мережи моделі мовної політики та на міжмережевому рівні у
ситуації взаємодії на мовно-політичному ґрунті. Під дискурсом, на думку Л. Нагорної,
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«розуміють не лише словесну, а й матеріальну діяльність семіотичного типу. Утім,
політичний дискурс, який має виконувати інформативну, орієнтаційну, мобілізаційну,
консолідаційну та ідентифікаційну функції, – це не лише мовленнєва діяльність, а й
політична поведінка» [7, с. 15, 35].
У рамках дискурсивного інституціоналізму комунікативні (дискурсивні) засади
моделі ґрунтуються на теорії «комунікативної дії» (1981 р.) німецького мислителя
Ю.Габермаса, яка була розроблена під впливом робіт К. Маркса, М. Вебера, К. Аппеля,
Т.Адорно та ін. Комунікативна дія Ю. Габермаса пов’язана з щонайменше двома здатними до взаємодії суб’єктами, які з тієї чи іншої причини вступають у міжособистісні
стосунки, якими, як вважає науковець, є накази, зізнання, констатації, діалог і дискурс
[11]. Дискурс досягається у процесі комунікативної взаємодії між лідерами однієї або
різних політичних інституцій, між ними та певними спільнотами. На слушну думку М.
Головатого, дискурс може бути неможливим без політичної толерантності, особливо
в умовах проголошеного Конституцією України (ст. 15) політичного плюралізму та у
ділянках політичної, економічної та ідеологічної багатоманітності. Політичний дискурс, на думку цього науковця, передбачає п’ять основних взаємопов’язаних процесів:
комунікація, довіра, взаєморозуміння, визнання та об’єднання [2, с. 20,22].
Мережевий інституціоналізм дозволяє дослідити внутрішню структуру, причинонаслідкові зв’язки політологічного контексту моделі мовної політики, які з’єднують
політичні мережи, основою яких є політичні інститути та інституції, що функціонують
на конструктивній чи деструктивній основі. Вагомий внесок у розробку мережевого аналізу зробив британський політолог Р. Родес, який розглядає політичну мережу як інструмент вивчення взаємодії політичних акторів, об’єднаних спільними
інтересами, взаємозалежністю, співробітництвом та рівноправ’ям. Мережевий принцип ґрунтується, як зазначають Л.Малишенко і В. Голка, на ідеї публічної політики,
яка формується у контексті взаємин та взаємозалежності [5, c. 61, 65]. Мережевий
інституціоналізм виник як відповідь на зміни, які відбулися у державі, її мовній
політиці та як реакція на складність сучасного мовно-політичного процесу. Наразі
він застосовується для аналізу зв’язків публічних і приватних акторів та вивчення
проблем, зокрема й мовно-політичних [10, c. 94]. Мережевий аналіз моделі мовної
політики у нашому випадку застосовується для формування політичних мереж моделі
мовної політики, основою яких є комунікації, вербальні і політичні зв’язки, інститути
та інституції.
Таким чином, теоретико-методологічний інструментарій щодо дослідження
політологічного контексту моделі мовної політики базується на інституціональній
методології та її напрямах, якими є історичний, соціологічний, дискурсивний
(конструктивістський), мережевий. Активізація уваги на виборі теоретикометодологічного інструментарію дала можливість дослідити модель мовної політики
на етапах існування української державності, її розбудови, а також у часи її завоювання
іншими державами. З цими етапами тісно пов’язана дискурсивно-деструктивна мовна
політика, яка прямо чи опосередковано впливає на побудову моделі, політичні мере-
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жи якої базуються на формальних і неформальних, конструктивних і деструктивних
діях інституцій, які регулюють мовну політику у державі та спрямовують її вектор
розвитку.
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КАТЕГОРІЯ ІНШОГО
ЯК ДИСКУРСИВНИЙ БАЗИС ПОЛІТИКИ
ІДЕНТИЧНОСТІ В ТЕОРІЇ ІВЕРА НОЙМАННА
Поняття дискурсу (від пізньолат. discursus – розмова, бесіда; пізніше – аргумент,
пояснення) входить у науковий обіг в 1970-х роках. Згідно з Юргеном Габермасом, дискурс – це «тип мовної комунікації особливого різновиду, що передбачає раціональне,
критичне осмислення цінностей, норм, правил соціального життя з єдиною метою –
досягнення взаєморозуміння» [1]. Услід за Мішелем Фуко, ми розглядаємо дискурс
крізь призму владних відносин як те, «заради чого борються, те, чим борються, владу,
якою прагнуть заволодіти» [2].
З точки зору соціального конструктивізму, ідентичність є недовговічним продуктом багатозначних дискурсів, які перебувають у відношенні суперництва (конфлікту)
один до одного. Відповідно, політика ідентичності має дискурсивну природу, тобто
являє собою поле боротьби різних наративів, що мають на меті сформувати свідомість
національної спільноти. Ключовий вимір політики ідентичності є символічним. Це
означає, що механізми й інструменти конструювання національної ідентичності передбачають розмежування на рівні «Ми-Вони». Згідно з Мішелем Фуко, ідеться про
норми включення й виключення – тобто розрізнення «свій – чужий». Саме дискурс
як сукупність наративів, які конструюються та транслюються передусім владними
елітами, спонукає індивідів до участі в колективних діях, демонстрації солідарності
на основі ідентифікації себе з членами групи.
У своїй роботі «Використання «Іншого». Образи Сходу у формуванні європейських
ідентичностей» норвезький політолог і соціальний антрополог Івер Нойманн
аналізує класичне розмежування «Ми – Вони» як основу дискурсів, які формують
національну ідентичність. Зокрема, дослідник звертається до образів турків і Росії, а
також стереотипів, які пов’язані зі Сходом і Заходом. Алєксєй Міллер у передмові до
російськомовного видання книги зазначає, що Івер Нойманн звертається до географії
та уявлень про «Іншого» як факторів, які впливають на конструювання ідентичностей
[3, с. 8].
Один із розділів своєї роботи Івер Нойманн присвячує регіону Центральної
Європи, а саме: тому, як чеські, польські та угорські інтелектуали обґрунтовували
не тільки своє бажання, а й право на вступ до західних структур (ЄС, НАТО) на основі
дискурсу розмежування з Росією, яка є антиподом країнам Центральної Європи,
а отже, являється ворожою як ціннісно, так і політично. Таким чином, за Івером
Нойманном, ідентичність постає як «диференціація від «Інших»» і стає можливою
шляхом порівняння [3, с. 9].
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Згідно з теорією Івера Нойманна, ідентичність є «диференціацією від «Інших»»,
тобто стає можливою шляхом порівняння [3, с. 9]. Сила дискурсів розмежування,
на думку автора, полягає в готовності до колективної дії. Посилаючись на А. Хогга,
дослідник зазначає, що «Ми-відносини» здебільшого характеризуються миром, законом і порядком, тоді як ставлення до «Них» – це «ставлення війни та трофеїв, тільки
якщо угоди не змінили його» [3, с. 30]. Крім цього, доречним є посилання на Карла
Шмітта, який стверджує, що завданням держави є диференціація суспільних «ворогів»
від «друзів». Причому, очевидно, що «ворог» є ворогом символічним: він не обов’язково
морально ниций економічний конкурент, який є не привабливим для Нас з естетичної
точки зору. Проблема полягає лише в тому, що він «Інший» – і ця підстава є достатньою
для символічного «ворогування».
За Івером Нойманном, ключовими дискурсами, які транслює держава, мають бути
дискурси про «Іншого», адже саме шляхом зіставлення, порівняння «Ми» можемо
робити висновки про себе та навколишній світ, оскільки «значення створюється в
дискурсі, де зустрічаються свідомості» [3, с. 37]. У своїй роботі дослідник посилається
на Еммануеля Левінаса, який стверджує, що роль держави полягає в правосудді, адже
«Інший» – це не один актор, нація, держава; «Інших» існує безліч – і для цього потрібен
інститут держави.
Автор стверджує, що політика ідентичності має не лише внутрішні (конструювання національної ідентичності), а й зовнішні наслідки. З огляду на це, міжнародні
відносини постають як відносини «Я – Інший» [3, с. 57]. Ті держави, які різняться між
собою насамперед ціннісно, навряд чи знайдуть спільну мову на міжнародній арені.
Попри це, суперечності на рівні ідентичностей не скасовують необхідності поваги до
«Іншого» в його правах.
У контексті Центральної Європи Івер Нойманн посилається на Г. Робертса, згідно
з яким дискурс «Росія не належить до Заходу» є наслідком страху та відчаю (наслідки
комунізму), який має на меті заклик до західних держав підтримати європейські
прагнення держав зазначеного регіону [3, c. 192]. З цією метою навіть було сконструйовано регіон Центральної Європи – продемонструвати відмінність, окремішність цих
країн як від Сходу, так і від Заходу. Формування Центральної Європи як політичного
проєкту стає можливим шляхом конструювання конкретних дискурсів. У цьому сенсі
Д. Шопфлін зазначає: «Проєкт Центральної Європи потенційно є ефективним способом реєвропеїзації цієї території, відновлення деяких цінностей, ідеалів, прагнень,
рішень і практик, які були усунені системами радянського типу» [3, с. 198]. Зважаючи
на історичну спадщину цього регіону, важливу роль відіграє дискурс прогресу націй
на шляху до свободи, де кінцевою точкою є законне місце Центральної Європи у
світлому майбутньому Заходу [3, с. 201].
Таким чином, політика ідентичності в теорії Івера Нойманна визначається в
термінах дискурсу, наративу, оповідання. Будь-які спільноти підтримують своє
існування шляхом конструювання наративу, де ключове місце відведене категорії
«Іншого». Відносини з ним завжди є зіткненням різних дискурсивних практик, що

118

К А Ф Е Д РА
Т Е О Р І Ї ТА І С Т О Р І Ї П ОЛ І Т И Ч Н О Ї Н А У К И

ілюструє М. Кундера, говорячи про Росію: «Я не знаю, краща вона чи гірша, але я точно
знаю, що вона інша» [3, с. 205]. Дискурс, який панує в Центральній Європі здебільшого
полягає в апелюванні до необхідності відмежування країн цього регіону від «варварського Сходу», який простоїть західним цінностям – свободі, праву та закону.
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Тока р єва Л і д ія

ПОСТМОДЕРНІЗМ ТА АНТИРАЦІОНАЛІСТИЧНИЙ
ПІДХІД ДО ОСМИСЛЕННЯ ПОЛІТИЧНОГО
Криза раціоналістичного світогляду західного світу визначає необхідність
у комплексному критичному дослідженні сучасних процесів дераціоналізаціі і
ірраціоналізації політики, які стають реальністю в наші дні.
Одним з основних рушіїв даних процесів можна вважати постмодернізм, сильний вплив якого відчуває на собі політична думка кінця XX століття, в тому числі
й вітчизняна. За таких обставин самі підстави даного теоретичного напрямку залишаються критично виявленими та не проаналізованими, що часто призводить до
невірних його оцінок та інтерпретацій. Також проблемою залишається нез`ясована
до кінця ефективність і обґрунтованість використання «постмодерністських» теорій
для політологічного аналізу.
Раціональність забезпечує безперебійний процес пізнання буття,однак, тут
вона виявляє і свою обмеженість. Це явищ епізніше було означено як ірраціоналізм,
інтуїтивізм, але отримало своє обгрунтування лише на етапі некласичного і постнекласичного пізнання. Питання про те, як виникає нове знання, як відбувається перехід
від почуттів до понять і від понять до почуттів, є одним з основних в епістемології і
філософії науки.
Для постмодерну характерна «недовіра до метанаративів» та відмова від «вертикального» виміру буття. Це призводить до переосмислення традиційних для класичної
раціональності «бінарних опозицій», ліквідацію дуалізму буття / мислення, суб’єкт
/ об’єктного парадигми, відмова від «центризму», «хаотизації» «космосу» і рішення
проблеми «розриву» між буттям і мисленням шляхом зведення «світу речей» і «світу
ідей» осмислення в одній площині.
Ряд дослідників, серед яких З.Бауман, Р.Інглхарт, Ж.-Ф.Ліотар, М.Хайдегер
досліджували явище постмодернізму з різних позицій та зазначают його прояви у
політиці, економіці, мистецтві та технологіях. Зокрема, З.Бауман, Д.Белл та Ю.Габермас
трактують постмодернізм як результат взаємодії політики та ідеології неоконсерватизму, для якого характерний естетичний еклектизм, фетишизація предметів споживання та інші характерні риси постіндустріального суспільства.
Теоретики науки дають різні трактування способів та методів отримання нового
знання, в тому числі анти раціоналістичного підходу, однак, до яких б інноваційних
методів пізнання не вдавався б постмодернізм, варто пам’ятати, що будь-яке нове
знання базується на традиційних способах осмислення дійсності. Таким чином, поряд з раціональними характеристиками наукового пізнання, філософів цікавить й
ірраціональна, та, місцями, антираціональна сфера наукового пошуку.
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Незважаючи на виклик, який кидає постмодернізм традиційному розумінню
раціональності, постмодерністська політична філософія, як імпліцитно, так і
експлікована, містить позитивні концепції «нової раціональності». Представники
філософсько-політичної думки постмодерну шукають спосіб прориву «по той бік»
вже відомого, до абсолютно нового знання.
Постмодерністський дискурс, таким чином, прагне вийти за межі обумовлених класичними метанаративами смислів і включити до «нової раціональності»
всю множинність спектру розгалужених маргінальних смислів, своєрідним чином
«хаотизувати» наявні структури раціонального мислення і підкреслити «момент
парадоксальності» в акті творення смислів, що тягне за собою відмову від усіх видів
фундаменталістського монізму на користь плюралізму.
Таким чином можемо узагальнити, що постмодерністи розглядають структуру мови як таку, що здатна до самостійного розвитку, простір можливостей для
філософського експериментування.
У ХХ-ХХІ ст. раціональне осмислення політичного виходить за межі філософськотеоретичних дискурсів, та стає реальним приводом екзистенційних занепокоєнь, все
частіше лунають тези про те, ідеали раціональності неспівмірні з гарантіями майбутнього цивілізації. Раціоналізм став усвідомлюватися як частина тих кризових обставин, які можуть сприяти масштабним політичним кризам, аж до військових конфліктів
та революцій. На чолі такого антираціоналістичного руху знаходиться постмодернізм,
який претендує на роль теорії філософського сумніву в міцності ідеалів політики, її
абсолютів. Постмодерна критика раціоналізму походить з критики методології та
онтології структуралізму (перш за все французького), центральним поняттям якого
було поняття структури.
Постмодернізм стверджує – не існує жодної раціональності, єдиної для
всіх, універсальної. У проблеми раціональності немає ніякого метафізичного,
загальнообов’язкового і загальноприйнятного рішення. З точки зору постмодернізму,
настав час відмовитися від усіх спроб створення універсальної парадигми
раціональності: такої парадигми не існує й існувати не може, кожна історична
епоха характеризується особливим типом раціональності (в т.ч. політичної).
Немає всезагальної раціональності, існує лише множина не пов’язаних між собою раціональностей, як їх розуміють представники того чи іншого конкретного
соціального співтовариства.
Раціональність - це феномен свідомості, неможливий, з одного боку, без інтуїції та
уяви; а з іншого - без аналітичності, дискурсивності, впорядкованості, нормативності
та системності. Таким чином будь-яке раціональне відкриття завжди руйнує усталені
канони та створює нові, які також обов’язково будуть зруйновані у ході історичного
розвитку суспільства.
Сучасна влада часто використовує відсутність раціонального управління, у власних цілях, дозволяючи політичним реакторам самим приймати рішення, грати за власними правилами і, як наслідок, винуватити самих себе у збоях політичної системи та
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нести за це власну відповідальність, якщо результат не виправдовує очікування. Чим
більше залучені у політичний процес люди відчувають себе некомфортно, піддаються
страхові (часто анти- чи ірраціональному), тим впливовішою у даній ситуації почуває
себе держава,отримуючи змогу маніпулювати ними.
У таких умовах людина не втрачає здатність мислити категоріями минулого та
майбутнього, на перший план виходить лише поняття «тут і зараз», яке обертається
навколо власного «я» людини, не даючи їй змогу абстрагуватись, подивитись на процес чи ситуацію зі сторони та проаналізувати події.
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СУЧАСНИЙ СТАН ПРОЦЕСУ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ
В УКРАЇНІ: ПРАКТИЧНИЙ ВИМІР
Реформа децентралізації влади в Україні, яка розпочались з 2014 року вважається
однією з найуспішніших реформ в країні, оскільки вона є основою реформування
регіонів та територіальних одиниць, а також сприяє формуванню місцевої демократії.
Основою успіху стали чіткість намірів, проголошених владою, та зацікавленість з боку
громад в отриманні більших повноважень, ресурсів та спроможності реалізовувати
власні ініціативи. Основним завданням децентралізації в Україні є створення
ефективної та спроможної системи місцевого самоврядування та конкурентоздатних громад, а відтак і забезпечення гідних умов життя та добробуту громадян.
Сучасні дослідники виділяють два етапи реформи децентралізації та територіальної
організації влади: перший - охоплює 2014 – 2019 рр., протягом якого були розроблені
необхідні нормативно-правові акти, розпочалось безпосереднє перетворення системи місцевого самоврядування; другий етап, який припадає на 2020 – 2021 рр.,
це формуванні базового та субрегіонального рівнів місцевого самоврядування [3].
Ключовим моментом реформи та наслідком масштабної і результативної роботи було
проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року, після яких, уся територія України
була поділена на об’єднані територіальні громади та відбулось переформатування
і укрупнення районів, тобто старі 490 районів були ліквідовані натомість створено
136 районів.
Здійснюючи аналіз реформи децентралізації, варто сказати, що першим етапом
було створення інституту об’єднаної територіальної громади, а відтак затвердження
Перспективних планів формування територій громад, оскільки Перспективний план
затверджує загальну обґрунтованість територіального устрою на базовому рівні та
його соціально-економічну ефективність. [2].
У зв’язку із додатковими обов’язками та повноваженнями, які отримали ОТГ,
їм потрібно, відповідно, і додаткове фінансування для якісного виконання ними
своїх функцій та надання послуг. Задля цього винесено зміни до Податкового і
Бюджетного кодексів, що надало місцевим органам влади більше фінансових можливостей і самостійності. Частка власних доходів місцевих бюджетів (загальний фонд)
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у ВВП щорічно зростає. Власні доходи загального фонду місцевих бюджетів з 2014 –
2020 рр. також показують позитивний приріст. Окрім додаткових податкових надходжень збільшилась також фінансова підтримка з боку держави у формі надання
дотацій та субвенцій (проте це стосувалось тих ОТГ, які були об’єднані до проведення
місцевих виборів осінню 2020 р). Державна підтримка економічного і соціального
розвитку територій в 2020 році склала 101, 9 млрд. грн. Основними сферами, на
розвиток яких направлені кошти є: енергоефективність, регіональний розвиток,
розвиток сільських територій, розвиток у сфері охорони здоров’я, у сфері освіти та
культури, розвиток дорожньої, соціальної та транспортної інфраструктури, розвиток
спортивної інфраструктури, екологічна безпека та сталий розвиток. Найбільша частка
коштів спрямовується на розвиток дорожньої інфраструктури (61, 1 млрд. грн.) та
регіональний розвиток (13, 0 млрд. грн.) [2].
Наступним важливим показником стану ОТГ в Україні є їхня спроможність.
Важливою формою взаємодії та зміцнення спроможності об’єднаних громад є
співробітництво між ними. З прийняттям відповідного Закону громади отримали
можливості співпраці та взаємодії задля реалізації спільних проектів та вирішення
спільних завдань. Таке співробітництво може здійснюватися у різних формах:
реалізація спільних проектів, спільне утримання підприємств чи установ, делегування
повноважень та ресурсів іншій громаді. Механізм співробітництва є ефективним та
необхідним інструментом в місцевій політиці.
В процесі децентралізації влади, вперше в Україні впроваджується інститут
старости. Свої функції вони виконують як представники сільських та селищних
територіальних громад в місцевій раді ОТГ. До липня 2020 року староста обирався
мешканцями села або селища на строк повноважень місцевої ради ОТГ, а з липня
2020 року, після внесення змін до Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», староста затверджується сільською, селищною, міською радою на строк її
повноважень за пропозицією відповідного сільського, селищного, міського голови.
Староста є членом виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради за посадою
і працює в ньому на постійній основі.
Новим і досить кардинальним пунктом реформи децентралізації в Україні стало
зменшення чисельності районів. Розпочався даний процес із прийняттям 17 липня
2020 р. Постанови Верховної Ради України «Про утворення та ліквідацію районів». Як
наслідок, з існуючих 490 районів залишиться лише 136 (деякі з них є новоствореними) [6]. Дана Постанова заклала основи нових змін на субрегіональному (районному)
рівні адміністративно-територіального устрою України.
Наступним завданням, після проведення виборів, стала реорганізація селищних,
міських рад, їх виконавчих органів, районних рад. Задля його здійснення, 17 листопада
2020 року Верховна Рада України прийняла законопроєкт №3651-д «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо впорядкування окремих питань
організації та діяльності органів місцевого самоврядування та районних державних
адміністрацій».
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Даний нормативно-правовий акт врегульовує питання правонаступництва
органів місцевого самоврядування в новоутворених громадах і районах, розмежовує
майно територіальних громад та районних рад, прописує основи формування нових
районних державних адміністрацій [4].
Цей закон прописує механізми передачі правонаступництва новоутвореним органам, розмежовує сфери впливу органів місцевого самоврядування та районних рад,
визначає умови утворення та ліквідації районних державних адміністрацій.
Ще одним важливим завданням є, також, закріплення самостійності місцевих
бюджетів. В уряді зазначають, що бюджети об’єднаних територіальних громад, які
утворюються відповідно із законом та перспективним планом, матимуть прямі
міжбюджетні відносини з державним бюджетом. На сучасному етапі значно розширено
коло місцевих бюджетів, які мають безпосередні взаємовідносини з державним бюджетом. Як наслідок, в країні планується перехід від триступеневої до двоступеневої
бюджетної системи [1].
Забезпечення фінансової самостійності територіальних громад наразі є
пріоритетним завданням. Оскільки завдання реформи децентралізації – спроможні
територіальні громади та ефективна система місцевого самоврядування, які здатні
забезпечувати високі стандарти життя громадян.
Саме тому, 15 липня 2020 року Верховною Радою було прийнято Постанову «Про
прийняття за основу проєкту Закону України про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо приведення у відповідність положень бюджетного законодавства
у зв’язку із завершенням адміністративно-територіальної реформи» [5].
Законопроєкт передбачає розподіл доходів та видатків між бюджетами районів
та територіальних громад. Як наслідок, районні бюджети не отримуватимуть базову дотацію і не перебуватимуть на прямих міжбюджетних відносинах з державним
бюджетом [5].
Таким чином, система місцевого самоврядування налічуватиме три рівні:
регіональний (області), субрегіональний (райони), базовий (громади). Незважаючи
на те, що райони залишаються зв’язною ланкою між державою і місцевим самоврядуванням, більша частина управлінських функцій зосереджується на місцях. Це безумовно є більш демократичною практикою.
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Гн а тюк Воло д и ми р

КОРЕЛЯЦІЯ ВИХІДНИХ ДАНИХ В РАМКАХ
СУБНАЦІОНАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ПІД ЧАС АПРОБАЦІЇ
ІНСТИТУЦІЙНИХ Й ЕКСПЕРТНИХ МЕТОДИК:
ПРОБЛЕМИ ТА МОЖЛИВОСТІ
В цілому, під час апробації інституційних й експертних технік важливим та актуальним є той факт, наскільки їхні фінальні результати взаємокорельовані у контексті
наближеності чи відмінності поміж собою. Очевидно, це обґрунтовується спільністю
предмета аналізу не лише de facto в рамках його вияву, а в уточненні часу та місця, що
уможливлює наявність схожих чи відмінних вихідних даних, а, як наслідок, відкриває
дискусію щодо їх порівняння, оскільки останні стосуються або єдиного кейсу, або їх
об’єднаних груп. Таким чином, виникає потенційна можливість для:
1) або взаємодоповнити автономні результати кожної методики в цілісний
аналітичний випадок;
2) або спростувати дослідницьку роль однієї з них;
3) або мати змогу скорегувати чи/і адаптувати, якщо це доцільно, певний вид
для повної візуалізації картини у її якісних і кількісних рамках.
Тому на кінець другої декади ХХІ ст. (а це уже повноцінні 50 р.) в межах субнаціональних
розвідок не було жодним чином приділено увагу стосовно питання уніфікації
вимірювального інструментарію для формалізації, опрацювання і вираження вхідних
даних у спільній площині для об’єктивної і суб’єктивної методик, аби нарешті зрозуміти,
яка природа такого спрямування: вимір зближення чи аспект розходження.
Це можна пояснити декількома причинами-«проблемами».
По-перше, наявністю специфічного теоретичного стереотипу (методично
детермінованого) серед науковців на стадії реалізації відповідних політологічних
досліджень. Річ у тім, що, зважаючи на увесь масив робіт науковців, до сьогодні чітко
викристалізувалася ситуація, коли вже на аналітично-концептуальному рівнях
інтерпретації технік здійснюється їхня сепарація поміж собою. Таким чином, ідея про
відповідне методичне об’єднання досі не набула обговорення, попри доволі значний
досвід в автономному використанні кожної з них.
По-друге, безпосередньою складністю самої математичної процедури, яка має
ґрунтуватися на принципі дотичності до обох способів вивчення і вимірювання політики
на субнаціональному рівні, що, у свою чергу, наполягає на спільності:
а) шкали оцінювання і лімітних меж інституційних вимірів соціо-політичного
буття;
б) єдиної типологізації для відповідних режимів та їх різновидів;
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в) формули, за якою вихідні дані мають бути отримані.
Як наслідок, сьогодні наявний низький рівень дослідницької репрезентації, що
зумовлений причинами вище, а також відсутня постановка питання у колі самих
дослідників. Загалом наразі в субнаціональній бібліографії існують лише дві роботи,
де автори здійснили умовне поєднання двох технік в єдиному кейсі – це К. Гервасоні
у своїй дисертації щодо політичної практики Аргентини на рівні провінцій та Ф. Галеано
(теж дисертація) – про вивчення і вимірювання політичних режимів у масштабі муніципалітетів.
Зрештою, якщо у першій праці особливість полягала у тому, що методики були використані
для різних періодів часу, однак водночас не паралельно щодо цих проміжків, то у другій
– застосовувалися такі техніки вибірково: об’єктивну щодо єдиного випадку, а натомість
експерту – для усіх муніципалітетів однієї провінції.
Як ми уже зазначали, досі не існувало реалізованих спроб ні теоретичних, ні
практичних у конструюванні знаряддя відповідного типу. Очевидно, що це – серйозна
методологічно-методична прогалина, оскільки її «заповнення» дасть змогу відповісти
на безперечно актуальне питання, яке для зрозумілості слід розчленувати на наступні
змістові частини:
а) у якій мірі необхідно розмежовувати різновиди методик;
б) на якій стадії побудови технік існує їх спорідненість, або схожість;
в) чи наявна практична рівновага/рівноцінність між ними у контексті отриманих
фінальних результатів поряд з теоретичним аспектом.
Власне, саме у такому вигляді можна охарактеризувати «проблеми» і «можливості»,
які актуалізуються під час здійснення кореляції вихідних даних обох методик. По суті,
це так звана «структурна» складова питання, однак факт його вирішення лежить уже
у «функціональній» площині, конструювання якої має на меті надати відповідь: чи
доцільно здійснювати будь-яку кореляцію з вихідними результатами.
Очевидно, тут необхідно вдатися до особливого контексту – методично-математичного. Для цього ми ввели спеціальний показник – «коефіцієнт методичної взаємодії», що
фіксує ступінь наближення чи віддалення поміж собою обох способів вимірювання
інституційного виміру політики на субнаціональному рівні (від 0 до 1). Але, щоб доповнити цей момент, ми додали ще два уточнюючі показники – а) «коефіцієнт підсилення
методичної схожості» та б) «коефіцієнт ступеня демократизації».
Перший – це індикатор, який ілюструє наскільки фінальні результати є
зрівноваженими між собою. Іншими словами, в якій мірі вихідні дані, отримані в процесі
апробації обох технік, чисельно однакові. Як наслідок, чим вище значення частки, тим
більша лінійна залежність їх кінцевих результатів, а тому сам коефіцієнт стає додатковим чинником аргументації у питанні практичної рівноважності методик.
Другий – індикатор, що демонструє, яким інституційним темпом розвивається явище,
що аналізується, зокрема субнаціональна одиниця у формі політичного режиму. Тут,
врешті-решт, вимірюється особлива відстань від стану «зараз» до стану «попереднього» у відповідній часовій ретроспективі. Тому, чим вищий ступінь демократизації, тим
масштабніший (суттєвіший) сам «ривок» інституційних проявів соціо-політичного дискурсу
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в рамках субнаціональної одиниці в цілому. Натомість, якщо її міра нижча, аніж 1, то це
свідчить про тенденцію, яку можна дефініціювати як «реверс до авторитаризму».
В підсумку, описуючи природу кореляційних зв’язків поміж методиками, необхідно
перш за все акцентувати на її релятивізмі. Внаслідок цього, варто розуміти, що вид
спрямованості і доцільність співвідношення постають виключно справою кожного
унікального випадку. А тоді на основі цього можлива сама генералізація даних на базі аналізу
усіх випадків «повздовжнього розрізу», тобто кейсів одного класу.
Попри математичні формулювання, очевидно, що процес вираження об’єктивних
та суб’єктивних методик під спільним уніфікованим знаменником зараз є «відкритим
полем» для роботи політологів-компаративістів і так залишатиметься надалі, оскільки
це дозволяє доволі широко опрацювати вхідні дані, а значить – варіювати пошук
нових корелятивних зв’язків поміж фінальними результатами максимально широко
і репрезентативно.
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КОНТРПРОПАГАНДА В ПЕРІОД
ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВІЙНИ В УКРАЇНІ
Україна сьогодні переживає нелегкі часи. Втягнена в інформаційну війну з
Росією, змушена захищати власний інформаційний простір. Зважаючи на те, що
пропагандистський вплив на Україну залишається дуже потужним, постає питання
пошуку ефективних методів протистояння фейковій інформації. Відповідно актуальним стає використання контрпропаганди, основним завданням якої є боротьба
з пропагандою шляхом викриття її недостовірності. Попри очевидну схожість пропаганди і контрпропаганди, зокрема, у використанні часто однакових методів для
трансляції повідомлень до цільової аудиторії, все ж вони відрізняються за цільовим
призначенням. Контрпропаганда покликана протидіяти пропаганді, вона є захисною, і, відповідно, другорядною по відношенню до пропаганди. Така вторинність
відображається на ефективності контрпропаганди, якій важче досягти поставлених
цілей. Оскільки спростування є значно складнішим процесом ніж звинувачення. Це
пов’язано з тим, що інформація, введена першою, важко піддається змінам. Правило,
яке бере початок в нейропсихології. Так, американський лінгвіст Джордж Лакофф як
творець теорії фреймів підкреслював: заперечення введеного фрейму тільки підсилює
його. Тому оптимальним варіантом є лише вибудовування поруч нового фрейму. У
цьому випадку йдеться про наступальну контрпропаганду, основна мета якої наступ
на конкурентна на його власній території, саме не оборона від агресії, а психологічний
контрнаступ. До технологій наступальної контрпропаганди належать: трансляція
негативу – формування негативного ставлення до об’єкта через користувачів певних
ЗМІ, навіювання почуття зневаги, страху, відрази, неприязні; проекція негативного образу – перенесення негативних якостей якого-небудь об’єкта на інший з метою його дискредитації; негативна інтерпретація – зміна змісту пропагандистських
повідомлень ворога, що надає йому іншого відтінку, знижує довіру, створює негативний образ; інсинуація – один із найефективніших прийомів психологічного впливу на
суспільство з метою показати дії ворога як загрозу для життя, безпеки, благополуччя
людей; розповсюдження чуток – специфічний метод контрпропаганди, що передбачає
анонімність та відокремленість від тої інформації, що висвітлюється в ЗМІ; семантичне
маніпулювання – поступове перетворення позитивних думок в негативні за допомогою словесної маніпуляції, прихованої гри зі змістом та значенням слів.
Крім наступальної, контрпропаганда може бути захисною. Такий тип контрпропаганди ще називають класичною. Її головне завдання – протидія підривній пропаганді
противника чи ворога. До основних методів цього виду контрпропаганди належить:
пряме спростування – полягає в безпосередньому спростуванні пунктів пропаганди
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ворога; нехтування – йдеться про продумане ігнорування закидів противника, буває
ефективним, коли в ЗМІ висвітлена незначна тема; відволікання уваги – перенесення
уваги цільової аудиторії з основних тем пропаганди противника на інші теми; превентивна пропаганда – запобіжне використання тієї теми, що може бути використаною
пропагандою ворога з метою зменшення довіри до теми; використання контрчуток –
один із найефективніших методів захисту від чуток; використання евфемізмів – метод
«приклеювання штампів» навпаки, полягає в заміні експресивно забарвлених слів
менш емоційними чи зрозумілими.
В Україні проблема контрпропаганди особливо актуальна, зважаючи що з
боку Росії проводиться активна, складна, послідовна, потужна інформаційна війна,
наслідком якої є дезінформація, поширення фейків, що призводить до розпалювання
ворожнечі і обґрунтування насильства на Сході України. Тому Україна змушена захищати своє інформаційне середовище. Так, у березні 2014 р. для викриття неправдивої
інформації про Україну та інші держави було створено волонтерський інтернет-проект
Stop Fаke. Зараз його YouTube-канал має 28 тис. підписників. Основною метою проекту
активісти називають перевірку та спростування перекрученої інформації та пропаганди про новини в Україні, що поширюють через ЗМІ. Зі слів учасників, діяльність
їхньої групи спрямована на збереження України як самостійної та незалежної держави.
Ще один контрпропагандистський проект був створений українською владою
у лютому 2015 р. З метою мобілізувати користувачів соціальних мереж на донесення достовірної інформації та боротьбу з російською пропагандою Міністерство
інформаційної політики оголосило про заснування «Інформаційних військ України» –
державної організації, що діє на волонтерських засадах. Метою діяльності цієї
організації стала якісна контрпропаганда, спростування фальшивих чуток про Україну,
відповідь на закиди та звинувачення російського противника. Принцип діяльності
полягає в моніторингу російських ЗМІ на наявність фейкових повідомлень про Україну,
серед яких Lifenews, Russia Today, Lenta.ru, РИА Новости та ін., порівнянні цих новин
із інформацією в «ватних» групах в соціальних мережах, аналізі найпопулярніших
новин або тих, які спеціально створюються та масово поширюються. Опісля волонтери готують відповідь, оприлюднюють її в різних спільнотах в соцмережах та на
власному офіційному сайті. Наразі волонтерська організація займається написанням та розсилкою не тільки невеликих інформаційних повідомлень, а й ґрунтовних
аналітичних матеріалів, журналістських розслідувань, інтерв’ю з компетентними
особами. Наступальної контрпропаганди організація не здійснює, лише захисну, при
чому на волонтерських засадах, що є недоліком, який знижує її ефективність.
У жовтні 2015 року Міністерство інформаційної політики заснувало UATV –
український телеканал іномовлення з метою протидіяти російській пропаганді в
умовах гібридної російсько-української війни. Йшлося про необхідність створення
ефективного механізму інформування світової спільноти про актуальні події в Україні.
На той час у світовому медіапросторі майже не було інформаційного продукту, що поширював би об’єктивну та актуальну інформацію про Україну. В результаті іноземці,
українська діаспора та інші особи отримували інформацію з інших джерел, які нерідко
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подавали відомості про події в Україні у неповному обсязі або викривленого змісту.
Наслідком цього було створення негативного іміджу України, що позначалося у різних
галузях. Канал транслювався різними мовами (російською, українською, англійською,
арабською та кримськотатарською), що значно розширювало його аудиторію.
З 13 січня 2020 року канал припинив виробництво програм. Це відбулося через
плани Мінкультури створити два нових російськомовно-україномовних телеканали
на базі UATV – інформаційно-розважальний Дім/Дом (1 березня 2020 року) та новинний (дата TBA). Мовлення відповідних каналів має вестися на тимчасово окупованих
територіях та суміжних з ними районах, зокрема вздовж кордону з Росією.
Ще одним проявом боротьби із російською пропагандою стала програма
«Антизомбі» на каналі ICTV. Покликана відслідковувати брехливу російську пропаганду, провокаційні фейки та боротися з ними. Основою кожного випуску є чіткі факти,
підтверджені власними журналістськими розслідуваннями. Із метою найбільш широкого охоплення глядацької аудиторії «Антизомбі» виходить російською мовою. Базова
контрпропагандистська технологія, на якій базується програма, – пряме спростування
та використання контрчуток. Журналісти «Антизомбі» на прикладі інформаційних
новин, ток-шоу, розважальних програм та інших повідомлень в російських засобах
масової інформації детально досліджують та показують механізми роботи медіа в
Російській Федерації, засоби пропаганди та технології, які використовуються для
нав’язування громадянам необхідної політичному керівництву інформації та формування пропагандистського російського інформаційного поля. Проект «Антизомбі»
не створює власного контенту для відповіді російським закидам в бік України. Однак
в основі проекту ширша ідея – чітко та детально показати становище в ЗМІ Росії та
житті російських громадян, зібрати факти для підтвердження пропагандистської
роботи політичної влади всередині країни та створити підґрунтя для правильного
розуміння українськими людьми російсько-українського протистояння.
Наявність таких проектів в українських ЗМІ є особливо важливим та необхідним,
бо без якісної і ефективної контрпропаганди Україна не матиме шансів на перемогу
в інформаційній війні з потужним і підступним ворогом.
Як показує сьогодення, роль інформації в світі постійно зростає, і відповідно, захист інформаційного простору стає частиною пріоритетних національних інтересів,
успішна реалізація яких є умовою існування держави як головного політичного актора
і суб’єкта міжнародного права. Тому Україна має докладати максимум зусиль, щоб не
зазнати поразки на інформаційному фронті.
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Л и т ви н Віт а л і й

КОРЕЛЯЦІЯ ТИПІВ НАПІВПРЕЗИДЕНТАЛІЗМУ
ТА ТИПІВ ПОЛІТИЧНОГО РЕЖИМУ:
НА ПРИКЛАДІ КРАЇН ЄВРОПИ
Політичній компаративістиці вже доволі давно відомо, що напівпрезидентська
система правління (надалі – напівпрезиденталізм) є гетерогенною та може піддаватись
типологізації на підставі різних чинників й індикаторів. Формально та на підставі логіки
відповідальності урядів напівпрезиденталізм поділяють на класичний і президентподібний президент-парламентаризм та на класичний і парламент-подібний прем’єрпрезиденталізм. Фактично і за сутністю, природою та конструкціями дуалізму виконавчої
влади виокремлюють такі типи напівпрезиденталізму, як системи повністю чи частково уніфікованої більшості, системи розділеної більшості, системи повністю або
частково уніфікованої меншості та системи розділеної меншості. Формальнофактично чи на підставі повноважень головних політичних інститутів виділяють такі
різновиди напівпрезиденталізму, як президенціалізований, парламентаризований
(або прем’єризований) і збалансований. Відповідно, у цьому розрізі в дослідженнях
встановлено, що різні види та комбінації видів напівпрезиденталізму зумовлюють різні
усереднені ефекти й наслідки, зокрема з приводу їхньої кореляції з типами політичних
режимів [2; 6].
Для підтвердження і демонстрування цього у наших чинному й попередніх
дослідженнях [1; 2] проаналізовано діючі та історичні випадки різних типів
напівпрезиденталізму станом на грудень 2017 р. і від моменту обрання кожною
країною такої системи правління (деякі із них уже є історичними випадками
напівпрезиденталізму, зокрема станом на 2021 р.). Серед них – Австрія (1945–2017 рр.),
Азербайджан (1995–2017 рр.), Білорусь (1996–2017 рр.), Болгарія (1991–2017 рр.),
Боснія і Герцеговина (1995–2017 рр.), Вірменія (1995–2017 рр.), Грузія (2004–2017 рр.),
Ірландія (1937–2017 рр.), Ісландія (1944–2017 рр.), Литва (1992–2017 рр.), Македонія
(1991–2017 рр.), Молдова (2016–2017 рр.), Польща (1990–2017 рр.), Португалія (1976–
2017 рр.), Росія (1993–2017 рр.), Румунія (1991–2017 рр.), Сербія (2006–2017 рр.),
Словаччина (1999–2017 рр.), Словенія (1991–2017 рр.), Туреччина (2007–2017 рр.),
Україна (1996–2017 рр.), Фінляндія (1919–2017 рр.), Франція (1962–2017 рр.), Хорватія
(1991–2017 рр.), Чехія (2012–2017 рр.), а також Чорногорія (2006–2017 рр.). Усіх їх
було структуризовано за виокремленими типами напівпрезиденталізму та базовими індикаторами різних типів політичного режиму, на підставі чого було зроблено
усереднені висновки та генералізації про досліджувані кореляції (табл. 1).
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Таблиця 1
Усереднені особливості й наслідки кореляції типів напівпрезиденталізму
і типів політичних режимів у країнах Європи (станом на грудень 2017 р.)
Усереднений тип
Усереднений тип
політичного режиму
політичного режиму
(проект «Політія 4»:
(«Свобода у світі»:
від «–10» до «+10»)
від «1» до «7»)
Формальна типологізація напівпрезиденталізму
Класичний президент+1,6
3,7
парламентаризм
Президент-подібний президент+1,7
4,2
парламентаризм
Класичний прем’єр-президенталізм
+8,4
2,1
Парламент-подібний прем’єр+7,3
2,8
президенталізм
Фактична типологізація напівпрезиденталізму
Система повністю уніфікованої
+6,3
2,7
більшості
Система частково уніфікованої
+7,7
2,3
більшості
Система розділеної більшості
+8,6
2,0
Система повністю уніфікованої
+9,1
1,9
меншості
Система частково уніфікованої
+8,7
2,3
меншості
Система розділеної меншості
+8,9
2,1
Формально-фактична типологізація напівпрезиденталізму
Парламентаризований
+9,3
1,8
напівпрезиденталізм
Президенціалізований
+0,3
4,6
напівпрезиденталізм
Збалансований
+7,8
2,4
напівпрезиденталізм
Типи напівпрезиденталізму /
Індикатори типологізації
політичних режимів

При цьому, у контексті кореляції типів напівпрезиденталізму з типами і динамікою
політичних режимів теоретико-методологічно та практично-емпірично апелюємо до
узагальнення вчених [3] про те, що напівпрезиденталізм у різних країнах Європи,
принаймні у її Центрально-Східній, Південно-Східній і Східній частинах, які були
чи залишаються посткомуністичними, свого часу міг бути і навіть може залишатись найефективнішим засобом переходу від автократії до демократії, хоча, на противагу, не у всіх випадках увінчався демократизацією і консолідацією демократії, а
натомість часто виявився зразком персоналізації й автократизації політичного
процесу і руху в напрямі автократії (навіть якщо раніше було апробовано демократію)
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[5; 11]. Відповідно, теоретично й емпірично підтверджено, що одні різновиди
напівпрезиденталізму сприяють демократії та демократизації, інші опції – автократії
та автократизації, а ще інші типи проводять гібридні (більш демократичні чи більш
автократичні) політичні режими.
Крос-національний і регіональний аналіз кореляції типів політичного режиму та типів європейського напівпрезиденталізму (принаймні станом на грудень
2017 р.) засвідчує, що у цьому контексті є певні кластерні взаємозалежності, які
потрібно структуризувати за опціями типологізації напівпрезиденталізму. Так, у рамках
формальної типологізації напівпрезиденталізму згідно з врахуванням логіки й особливостей відповідальності урядів встановлено, що: прем’єр-президентські системи (усіх
різновидів) проводять значно демократичніші політичні режими, аніж президентськопарламентські системи (усіх різновидів) [9; 10; 17; 18]; президентсько-парламентські
системи є найменш демократичними типами напівпрезиденталізму [19], а натомість
прем’єр-президенталізм значно ефективніший та безпечніший для ініціювання,
консолідації, стабілізації і «виживання» демократій [4; 14].
Своєю чергою, у рамках фактичної типологізації напівпрезиденталізму згідно з
сутністю, природою та конструкціями дуалізму виконавчої влади було підтверджено
і вмотивовано, що: системи розділеної більшості і розділеної меншості, будучи значно
більш конфліктними, ніж системи уніфікованої більшості й уніфікованої меншості, в середньому не проводять або майже не зумовлюють недемократичні режими і нестабільні
демократичні практики чи не зменшують перспективи розвитку демократичних
режимів та демократизації політичних режимів [8; 9; 12]; системи розділеної більшості
і розділеної меншості позиціонуються й операціоналізуються як максимально близькі
до теоретичної сутності конструкції подвійної виконавчої влади, яка неодмінно сприяє
партійній незгуртованості, широкому політично-ідеологічному представництву й консенсусу, гнучкості, балансам, стримуванням і противагам, політичній відповідальності,
хоч, на противагу, і через затягування й сповільнення процесів прийняття політичних
і владно-управлінських рішень. Додатково виявлено, що збільшення конфліктів
між президентами і прем’єр-міністрами у системі дуалізму виконавчої влади, особливо у періоди розділеного правління та передусім в умовах неопатримоніалізму,
втручання військових у політику або ініціювання режимів громадянських диктатур, все-таки призводить до фрагільності молодих демократій і їхнього автократичного відкату та розвороту [15; 16]. Водночас аргументовано, що навіть попри
те, що проблеми демократії у рамках напівпрезиденталізму можуть часто генеруватись системами розділеного та уніфікованого правління [7; 10], однак
все-ж таки недемократичність та неефективність цих систем не є беззастережними або ж безумовними наслідками когабітацій та систем розділеної меншості, а
натомість залежать від низки інших чинників. На цьому тлі, усереднено виявлено, що
найдемократичнішими є системи повністю уніфікованої меншості, дещо менш демократичними – системи частково уніфікованої меншості, розділеної меншості та розділеної
більшості, а найменш демократичними і відтак найбільш автократичними – системи
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повністю і частково уніфікованої більшості. Інакше кажучи, було обґрунтовано, що
демократичності політичних режимів у напівпрезиденталізму сприяють не системи
більшості, а системи меншості і не стільки системи уніфікованого правління, скільки
системи розділеного правління.
Урешті-решт, в рамках формально-фактичної типологізації напівпрезиденталізму, в
тому числі на підставі врахування формальних і фактичних повноважень головних політичних
інститутів, було виявлено, що демократіям і демократизації у напівпрезиденталізмі сприяють його головно прем’єризовані чи парламентаризовані та переважно збалансовані
варіації, а натомість автократіям та автократизації – передусім президенціалізовані та
зрідка збалансовані варіації [13]. Також у цьому розрізі було встановлено, що значна
легітимність та уповноваженість президента й президенціалізація напівпрезиденталізму
традиційно ведуть до деконсенсуалізації, монополізації, бюрократизації, централізації
й автократизації напівпрезиденталізму та недоліків, слабкості і навіть колапсу
демократій, всенародного представництва й підзвітності. Натомість протилежна логіка
притаманна для випадків значної і навіть надмірної уповноваженості прем’єр-міністрів
і парламентів та прем’єризації й парламентаризації напівпрезиденталізму [17; 18].
Загалом аналіз і порівняння ефектів різних типів напівпрезиденталізму і їхньої
кореляції з типами політичних режимів у країнах Європи, в тому числі у категоріях
їхнього демократичного чи автократичного «виживання», дає підстави стверджувати, що досліджуваний взаємозв’язок не настільки однозначний і простий, як це
очікувано теоретично. Виявляється це у тому, що на підставі з’ясування ефектів різних
типів напівпрезиденталізму встановлено, що ця система правління не обов’язково
функціонує як стабілізуючий або неконфліктний компроміс, зокрема між мажоритарними крайнощами президенталізму і потенційно дестабілізуючою фрагментацією і
поляризацією парламентаризму.
Відповідно, при виборі типів напівпрезиденталізму мотиви різних політичних
акторів та творців конституцій можуть суттєво відрізнятись. Якщо вони шукають
механізму для поступу та консолідації демократії й забезпечення міжінституційних
рівноваг, тоді їхня увага повинна бути зосереджена на такому усередненому варіанті
напівпрезиденталізму, який: формально є прем’єр-президенталізмом (причому бажано
у його класичній формі); формально-фактично є прем’єризованим чи хоча б збалансованим, а не президенціалізованим; фактично максимально уникає чи унеможливлює
системи повністю уніфікованої більшості, а відтак характеризується помітними
конфліктами у системі дуалізму виконавчої влади. Якщо ж політичні актори та
«конституційні інженери» шукають механізму задля забезпечення стабільності,
консервації й автократизації режиму та централізації влади з максимальним уникненням міжінституційних рівноваг, тоді їхня увага повинна бути зосереджена на усередненому
варіанті напівпрезиденталізму, який: формально є президент-парламентаризмом (причому бажано у його класичній формі); формально-фактично є президенціалізованим
чи хоча б прем’єризованим, а не збалансованим; фактично максимально сприяє або
гарантує системи повністю уніфікованої більшості, а відтак і характеризується незначними конфліктами у системі дуалізму виконавчої влади [1; 2].
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М ор г у н юк О льга

РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ НИЖЧИХ КАСТ
У ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЯХ ІНДІЇ
«26 січня 1950 року у нас ввійдемо в період суперечностей.
У політиці ми матимемо рівність, а в соціальному
та економічному житті нерівність»1…
Цими словами Бгімрао Амбедкар, якого називають «батьком» індійської
Конституції, в одній зі своїх останніх промов в індійському парламенті 25 листопада
1949 року наголошував на проблемах, з якими стикнеться індійське суспільство навіть
після того, як Конституція, ввійде в силу. Цей документ гарантує у статті 15 рівні
права усім громадянам Індії та забороняє дискримінацію на релігійному, расовому та
кастовому ґрунті, а також дискримінацію з огляду на стать чи місце народження [1], а
у статті 17 забороняє практику недоторканості [1]. Однак на практиці, як у 1950-му,
так і меншою мірою зараз, індійське суспільство залишається глибоко нерівним, що
у свою чергу впливає на репрезентацію різних прошарків населення у політичних
партіях та суспільному житті.
Коли ми говоримо про нижчі касти та їхню репрезентацію в індійській політиці,
то особливої уваги в першу чергу потребує фактор категоризації: хто такі нижчі
касти і яким чином ми можемо визначити, чи вони є репрезентованими у політичних
партіях чи ні.
В санскритській літературі (зокрема, в одній із пізніх частин «Рігведи») згадується
про чотири варни-прошарки індійського суспільства (брахмани - жерці, кшатрії військові, вайш’ї – торговці та землевласники, шудри – бідняки). В межах цих варн
існували численні джаті – це фактично санскритський відповідник того поняття,
що пізніше завдяки іберійським купцям, отримало назву каста [3; ст. 3]. Поза системою варн також залишалася велика група джаті, яких називали «надоторкуваними»
(або недоторканими). Це ті джаті, що займалися «брудною» з погляду індуїзму та
тих каст, що складали систему варн, роботою. Бгімрао Амбедкар називав цих людей
«далітами» (з маратськ. «пригнічений»), яким вони прагнуть називати себе зараз. Сам
Амбедкар також був далітом. На офіційному рівні в Індії на сьогодні використовується
термін Зареєстровані касти та племена (Scheduled Castes and Scheduled Tribes). Лише
для цієї групи каст є визначені конституцією квоти під час виборів до парламенту. Для представників цих каст та племен Центральна виборча комісія на кожних
Промова Б. Амбедкара на дебатах в Установчих зборах 25 листопада 1949 року. URL: https://
scroll.in/article/802495/why-br-ambedkars-three-warnings-in-his-last-speech-to-the-constituentassembly-resonate-even-today
1
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парламентських виборах резервує окремі округи. На виборах 2014 та 2019 років
представникам зареєстрованих каст було зарезервовано 87 місця, представникам
зареєстрованих племен – 47 місць. Таким чином партії можуть висувати на таких
округах лише кандидатів, що походять із відповідної групи.
У 1990-ті роки після входження в дію рекомендацій Комісії Б. Мандала, які надавали квоти для роботи у державному секторі та доступі до вищої освіти так званим
«іншим відсталим класам» (Other Backward Classes), зростає вага саме цього прошарку
індійського населення та репрезентація їх у політичних партіях. Саме відсталі касти
складають основну масу індійського населення (на сьогодні це понад 40% населення), а Зареєстровані касти та племена – близько чверті [3; ст. 320-324]. До відсталих
каст належать групи населення, які в соціально-кастовій піраміді знаходяться над
недоторканими, але під тими групами каст, які належать до «двічі народжених» варн брахманів, кшатріїв та вайш’їв. Найбільше ця група представлена у так званому «поясі
гінді» - групі штатів, чиєю офіційною мовою є гінді (Бігар, Гар’яна, Гімачал-Прадеш,
Чхатісґарх, Раджастан, Уттар-Прадеш, Мадх’я-Прадеш, Джаркганд та Уттаракганд).
Попри наявність офіційних цифр щодо величини цих груп індійського суспільства,
аналіз репрезентації каст у політичних партіях ставить перед дослідником складний виклик. Востаннє в індійській історії перепис каст було здійснено ще за часів
Британської імперії у 1931 році. Колоніальна адміністрація здійснювала перепис
населення кожні 10 років, починаючи із 1881 року. Фактично прагнення категоризувати різноманітне індійське суспільство і призвело до формування доволі чіткого
списку каст, межі яких насправді не були настільки чітко сформовані. Міністерство
соціальної справедливості Індії на сьогодні має власний список каст, які належать
до групи «інших відсталих класів» і які підпадають під урядові квоти. Однак спроба
підрахувати загалом індійські касти під час перепису населення 2011 року не вдалася.
Детальні дані щодо цієї частини опитування так і не було оприлюднено, окрім заяв,
про те, що респонденти вказали понад 4,6 млн назв каст (на противагу у переписах
британської колоніальної адміністрації їх налічувалося трохи більше 3 тисяч). На
2021 рік в Індії заплановано ще один перепис населення, де знову буде винесене кастове питання, однак респонденти вже не матимуть можливості вільно називати свою
касту, а змушені будуть обирати з переліку. Усе це створює проблему для визначення
репрезентації нижчих каст у політичному житті Індії та політичних партіях.
Тим не менш, завдяки трьом базам даних – індійським Lokniti-CSDS та LokDhaba
та індійсько-французькій LIA Spinper, які займаються збором даних по індійських
виборах, ми маємо можливість проаналізувати репрезентацію нижчих каст на виборах до індійського парламенту та місцевих парламентів штатів. Проект LIA Spinper
курує французький дослідник-індолог Крістоф Джафрело. Завдяки його польовим
дослідженням маємо можливість побачити як змінювалася репрезентація нижчих каст
(куди ми відносимо і відсталі касти і групу Зареєстрованих каст та племен) упродовж
майже усієї історії незалежної Індії (див. Таблиця 1)
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Таблиця 11

З цих даних можемо побачити, як змінюється репрезентація депутатівпредставників нижчих каст у двох основних партіях – керівній із 2014-го року Бгарата
Джаната Партії та Індійському Національному Конгресі (див. Таблиця 2 та 3), а також
в регіональних партіях, які з 1990-х років набирають все більшої ваги в індійській
політиці (як на регіональному, так і на федеральному рівні).
Таблиця 2

1
Дані взято із підрахунків К. Джафрело, опублікованих у статті [4; ст. 99], далі усі дані із бази
даних LokDhaba Центру політичних даних Тріведі: https://tcpd.ashoka.edu.in
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Таблиця 3

Таблиця 4

Якщо глянути на список основних каст із групи Інших відсталих класів [5], то наприклад, каста Ядавів має значну вагу у штаті Бігар. Саме Ядави є ядром підтримки
та рушійною силою партії Раштрія Джаната Дал у Бігарі (RJD), яка з 2004 і до останніх
виборів 2019 року була присутня і в нижні палаті індійського парламенту та мала
статус національної. Інша регіональна партія Джаната Дал (об’єднана) (JD(U)), яке
є частиною уряду в Бігарі, має підтримку касти Курмі. У свою чергу вищі касти масово підтримують партію Бгаратія Джаната. Так само Ядави в штаті Уттар-Прадеш є
опорою для партії Самаджваді або Соціалістиної партії. Вона також є представлена
і в нижній палаті індійського парламенту Лок Сабсі з 1996-го року. Натомість каста
Джатавів (належать до Зареєстрованих каст) є опорою для Багуджан Самадж Парті.
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З кінця 90-х років індійська політика, зокрема партійна політика, що більшою
мірою вона ставала залежною від регіональних партій, то більш залежною від каст.
Це у свою чергу спричинило до того, що касти перетворилися на певного роду групи
інтересів. Трансформація каст у групи інтересів, спричинилися до ерозії кастової системи, якою її формувала колоніальна політика Британської імперії. Завдяки політиці
квот та резервацій для найбідніших та найбільш пригнічених верств індійського
населення, індійська партійна система з 1990-х років пережила серйозний процес
фрагментації та реформування участі та репрезентації різних груп у політичних
партіях.
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Оса д чук Іго р

АТИПОВА НАПІВПРЕЗИДЕНТСЬКА СИСТЕМА
ПРАВЛІННЯ У ФІНЛЯНДІЇ У XX CТ.
В рамках напівпрезидентських систем державного правління функціонують/
функціонували такі системи правління, які формально і/чи фактично відрізняються/
відрізнялися від традиційних/типових напівпрезидентських. В. Литвин визначає
напівпрезиденталізм (напівпрезидентську систему правління) як конституційну (і/чи
політичну) систему республіканської форми державного правління (спрощено систему
державного правління), якій властиві посада всенародно (прямо/опосередковано)
обраного на фіксований термін президента, а також інститут прем’єр-міністра й урядового кабінету, які обов’язково колективно відповідальні хоча б перед легіслатурою
(разом з цим, прем’єр-міністр та урядовий кабінет можуть бути одночасно колективно
відповідальними і перед парламентом, і перед главою держави; більше того, міністри
урядового кабінету можуть бути індивідуально відповідальними перед парламентом і/чи президентом, але це не має жодного дефінітивного значення та впливу
на структурування системи державного правління), а також притаманний процес
суміщення або дуалізації виконавчої влади, з одного боку, президентом (обов’язково
як главою держави), а з іншого боку, – прем’єр-міністром (обов’язково як главою
уряду) та урядом/урядовим кабінетом [2, c. 5; 3, c. 7]. У цьому дослідженні типовий
напівпрезиденталізм визначаємо як систему правління, яка передбачає всенародний спосіб обрання глави держави/президента (причому, на всіх етапах обрання)
та повністю (беззаперечну) колективну відповідальність уряду перед парламентом.
У Фінляндії відповідно до Конституції 1919 р. президента обирали 300 виборщиків
(які, своєю чергою, обирались всенародно). Для перемоги на президентських виборах
необхідно було отримати абсолютну більшість дійсних голосів виборщиків. Якщо
здобути абсолютну більшість дійсних голосів не вдалося, то проводилося повторне
голосування (другий тур). Якщо у другому турі знову не вдалося отримати абсолютну
більшість дійсних голосів, то у третьому турі брали участь два кандидати, які отримали найбільшу кількість голосів. Для перемоги у третьому турі також необхідна
була абсолютна більшість дійсних голосів виборщиків. У випадку, якщо б голоси
розділились б порівну, то президента обирали б за жеребом [1]. Зазначимо, що на
практиці у 1940, 1943 рр. президента обирала Колегія виборщиків, яка була сформована ще в 1937 р. (табл. 1).
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Таблиця 1
Президенти Фінляндії, обрані Колегією виборщиків
(1925–1943, 1950–1988) [4]
Рік

Президент

1925
1931
1937
1940
1943
1950
1956
1962
1968
1978
1982
1988

Л. Реландер
П. Свінгувуд
К. Калліо
Р. Рюті
Р. Рюті
Ю. Паасіківі
У. Кекконен
У. Кекконен
У. Кекконен
У. Кекконен
М. Койвісто
М. Койвісто

Партійна
Кількість голосів
належність<?>
виборщиків
Maal
KOK
Maal
КЕ
КЕ
KOK
Maal
Maal
KESK
KESK
SSDP
SSDP

172
151
177
288
269
171
151
199
201
259
167
189

Частка голосів
виборщиків у %
57,33
50,33
59,00
96,00
89,67
57,00
50,33
66,33
67,00
86,33
55,48
62,79

Склад
Колегії
виборщиків
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
301
301

Зауважимо, що в 1919 і 1946 р. президента обирали в парламенті (табл. 2), і,
таким чином, систему правління впродовж 1919–1925 і 1946–1950 рр. визначаємо
як типову парламентську (система правління, яка передбачає невсенародний спосіб
обрання глави держави/президента (причому, на всіх етапах обрання) й повністю (беззаперечну) колективну відповідальність уряду перед парламентом).
Таблиця 2
Президенти Фінляндії, обрані парламентом (1919, 1946 рр.) [5]
Рік

Президент

1919 К. Стольберг
1946 Ю. Паасіківі

Партійна
Кількість голосів
належність<?>
КЕ
KOK

143
159

Частка голосів
у%

Склад парламенту

71,50
79,50

200
200

Обрання президента Фінляндії у 1919 р. парламентом було зумовлено політичною
нестабільністю після здобуття незалежності, відсутністю закону про вибори президента та сформованої Колегії виборщиків. У 1944–1946 на основі спеціального
закону президентом був К. Маннергейм. У 1946 р. президентські вибори відбулися
достроково, оскільки К. Маннергейм оголосив про свою відставку через стан здоров’я.
Воєнний стан, оголошений у 1939 р. у зв’язку з радянсько-фінською війною, зробив
неможливим проведення виборів за конституційною процедурою. В цих умовах було
прийнято надзвичайний закон, згідно з яким вибори проводились парламентом.
Крім того, термін повноважень новообраного президента тривав лише до 1950 р.
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У 1973 р. спеціальним законом термін повноважень президента У. Кекконена було
продовжено до 1978 р.
Таким чином, обрання президентів Колегією виборщиків засвідчило атиповість
напівпрезидентської системи правління у Фінляндії в 1925–1943, 1950–1988 рр.
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Скоч иля с Любом и р

МІСЦЕВІ ВИБОРИ 2020: ОСНОВНІ ТРЕНДИ
НА ТЛІ УНІКАЛЬНИХ ПЕРЕДУМОВ
Минулорічні місцеві вибори без перебільшення можна назвати унікальними,
хоча певною мірою усі вибори в Україні були унікальними, не лише з точки зору їх
перебігу, але і через те, що мало коли політична ситуація і законодавче регулювання
були ідентичними навіть упродовж двох виборчих циклів. Проте, минулорічні вибори у цьому відношенні усе ж перевершили усі попередні виборчі перегони. Чому?
По-перше, з огляду на умови, в яких вони проводилися. Серед основних чинників, що
так чи інакше детермінували минулорічні місцеві вибори, передовсім слід назвати:
1. Пандемія коронавірусу.
2. Актуальна політична ситуація.
3. Війна на Донбасі.
4. Соціально-економічне становище.
Другу групу детермінант ми умовно назвемо формально-процедурними особливостями:
1. Обрання голів і депутатів відбувалося до органів самоврядування нових
територіальних утворень (об’єднані територіальні громади, нові укрупнені
райони.)
2. Нова виборча система на локальному рівні (пропорційна модель з відкритими
регіональними списками.
Стосовно пандемії коронавірусу, то її вплив на місцеві вибори був кількааспектним.
По-перше, певний час у публічному інформаційному просторі циркулювало припущення про ймовірність перенесення виборів через небажаність масового скупчення
людей з епідемічних міркувань. По-друге, позиції виборців щодо підтримки кандидатів
і політичних сил певним чином корелювалися із тим, як центральна та місцева влади діяли в умовах форс-мажору. Зокрема тут можна згадати демарш мера Черкас
А.Бондаренка [1] та антикарантинні заяви і дії мера Львова А.Садового [2], а також
інші приклади. По-третє, існує версія, що пандемія коронавірусу вплинула на рівень
явки, який виявився найнижчим на всі попередні вибори (36,88%) [3].
На момент виборів правляча партія «Слуга народу» та її неформальний лідер
президент Володимир Зеленський з одного боку вже відчутно розгубили свою
популярність [4], але разом з тим рівень підтримки цієї політичної сили загалом по
Україні залишався найвищим серед усіх політичних сил. Одночасно основні опоненти «СН»: «Європейська солідарність – на Заході, і ОПЗЖ – на Сході, - наростили свою
популярність, великою мірою завдяки критиці рішень та ді правлячої політичної
сили. Паралельно з цим місцеві політичні проекти (як старі, так і нові) теж в багатьох
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випадках були здатні кинути виклик. Усе це, а також кореляція підтримки кандидата
у мера (голови ОТГ) і його політичної сили віддзеркалилося як у виборчому процесі,
так і у результатах виборів.
Загалом, за даними ЦВК [5], із загальної кількості обраних депутатів, висунутих
місцевими організаціями політичних партій, найбільше мандатів отримали представники таких партій
1. «Слуга народу» – майже 17,59 % (5 809 осіб).
2. На другому місці «Батьківщина» - понад 12,39 % депутатів (4 093 особи).
3. На третьому місці «ОПЗЖ» - 11,75 % (3 881 депутати).
Решта партій розподілилися наступним чином:
4. «За майбутнє» – понад 11,42 % мандатів від загальної кількості (3 773 осіб),
5. «Європейська солідарність» – майже 10,73 % (3 543 осіб),
6. «Наш край» – майже 5,13 % (1 694 осіб),
7. «Всеукраїнське об єднання «Свобода» – понад 2,61 % (863 осіб),
8. «Українська стратегія Гройсмана» – майже 1,72 % (567 осіб),
9. «Пропозиція» – понад 1, 66 % (549 осіб),
10. «Радикальна партія Олега Ляшка» – майже 1,62 % (535 осіб).
Також у ЦВК зазначають, що 6 586 обранихх депутатів висувалися для участі у виборах шляхом самовисування (у територіальних громадах з кількістю виборців до 10
тисяч), а 33 029 обраних депутатів висувалися місцевими організаціями політичних
партій.
Загалом своїх представників у місцевих радах різних рівнів отримали 110
політичних партій.
Також станом на 18 листопада [6] ЦВК отримала інформацію про понад 98 % обраних сільських, селищних, міських голів від загальної кількості голів, які обираються
на цьогорічних місцевих виборах.
З них 661 обраний голова балотувався шляхом самовисування, 733 – висувалися
місцевими організаціями політичних партій:
• Слуга народу: 30,74 % (225 осіб);
• «За майбутнє» – понад 12,43 % (92 осіб);
• «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» – понад 7,24 % (53 особи);
• «Опозиційна платформа – за життя» – понад 7,1 % (52 особи),
• «Наш край» – майже 6,15 % (45 осіб);
• «Європейська солідарність» – понад 5,6% (41 особа);
• «Українська стратегія Гройсмана» – 3,83 % (28 осіб);
• «Довіра» – понад 3,14 % (23 особи).
Інші партії за результатами виборів делегували на посади голів різних рівнів
менше ніж 20 осіб.
Стосовно війни на Донбасі, то її вплив на місцевий виборчий процес фактично
мінімізувався. Його можна розглядати хіба що крізь призму ренесансу проросійських
настроїв на Сході, зважаючи на реванш у цій частині України проросійських сил та
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політиків, а також частково крізь призму кореляції антиросійських настроїв на Заході
і позиціонування у цьому відношенні політичних сил в очах виборців.
На момент виборчої кампанії і самого голосування соціально-економічна ситуація
дещо погіршилася порівняно з періодом попередньої політичної кон’юнктури (президентство П.Порошенка, прем’єрство В.Гройсмана, інша конфігурація Верховної
Ради), проте певним чином це пов’язувалося з наслідками пандемії і зумовленими
несоціальними, економічними та іншими обмеженнями. Тому вплив цього чинника
так само був незначним. Частково його можна розглядати хіба що у наступному вимірі:
там, де, на думку громади, попередні керівники забезпечували відносно ефективне функціонування територіальних одиниць, виборці повторно висловлювали їм
підтримку, і вони знову перемагали на виборах (Київ, Львів, Харків, Дніпро, ІваноФранківськ, Одеса, Черкаси та ін.).
Щодо реформи децентралізації [7], то відповідно до адміністративних змін цього
разу вибори вже відбувалися виключно до рад ОТГ і районних рад (у новостворених,
значно збільшених у масштабах, районах) та обласних рад (старого зразка). Після
завершення процесу децентралізації ОТГ отримали значно ширші повноваження,
ніж колишні місцеві ради, і у них зросли фінансово-економічні можливості, тому цей
рівень виборів, очевидно, став найважливішим. Натомість новостворені райони через
недостатню урегульованість цього рівня, навпаки стали фактично, «холостою» ланкою
в територіально-адміністративній структурі. Тому їх важливість під час виборчого
процесу суттєво оступалася як рівні ОТГ, так і рівню обласних рад.
Проведення виборів за новою виборчою системою [8], порівняно з попередніми
виборами зумовило кілька моментів. По-перше, зберігалося домінування партійного
чинника у місцевому виборчому процесі, але одночасно відкритість списків дозволяла
також визначати персональні преференції. По-друге, наявність загальнопартійної квоти забезпечувала високі шанси на перемогу партійним лідерам, чи «потрібним людям»
навіть за відсутності чи низької особистої підтримки у них. Підтвердженням цього
є, зокрема, наступна статистика. Серед усіх обраних на місцевих виборах депутатів
за пропорційною системою необхідний відсоток виборчої квоти для просування в
списку (понад 25%) набрали 52,6% кандидатів. Менше 5% виборчої квоти набрали
7% обраних депутатів, а від 5 до 24,99% квоти – 40,4%. Серед понад 21 тисяч обраних
депутатів за пропорційною виборчою системою (обласні, районні ради та ради громад
із кількістю виборців понад 10 тисяч), переважна більшість осіб пройшли по єдиному
округу (загальному списку партії) – 59,9%, тоді як 40,1% обралися в територіальних
виборчих округах [9].
По-третє, незважаючи на тривалу і ґрунтовну роботу над Виборчим кодексом
(понад 4 роки), у процесі виборів усе ж виявилися недоліки регулювання виборів і
ефектів виборів. Зокрема, у різних регіонах України депутатами були обрані понд 60
депутатів, за яких не проголосував жоден виборець. недосконалість законодавства
виявилася у тому, що не було належним чином врегулювано корелювання обрання
депутатів і голів рад із часом початку роботи місцевих представницьких органів. Через
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це, зокрема у Львові, була скандальна ситуація із першим засіданням ради, ще до того,
як було оголошено остаточного переможця на виборах міського голови.
Підсумовуючи слід сказати, що останні місцеві вибори ще очікують на всебічний
аналіз та вивчення. Зокрема у цьому плані ґрунтовним є звіт про перебіг місцевих
виборів, підготовлений громадською мережею «Опора» [10]. Якщо ж коротко, то
останні локальні електоральні перегони продемонстрували як позитивні, так і
негативні ефекти. До позитивних належать вдосконалене виборче законодавство,
повноцінна конкурентність виборів, а також усвідомлення понад третиною громадян важливості своєї участі у формуванні місцевої влади. До негативних - недостатньо розвинуту політичну культуру громадян, яка проявилася як у рівні участі у
голосуванні, так у критеріях, якими виборці керувалися під час здійснення вибору
низьку політичну якість і відповідно відсутність усвідомлення належної політичної
відповідальності у суб’єктів виборчого процесу, а також недосконалість виборчого
законодавства і імплементації виборчого процесу та його реалізації у практичній
діяльності виборних органів.
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С ліп е ц ька Юлі я

ІНТЕРНЕТ МАРКЕТИНГ:
КОМУНІКАТИВНІ СТРАТЕГІЇ ТА УСПІШНІ КЕЙСИ
Інтернет-маркетинг – це наука і мистецтво зі збільшення цільової аудиторії онлайн, а також комплексне застосування інструментів, методів і принципів класичного
маркетингу з метою реклами в мережі інтернет.
Мета інтернет-маркетингу – це отримання максимального ефекту від потенційної
аудиторії інтернет-ресурсу. Якщо говорити про політику, то ціллю є збільшити коло
прихильників та перетворити їх у виборців.
В інтернет – маркетингу є три важливі переваги, які відрізняють його від класичного маркетингу:
1) інтерактивність – в Інтернеті можна напряму взаємодіяти аудиторією,
підтримувати зв’язок та контролювати ситуацію;
2) таргетування - це механізм, який дозволяє виділити з всієї аудиторії тільки
цільову і показувати рекламу саме їй;
3) веб – аналітика - допомагає зрозуміти, які дії були максимально ефективними
та привабливими для аудиторії.
Стратегія інтернет – маркетингу – це план дій по збільшенню підтримки кандидата/партії. Вона складається з наступних етапів:
1. Перший крокк – точне визначення своєї цільової аудиторії.
2. Другий крокк – вивчення конкурентів та визначення своєї позиції щодо них.
3. Третій крок – визначення цілей та методів для їх досягнення. Вирішити, які
інструменти інтернет – маркетингу будуть використовуватись та яким чином.
Правильна стратегія повинна будуватися на розвитку слабких сторін кандидата
та укріплення сильних, а також максимально ефективно використовувати наявні
ресурси.
Існує багато інструментів інтернет-маркетингу, ми виділимо найбільш перевірені
і успішні:
SMM – SocialMediaMarketing У соціальних мережах легко знайти людей в
залежності від їх інтересів, захоплень, віку, створити співтовариство і інформувати
відвідувачів про різні новинки. Реклама, яка розміщується на цих ресурсах, зазвичай
ненав’язлива і спрямована на цільову аудиторію, яка підбирається по дуже багатьом
параметрам.
SEO-оптимізація допомагає підвищити підтримку, зробити бренд популярнішим.
В першу чергу ваш сайт високо ранжується пошуковими системами. Аудиторія почне
краще довіряти інтернет-ресурсу, який з’являється на перших сторінках видачі.
Контекстна реклама ефективний спосіб підвищення підтримки. Ви вибираєте
аудиторію за віком, інтересам, географічному розташуванню, інтересам і багатьма
іншими параметрами.
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Банерна реклама - анімовані зображення з рекламним текстом і гіперпосиланням
на сайт рекламодавця.
E-mail маркетинг Кожному клієнту індивідуально приходять електронні
повідомлення про кандидата/партію, його діяльність тощо. Витрати на таку рекламу мінімальні, за допомогою зворотного зв’язку можна відстежувати реакцію
користувачів.
Ведення блогу За допомогою нього можна знайомити виборців з кандидатом,
його програмою, подіями тощо. Зручний майданчик для спілкування з аудиторією і
отримання відгуків.
Відео-маркетинг Ефективність цього інструменту доведена часом, розміщується
на відеохостингу Youtube. Маленькі відео можна завантажувати в Instagram. Особливо
активно використовувати цей вид інтернет – маркетингу почали на останніх виборчих кампаніях.
Eventmarketing (подієвий маркетинг) Так називається просування продукту за
допомогою певних заходів: вебінарів, форумів, семінарів, зустрічей. Між кандидатом та
виборцем налагоджується емоційний контакт.Він отримує всю необхідну інформацію
про політика безпосередньо. Основні складові будь-якої події: анонс (інформування),
його проведення та інформаційна хвиля (післясмак).
Однією із найбільш ефективних технологій є застосування таргетингової реклами під час виборчих кампаній. Основна перевага – дозволяє знизити витрати рекламодавця на залучення до рекламованого об’єкту цільової аудиторії. Суть її полягає у
виділенні з числа відвідувачів сайту групи осіб, які відповідають деяким заздалегідь
визначеним критеріям, які і формують основні види таргетингу.
Цей механізм використав виборчий штаб Дональда Трампа. Соціологічна група досліджувала проблеми на території Сполучених Штатів, що є актуальними для
певної частини населення, того чи іншого регіону. Виявивши проблему, таргетологи
налаштували рекламу на мешканців певного регіону, де була виявлена актуальна
проблема, і складали рекламне повідомлення таким чином, що воно апелювало до
вирішення цієї проблеми кандидатом в президенти Дональдом Трампом. Мешканці
такого регіону не могли проігнорувати таке повідомлення, адже воно стосувалося
конкретно них і конкретно тієї проблеми, яка їх хвилювала і була для них актуальною.
Також даний інструмент інтернет–маркетингу активно використовувався
українськими політиками на президентських виборах 2019. Особливо можна відмітити
Юлію Тимошенко, яка у кінці виборчої кампанії просто «закидала» аудиторію різними
меседжами залежно від аудиторії.
SocialMediaMarketing - спосіб просування продукту або бренду в соціальних мережах. Специфіка даного виду маркетингу в тому, що успіх залежить від популярності у
конкретних користувачів, від знання цільової аудиторії і вміння спілкуватися.
Одним із перших був Барак Обама, який зовсім по іншому використовував ті
можливості, які надає Інтернет. Він ефективно використав YouTube для трансляції
безкоштовної реклами, яка в цій кампанії виявилась значно ефективнішою, ніж
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телереклама. Далі уся виборча кампанія Дональда Трампа була побудована саме у
соціальних мережах, зокрема Twitter.
Звичайно і українські політики побачили переваги соціальних мереж, тому
вибори 2019 року стали більш мережевими. Зрозуміло, що стратегія Володимира
Зеленського найбільш вдало використала соціальні мережі. Це були і відеоролики
на Youtube, і пости в Instagram тощо. Натомість його опоненти запізно зрозуміли усі
переваги даного типу маркетингу.
До основних переваг інтернет – маркетингу, які саме приваблюють політичних
діячів, можна віднести:
По – перше, Інтернет дозволяє створити найбільш повний образ кандидата. Всі
приводи для появи кандидатів в мережі повинні логічно витікати із концепції його
іміджу, відповідно до сформованого образу.
По – друге, Інтернет та соціальні мережі дають можливість комунікувати з
політиком безпосередньо, що створює ілюзію близькості до народу.
По – третє,
є Інтернет забезпечує швидкість передачі інформації, що дає можливість
набагато частіше оновляти інформацію та забезпечує оперативність зв’язку з громадянами.
По – четверте, відсутність цензури в мережі Інтернет дозволяє вести «чорну»
піар кампанію, дискредитуючи конкурентів.
По – п’яте, за допомогою Інтернету успішно ведуться пошуки активістів, які
готові на волонтерських засадах допомагати з проведенням виборчої кампанії.ї
Особливо успішно цей механізм використав Володимир Зеленський, який зумів залучитися підтримкою молодого покоління і використати даний ресурс для проведення виборчої кампанії.
Отже, ці особливості використання Інтернету дозволяють говорити про те, що
Інтернет може стати для політиків одним із найважливіших засобів масової інформації,
відсунувши на задній план традиційні ЗМІ, та найвпливовішим інструментом для використання комунікаційних технологій, про що засвідчила зокрема остання виборча
кампанія 2019 року.
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ВПЛИВ СПОЖИВЧИХ ЦІННОСТЕЙ
НА ПОЛІТИЧНИЙ ПРОЦЕС
Політична діяльність в демократичних політичних системах покликана задовольняти політичні потреби, бажання, прагнення політичних суб’єктів. Держава, застосовуючи управлінські механізми, прагне забезпечувати їх взаємодію в інтересах
як суспільства загалом, так і окремої людини. Тому вплив споживчих цінностей на
політичний процес є дуже значним, адже вони формують запит, а відтак цілі управління.
Сьогодні без артикулювання споживчих цінностей політичний і управлінський процес не зможе ефективно та у повній мірі відтворювати завдання та цілі, які були
поставлені.
Одне з головних завдань української держави – формування громадянського суспільства, заснованого на загальнолюдських цінностях. Виховання свідомого
громадянина, освіченого споживача набуває особливої ваги в умовах недосконалої
конкуренції, майже монополії, в Україні. Цінності є центральною категорією у
політичних системах: це провідний компонент політичної культури, мотиваційна
система політичної поведінки, це ланка політичної взаємодії, вони відображаються
у функціонуванні політичних інститутів. Державно-управлінські цінності можна визначити як засоби, з допомогою яких політичні цінності втілюються в реальність їх
носіями – суб’єктами державної влади. [2]
Споживча цінність - це термін, який здебільшого використовується в економіці
та маркетингу. Це визначення можна трактувати як корисність, що приносить товар
певному споживачу. Механізм формування споживчої цінності товару – це система
управлінських, маркетингових та економічних інструментів впливу на процеси створення сукупної цінності товару, що сприяє розвитку відносин підприємства - виробника зі споживачами, зростанню їх лояльності та взаємної вигоди.
Споживча цінність визначається як співвідношення корисності до витрат.
Придбання кожного товару завжди пов’язане із певними витратами. Задоволеність
споживача – це ступінь відповідності характеристик (властивостей) товару, що
суб’єктивно сприймаються клієнтом, з очікуваннями, які пов’язані із цим товаром;
якщо якості товару нижче за очікувані, то споживач залишається не задоволеним; якщо
якості співпадають із очікуваннями, то споживач є задоволений; якщо переважають
очікування, то споживач зазнає додаткового задоволення (захоплення, радості) [3].
Вплив споживчої цінності у політичній сфері можна проаналізувати на прикладі
виборів. Формування споживчої цінності виборця може бути визначена через вигоди
та втрати електорату. Вигода для виборців може бути матеріальною (після виконаних
реформ або прийняття певних політичних рішень) або нематеріальною (відчуття
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справедливості, схвалення). Втрати також можуть бути як матеріальними (наприклад, зменшення послуг, збільшення оподаткування), так і нематеріальними (наприклад, відчуття зменшення політичної свободи). Також виборець може відчувати
задоволення від переконання, що він поділяє певні цінності з політичною партією і
це задоволення може бути зруйновано, якщо партія вирішила змінити свою позицію.
«Споживча» концепція політичної соціалізації (Х. Хіммельвайт, П. Данліві,
Х. Кастеллс) – підкреслює подібність між ухваленням рішення при покупці товару й
ухваленням політичного рішення простим громадянином, наприклад, при голосуванні
за партію. Виборець шукає відповідність або найменшу невідповідність між своїм набором настанов і поглядів та партійною платформою. На думку дослідників, сьогодні
саме характер, стиль споживання, а не виробнича діяльність визначають політичну
свідомість і впливають на вибір політичних позицій. Зв’язки, засновані на споживанні,
а не на традиційній класовій приналежності, прирівняні за силою з іншими факторами політичної соціалізації і можуть перевершувати вплив класового походження.
Прихильники концепції «споживчого розшарування» пишуть про те, що сьогодні
границі між класами, що створюють нові нерівності, проходять не в сфері праці, а в
сфері домоволодіння, користування суспільним або приватним транспортом, освітою
і іншими благами. Особливо вони відзначають важливість психологічної спільності з
тими, хто живе поруч, на відміну від тих, хто разом працює.
Вагомий внесок у визначення споживчої цінності зробила австрійська школа
граничної корисності, представниками якої є К. Менгер, Ф. Візер та Е. Бем-Баверк.
Зокрема, К. Менгер стверджував, що не цінність і ціна залежать від витрат виробництва, а навпаки, завдяки існуванню цінності споживчих благ формується оцінка
факторів виробництва, яка і детермінує ці витрати. Він зазначав, що цінність має
суб’єктивний характер і не існує поза свідомістю людини [4, с. 453].
Серед українських учених дослідженням питання споживчої цінності займався
М. Туган-Барановський. Особливо важливим для подальших досліджень споживчої
цінності є проведені вченим дослідження об’єктивних (які пояснює теорія трудової
цінності) та суб’єктивних (на яких зосереджена теорія граничної корисності) факторів,
що на них впливають.
Особливим надбанням нетрудової теорії вартості є той факт, що вперше цінність
товарів вивчали з позиції споживача, відштовхуючись від того, наскільки блага можуть
бути корисними для кожної людини. Р. Блеккуел, П. Мінікард та Дж. Енжел зазначають,
що метою організації, яка орієнтованої на споживачів є їх (споживачів) забезпечення
більшою цінністю, ніж це можуть зробити конкуренти. Цінність – це різниця між тим,
чим споживачам доведеться жертвувати (часом, грошовими або іншими ресурсами)
та вигодами, які вони отримають [1, с. 70].
У процесі досягнення організацією/підприємством конкурентних переваг основоположною є категорія цінності, що має економічний, політичний, соціальний,
екологічний і інші аспекти. Під цінністю в суб’єктивному сенсі розуміється те значення,
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яке має матеріальне благо для благополуччя суб’єкта. Цінність же в об’єктивному сенсі
має на увазі здатність речі давати який-небудь об’єктивний результат або становить
матеріальну цінність у сфері обміну.
У конкурентних умовах досягти успіху зможуть тільки ті підприємства, які
стратегічно орієнтовані на ринки, що змінюються і використовують повсякденно всі
інструменти маркетингу для надання клієнтам вищої споживчої цінності. Споживча
цінність корелюється з економічними цілями управління. Державне управління
економікою спрямовується на вирішення великомасштабних соціально-економічних,
народногосподарських проблем, які зачіпають інтереси багатьох господарюючих
суб’єктів, важливих для економіки країни в цілому, її галузей і регіонів, населення, держави. Водночас у цілях державного управління економікою знаходять відображення
цільові установки держави, владних структур, які здійснюють управління. Тому цілі
державного управління економікою мають включатися в коло управлінських повноважень, які надаються державі, її органам законами країни, міжнародними угодами [2]. Це
цілі підтримки сталого стану економіки, що корелюється з купівельною спроможністю
споживача - що впливає на споживчу цінність споживача. Зміст і цілі держави полягають у тому, щоб сприяти матеріальному і духовному розвиткові своїх громадян
[5]. Державні управлінці стикаються з проблемами прийняття рішень в контексті
економічних реалій і часто приймають рішення в умовах обмежених ресурсів. Це фундаментальний економічний виклик. Тому знання основ економіки є важливим для всіх
державних адміністраторів та тих, хто формує політику в державному бізнесі. Основи
економіки включають, серед іншого, інфляцію, безробіття, бідність, національну
та міжнародну торгівлю, фіскальну та грошово-кредитну політику та економічну
поведінку домогосподарств та організацій у приватному та державному секторах.
Тому державне управління відіграє вирішальну роль у забезпеченні напрямів щодо
розподілу багатства - а це має пряме відношення до споживчих цінностей [2].
У сучасному суспільстві неможливо досягти значущих політичних результатів в
державному управлінні, якщо не враховувати інтереси споживача (себто суспільства),
адже це основний елемент політичної системи. Тому, якщо на політичній арені
домінують демократичні цінності, тоді формуються умову для реалізації стратегії
ефективного та відповідального управління в політичних структурах, а споживчі
цінності безпосередньо впливають на формування цілей та протікання політичного
процесу.
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ПСИХОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ РОЗРОБКИ
ЕФЕКТИВНИХ ЗАСОБІВ ДИСЦИПЛІНАРНОГО ВПЛИВУ
НА НЕПОВНОЛІТНІХ ПРАВОПОРУШНИКІВ,
ЩО ПЕРЕБУВАЮТЬ У ВИПРАВНОМУ ЗАКЛАДІ
Мотивація як спонукання до певної поведінки вивчається давно, різнобічно, у
різних контекстах різноманітних життєвих ситуацій. Людей споконвіку цікавило, як
впливати на поведінку (як інших, так і власну). Дисциплінарний виховний вплив через
систему стягненнь та заохоченнь особливої ваги набуває, коли його застосовують до
неповнолітніх осіб, які відбувають покарання в місцях позбавлення волі. Тоді вимога
до ефективності, доцільності та обґрунтованості цих інструментів стає максимально
високою. Особистісна і мотиваційна сфера підлітків і за нормальних умов вирізняється
кризовим напруженням, а тут ще накладаються певні життєві обставини та особливе
довкілля, в якому перебувають неповнолітні правопорушники – місце позбавлення
волі, ізоляція від сім’ї, дружнього кола, соціуму загалом, специфічні умови, обмеження
і режим перебування. Уже сам факт вчинення злочину свідчить про те, що існують
проблеми у вихованні і становленні таких підлітків.
Традиційно до неповнолітніх правопорушників застосовують визначені законом
заохочення та стягнення, але щоб кожен захід діяв ефективно, важливо визначити
психологічні чинники, що спонукають до певної реакції підлітків на конкретні засоби
дисциплінарного впливу.
Стисло представимо результати дослідження залежності між різним ставленням
до дисциплінарних впливів і особистісними характеристиками підлітків-вихованців
виправного закладу. Мета цього дослідження полягала у визначенні психологічних
чинників дієвісті заохочень та стягнень для неповнолітніх правопорушників.
Емпіричною базою дослідження стала Кременчуцька виправна колонія, де було опитано 55 хлопців віком 14-17 років, що відбувають покарання за правопорушення.
Застосовано комплекс методик: тест-опитувальник батьківського ставлення ADOR,
методика діагностики особистості на мотивацію до успіху та на мотивацію до уникнення невдач Т.Елерса, п’ятифакторний особистісний опитувальник «Велика п’ятірка»
(Р. МакКрає і П. Коста), анкета факторів розвитку та особистих даних і анкета з вив-
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чення ставлення респондентів до заходів дисциплінарного впливу.
Отримані в опитуванні дані та їхня математично-статистична обробка та подальша інтерпретація дали можливість виявити, як досліджувані оцінюють передбачені
законом дисциплінарні заходи, які застосовують до них зазвичай.
Процедура кластерного аналізу дозволила застосовувані у виправному закладі
дисциплінарні заходи згрупувати у три кластери, які ми умовно назвали: 1 кластер
«Випробування волі» (поміщення в дисциплінарний ізолятор, надання додаткового
тривалого побачення строком на місяць, надання дозволу для виїзду за межі колонії
з метою відвідування рідних до семи діб, надання додаткового короткострокового
або тривалого побачення, переведення на поліпшені умови тримання, позбавлення
права на відвідування заходів за межами колонії на строк до шести місяців, скасування поліпшених умов тримання, обмеження права витрачати гроші на строк до трьох
місяців, надання права виходу за межі виховної колонії в супроводі батьків чи інших
близьких родичів, надання права відвідування заходів за межами колонії у супроводі
працівників колонії); 2 кластер «Матеріальні заохочення» (нагородження подарунком
і виплата грошової премії); 3 кластер «Моральні санкції» (нагородження похвальною
грамотою, попередження, подяка, догана, сувора догана, дострокове зняття раніше
накладеного стягнення).
Порівняльний, кореляційний та факторний аналіз отриманих у дослідженні даних
свідчать, що перша група заходів («Випробування волі») виявилася найбільш дієвою
дл переважної більшості досліджуваних, її варто застосовувати ширше. Друга група
(«Матеріальні заохочення») – виявилася найменш ефективною, її варто застосовувати
при незначних, не важких порушеннях. Третя група заходів («Моральні санкції») мала
проміжне положення, виявилася ефективною лише для окремих категорій засуджених.
Порівняння отриманих даних за критерієм орієнтації внутрішньої мотивації
досліджуваних на досягнення успіху або на уникання поразок дозволило виявити,
що неповнолітні засуджені, внутрішньо умотивовані на досягнення успіху, більш
керовані, чутливі до зовнішніх засобів дисциплінарного впливу. Зокрема, для них
більш ефективними є догана, дострокове зняття раніше накладеного стягнення,
скасування поліпшених умов утримання, позбавлення права на відвідування заходів
поза межами колонії і поміщення у дисциплінарний ізолятор. Орієнтовані на уникання
невдач підлітки, погано «мотивуються» ззовні, до них потрібен індивідуальний підхід,
орієнтований на їхні персональні цінності і потреби. Отож, для ефективного добору
стягнень та заохочень до неповнолітніх вихованців виправного закладу важливо
діагностувати спрямованість їхньої мотивації і добирати засоби дисциплінарного
впливу відповідно до виявлених особливостей.
Запропонувавши дослідженим оцінити ставлення до них їхніх батьків та виявивши зв’язки з певним ставленням підлітків до дисциплінарних впливів, можна
помітити, що чутливість до заохочень пов’язана з виховною стратегією матері, а
схильність краще реагувати на покаранння – батька. Так, підлітки, більш чутливі
до заохочень, свою матір описують як досить деспотичну і авторитарну, заслужити
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її прихильність та схвалення підлітку складно, формується більша чутливість до
заохочень. У підлітків, які описують свого батька як байдужого і непослідовного,
відбувається знецінення дисциплінарних заходів через їхню невідповідність провині,
формується більша чутливість до покарань.
За допомогою кореляційного та факторного аналізу було виявлено структуру зв’язків чутливості підлітків до різного роду заохочень і стягнень з їхніми
особистісними властивостями. Досліджені підлітки, які вирізняються вищою
добросовісністю, відповідальністю, обов’язковістю, більше орієнтовані на досягнення
успіху, вище оцінюють ефективність дисциплінарних заходів, що утворили кластери 1 та 3. Отож, можна вважати, що вища у респондента вольова саморегуляція, що
вище його прагнення до успіху, то більш впливовими для нього можуть бути заходи
морального впливу та дія на самооцінку вольовової сфери.
Водночас, дослідження дає можливість стверджувати, що більш чутливими до
заохочень є респонденти з більш позитивним ставленням до людей, що зростали
в умовах відносного матеріального достатку та більшого психологічного прийняття з боку обох батьків. Такі підлітки будуть намагатися уникати невдач і більше
відгукуватися на похвалу. Статистично достовірно і таке твердження: підлітки, що
прагнуть бути незалежними і самостійними, що тримають відособлену позицію до людей, які зростали в матеріальній скруті та умовах дефіциту батьківського прийняття,
не будуть прагнути уникати невдачі і в умовах виховної колонії не будуть чутливими
до заохочень. Чутливіші до матеріальних заохочень підлітки з вираженими ознаками
практичності – реалісти, що тверезо дивляться на життя, вірять у матеріальні цінності
більше, ніж у абстрактні ідеї. Вони негнучкі, неартистичні, виявляють сталість своїх
звичок та інтересів, надають перевагу надійності матеріальних благ, раціональним
поясненням та практичній вигоді. Ці дані співзвучні теоріям мотивації досягнення
Д. Мак-Клелланда, Д. Аткінсона, Х. Хекхаузена, за якими чинниками мотивації досягнення є особистісні стандарти (суб’єктивна оцінка ймовірності успіху, суб’єктивні
труднощі виконання завдання); привабливість та вагомість для особи власного успіху
у виконанні завдання; індивідуальне надання переваги типу приписуванню причин
успіху (поразки) собі або довкіллю [1; 3; 4].
Виявлені результати наштовхують на певні доповнення до системи заохочень та
стягнень, які традиційно зараз застосовують до неповнолітніх вихованців виправних
заходів. Тут могли б, напевне, бути корисними ідеї А. Бандури про самоефективність
як досвід самоконтролю [2]. За А Бандурою, саморегулювання має такі складники:
• мета;
• стандарти (орієнтири поведінки);
• афективна самооцінка;
• сприймання власної ефективності (оцінка результатів діяльності).
Отож, якщо вихователь допоможе вихованцю чітко визначити мету (зазначимо, конструктивну у соціальному плані!), ненав’язливо і тактовно буде подавати
позитивні поведінкові зразки та стандарти (пропонуючи відповідні книжки до чи-
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тання, фільми до перегляду, організовуючи тематичні дискусії про цінності, життєві
стратегії, зустрічі з людьми, життєвий досвід яких доводить можливість виправлення
суттєвих помилок тощо), буде викликати і формувати у вихованців конструктивні
емоції, слідкувати за тим, щоб самооцінка кожного підопічного була адекватною і
сприяла його саморозвитку, формувати уміння адекватно оцінювати результати своєї
діяльності, то самоусвідомлення підлітками перебування в колонії буде формувати
у них бажання зробити все, щоб цей строк максимально був скорочений. А отже і
поведінка ставатиме якщо не зразковою, то такою, що вписується в норми та правила.
Отже, виявлені особливості ставлення неповнолітніх правопорушників до
стягнень і покарань можуть бути застосовані у виховному процесі виправних
закладів, де вони перебувають, з метою оптимізації застосування окремих заходів
дисциплінарного впливу залежно від індивідуальних особистісних характеристик
вихованців. Наступним кроком подальших досліджень цієї проблеми може бути аналіз
ціннісних орієнтацій вихованців виправного закладу та як вони співвідносяться з
їхнім ставленням до стимулювання їхньої поведінки. З метою уточнення, які саме
виховні дисциплінарні заходи вихованці вважають покаранням, а які заохоченням,
чи існують тут статеві відмінності, варто розширити групу досліджуваних, дослідити
ставлення до цих заходів дівчат. Цікаву інформацію може дати також урахування
впливу кримінальної субкультури на вихованців закладу. Водночас варто розширювати та урізноманітнювати арсенал дисциплінарних впливів, шукати нові форми та підходи до підлітків, які суттєво ускладнили собі життя, скоївши правопорушення, задіювати їхню мотиваційну та особистісну сферу для формування у них
конструктивної соціально-спрямованої поведінки.
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ПОЧУТТЯ ПРОВИНИ ЯК ІРРАЦІОНАЛЬНИЙ ЧИННИК
ОЦІНКИ МІЖЕТНІЧНИХ ПРОБЛЕМ
Оцінка міжетнічних відносин звичайно має сильне емоційне насичення, особливо
коли йдеться про трагічні події історичного минулого, яких неможливо знехтувати
і які набувають моці колективної травми. Серед чинників, що визначають тяжкість
такої травми, П. Горностай (2012) виділяє, зокрема, неможливість або нездатність
протистояти травмувальній силі і неможливість або нездатність до емоційного
відреагування. Наслідком такої неможливости стає колективне почуття провини як
афективно-когнітивне тло ставлень і рішень у міжетнічній сфері.
У соціяльно-психологічних дослідженнях є чимало намагань виявити місце почуття провини в оцінці міжетнічних проблем. Група іспанських дослідників (Páez
et al., 2006) описує емоційну сторону колективної відповідальности, яку втілено в
почуттях провини і сорому. Серед варіянтів копінґ-відповідей на негативне минуле
інгрупи дослідники виділяють позитивістську реконструкцію минулого шляхом забуття, замовчування, заперечення, мінімізації афективного збудження та символічної
соціяльної конкуренції. Досліджуючи структуру німецької національної ідентичности,
E. Dresler-Hawke і J. Liu (2006) виявили, що надзвичайно важливим для неї є колективний сором за нацистське минуле, трансформований у джерело орієнтації на
ідентичність і самопізнання.
Згідно з А. Konzelmann Ziv (2007), в основі колективного почуття провини лежить емоційна реакція на колективні правопорушення: авторка говорить про
індивідуальний «членський рахунок» колективного почуття провини у формі переживання «нашої» провини індивідуальними членами групи. Аналізуючи наслідки
подій у Боснії, R. Brown et al. (2008) виявили, що ключовою передумовою почуття
колективної провини є визнання відповідальности за неправомірні дії своєї групи.
Водночас, зазначають вони, занадто часті нагадування про це можуть перетворити
колективну провину на більш інтроспективну та потенційно шкідливу емоцію колективного сорому.
На прикладі ізраїльсько-палестинських відносин та міжрасових проблем у США
N. Solak et al. (2017) доводять, що інформація про розчарування членів автгрупи
посилює почуття колективної провини перед нею і спонукає виступати проти групових дій, спрямованих на шкоду цій групі. E. Dunbar (2018) описує тактику уникання
політичних звинувачень заради доброзичливого спілкування, запобігання трудовій
дискримінації або соціяльній ізоляції.
Наведені характеристики є актуальними для сучасного українського суспільства,
де за останні кільканадцять років загострилися політико-ідеологічні непорозуміння,
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а водночас посилилася увага до проблем історичного минулого. В оцінці й одних, і
других важливу роль відіграє почуття провини, у змісті якого виразно домінують
ірраціональні складові, хоча громадська думка із цього приводу передбачувано творить для себе ілюзію їхнього логічно-раціонального осмислення.
Як показують результати наших досліджень почуття колективної провини
українців, у нашій свідомості домінують дві емоційно-ціннісні позиції: заперечнозахисна (ми ні перед ким не винні) і уникливо-захисна (ми винні лише перед самими
собою). Обидві вони покликані забезпечувати емоційно комфортний стан позірної
невинуватости. Протилежна їм самозвинувачувальна позиція (ми винні перед иншими
і мусимо просити в них пробачення) також має місце, але її питома вага є відносно невеликою. У відповідях на запитання про те, перед ким і чим саме українці найбільше
завинили у своїй історії, респонденти дають такі основні варіянти: перед самими
собою, ні перед ким, перед дітьми, онуками, нащадками. Як бачимо, переважає такий
собі самозахисний варіянт: так, ми винні, але не перед кимсь, а перед самими собою.
Це, по суті, означає відмову від справжнього визнання «наших» провин на користь
ірраціонального тлумачення змісту колишніх подій, у якому немає, бо й не може бути
місця для «поганих» українців.
Інтенсивність переживання і спрямованість почуття провини залежать від ступеня української ідентичности її носіїв. Заперечно-захисна позиція корелює з нарцистичною ідентичністю, за якої особа любить Україну і себе як українця та не припускає
можливости чогось негативного в просторі відповідних оцінок. У її очах факти, які
суперечать такій позиції, – первісно неправдиві або неістотні. Навпаки, особи з чітко
антиукраїнською спрямованістю охоче сприймають безславні факти української
історії, використовуючи їх для підживлення своєї ідентичности. Позиція уникливозахисна відображає менш безапеляційну, згідливу українську ідентичність. У її змісті
поєднуються відчуття, що не все гаразд із нашим минулим і теперішнім, і бажання не
руйнувати привабливого образу всього українського. До уникливо-захисних оцінок
можуть удаватися й неприхильні до українськости особи, але для них це радше маскувальна позиція: у предикаті «ми винні перед самими собою» суб’єкт «ми» має більш
зовнішньо-комунікативний, ніж внутрішньоособистісний характер.
Узагальнення отриманих нами результатів дало підстави говорити про такі
основні параметри оцінювання українцями історичних провин своєї етнонаціональної
групи: визнання або заперечення їх; зосередження на емоційному досвіді минулого
або на теперішніх переживаннях і ставленнях; увага до широких соціяльних або до
міжособових та особистісних процесів.
Ефективним засобом послаблення почуття провини є ірраціональне, здебільшого
проєктивне перенесення вини на инших суб’єктів взаємодії. Наші дані показують, що
приписування провин найвиразніше актуалізується в контексті взаємин із більшменш рівноправними партнерами без надмірної емоційної залежности. Важче
усвідомлюються взаємні провини в стосунках з емоційно найближчим оточенням.
Провини у взаєминах із соціяльно віддаленими суб’єктами відносно легше констатувати, але водночас вони мають найменше суб’єктивне значення.
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Пошук винуватців і наділяння їх певними провинами дає принаймні дві
психологічні вигоди: по-перше, емоційну розрядку, по-друге, можливість позбутися
власного почуття провини і перекласти відповідальність на инших осіб або инші групи. З-поміж захисних механізмів найяскравіше проявилися компенсація, що спонукає
шукати винних серед инших, та інтелектуалізація – намагання раціонально тлумачити
власні провини. Проєкція як, імовірно, основний механізм такого захисту, виявилася
більш замаскованою і не піддалася переконливій експліфікації.
В оцінці українцями власних історичних провин простежено емоційну
заклопотаність через їхню наявність і психологічну потребу якось розв’язати, «закрити» цю проблему. Це найвиразніше втілилося у питанні про визнання провин
українців перед євреями та поляками – саме про них відносно частіше говорили
респонденти в такому контексті.
У наших дослідженнях зафіксовано важливу психологічну відмінність між баченням провин щодо цих двох етнічних груп. Визнання провин перед поляками
протистоїть самій потребі визнавати або не визнавати історичні провини. Таке
емоційно-змістове навантаження може бути відображенням актуалізованої в польському суспільстві проблеми конфліктних українсько-польських відносин у минулому,
яка, проте, не набула достатнього усвідомлення в українському суспільстві. Натомість
констатація провин перед євреями пов’язана з тлумаченням обставин, що призводили до трагічних подій. Можна, мабуть, вести мову про захисне винесення провин
перед євреями за межі суб’єктивно-психологічних оцінок і надання їм ментальноідеологічного змісту, який легше пояснити і виправдати.
Аналіз наукової, але більшою мірою публіцистичної літератури дає змогу конкретизувати психологічні аргументи, що їх українці звичайно застосовують у захисному контексті (незалежно від «об’єктивних» оцінок подій). Зміст наявних постав
відображає три основні моделі психологічного, ірраціонально зумовленого захисту, що
функціюють в історичній пам’яті українців про їхні міжетнічні провини: знецінення
проблеми; заперечення своєї провини; перенесення провини на протилежну сторону.
Знецінення проблем набуває вияву в таких поясненнях: 1) це давноминулі події,
яким не слід надавати надмірної ваги в сучасних умовах; 2) посилення інтересу
до тих подій є штучним через під’юджування з боку наших (спільних) недругів; 3)
оцінювана кількість жертв української агресії є перебільшеною; 4) свідчення про
звірства українців є перебільшеними або неправдивими; 5) українці постраждали не
менше або й більше за поляків чи євреїв.
Заперечення провин українців спирається на те, що: 1) не було чітких наказів і
рішень українських зверхників про знищення польського або єврейського населення; 2) каральні акції та погроми, якщо й мали місце, то не були втіленням загальної
позиції українців, а відбувалися з ініціятиви окремих груп чи осіб; 3) ці події сталися
внаслідок провокацій із боку третьої сторони – російської, радянської, німецької тощо.
Для звинувачення поляків або євреїв застосовують такі аргументи: 1) протягом
усієї спільної історії вони були окупантами або визискувачами на українських землях,
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а не навпаки; 2) вони провадили антиукраїнську активність у різних формах та на
різних рівнях; 3) вони першими нападали на українців або провокували їх; 4) вони
могли уникнути трагедії, якби своєчасно покинули українську територію, але не
зробили цього.
Ставлення наших респондентів до українських історичних провин є істотно
відмінним у різних регіонах України. Найзагальніше можна виділити три основні
типи: наполегливо-виправдувальний – поширений на Західній Україні; компромісновиправдувальний – у Центрі; агресивно-звинувачувальний – на Сході.
Найактивніше шукають виправдань західні українці. Саме на Заході найсильнішими
є патріотичні постави та українська ідентичність, завдяки яким оцінку міжетнічних
протистоянь насамперед дають крізь призму їхньої політико-історичної доцільности.
У Центральній Україні, де протягом останніх десятиріч істотно зріс рівень
національної свідомости, громадяни відчувають потребу знаходити ґрунт для
свого патріотизму, зокрема пишатися з героїв, які воювали за українську справу.
Недовірливо-насторожене або агресивне ставлення до «петлюрівців», «махновців»,
«бандерівців», що переважало раніше через тотальний вплив радянської пропаганди,
поступово змінюється на дедалі прихильніші оцінки їх та намагання погодити їхню
боротьбу з патріотичними ідеалами.
Найважче прийняття такої позиції відбувається на Сході (Південному Сході),
особливо в умовах наявної політичної поляризації. Проросійські громадяни, що
становлять у цьому регіоні істотну частину населення, як правило, виступають
проти «ґлорифікації бандитів», позаяк політичний і моральний осуд українських
національно-визвольних змагань є одним із стрижневих елементів ідеології «русского
мира» в Україні.
Підсумовуючи, можна сказати, що з приводу ставлення українців до своїх
міжетнічних провин маємо чотири варіянти. Перший полягає в тому, щоб не визнавати таких провин, умовляти собі та иншим, що нічого ганебного в нашій історії не
було, у відповідь на звинувачення знаходити «переконливі» спростування. Инакше
кажучи, продовжувати рухатися шляхом утвердження колективного нарцисизму,
який не веде до розв’язання наявних проблем.
Два наступні варіянти означають визнання провин за події, що справді мали місце.
Тут, з одного боку, можна невротично заглиблюватися в колективний психоаналіз,
роз’ятрюючи колишні рани та підсилюючи колективну травму. Або з другого – можна
раціонально оцінити свої провини, усвідомити їх як реальну частину минулого, проте
без належного каяття.
Найпродуктивнішим, але поки що найменш імовірним видається четвертий
варіянт, у якому мали би поєднатися емоційне переживання наших колективних
провин у минулому, свідоме переосмислення їх у теперішньому та спрямування змісту
й енергії зроблених оцінок і висновків у майбутнє.
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ІНТЕНЦІОНАЛЬНІСТЬ СВІДОМОСТІ:
ПСИХОЛОГІЧНИЙ ВИМІР ПРОБЛЕМАТИКИ
Серед низки теортико-методологічних проблем свідомості доволі актуальною
залишається проблема інтенційності станів свідомості. Вона має засяжний характер для побудови теоретичних та емпіричних моделей дослідження самосвідомості
у різних царинах психології: професійної, педагогічної, вікової, гендерної тощо. У
цьому сенсі цікаві ідеї та висновки американського філософа Дж. Серла [3, с. 577]
про свідомість. Наукові позиції Серла є недостатньо широко зауважуваними та дискутованими психологами, які працюють над побудовою моделей самосвідомості у
найрізноманітніших галузях психології.
Свідомість доволі активно вивчалася у руслі сучасної когнітивістської науки та аналітичної філософії з другої половини ХХ ст. (Д.-Дж. Чалмерс, Д.К. Денет,
Дж. Серл). Сучасна когнітивна наука (наука про інтелект) – це більш широке поняття,
представляє собою сплав когнітивної психології, психофізики, досліджень в сфері
штучного інтелекту, нейробіології, лінгвістики, математичної логіки тощо. Одна з
цілей цих дисциплін полягає в тому, щоб виявити приховані резерви людського мозку,
підвищити продуктивність інтелектуальної праці. В якості найважливіших областей
дослідження в когнітивної науці є: погляди, мислення та міркування, пам’ять, увага,
навчання й мовленнєва діяльність. Ймовірно, покликання (головна мета) свідомості
(для чого вона еволюціонувала) – укладання складних неусвідомлюваних умінь. Як
довів у своїй праці «Наукові засади психології» В. Джеймс [1], свідомість зникає у тих
процесах, де вона більше не потрібна, перемикаючись на інші, у яких воно все ще
потрібна. Відтак одна з головних цілей свідомої обробки (інформації) може полягати
в тому, щоб нівелювати цю потребу у собі, автоматизувати власні вміння настільки,
наскільки це можливо. Сучасне розуміння взаємин між несвідомими і свідомими
розумовими процесами не виключає розвиток свідомості в напрямку створення все
більш складних неусвідомлюваних процесів.
Наукова позиція Дж. Серла чітка й категорична: свідомість – це каузально емерджентна властивість організму, результат його еволюційного розвитку [2, с.116].
Вона залежить від поведінки нейронів, каузально редукована до мозкових процесів.
Дж. Серл підкреслює, що при усіх успіхах науки остаточно невідомими є
нейрофізіологічне підґрунтя свідомості. Проте найбільш передова наука про мозок
ніколи не призведе до онтологічної редукції свідомості, до ототожнення суб’єктивного
і об’єктивного, а навпаки, фактично приводить до елімінації суб’єктивного. Онтологія
свідомості, згідно з Серлем, це – онтологія від першої особи, тому щодо свідомості
не може бути застосована об’єктивістська модель спостереження, результати якого
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наука фіксує з позиції третьої особи [2, с. 104]. Для аналізу онтології свідомості Серл
користується терміном інтенціональність (цей термін заповадив Е. Гуссерль). Бути
інтенціональним означає мати предмет, мати зміст. Майже будь-який стан свідомості
інтенціональний: якщо людина думає, то думає про щось, якщо сподівається, то
сподівається на щось тощо. Зрідка допускаються неінтенціональні стани свідомості,
наприклад, безпричинна, тобто безпредметна тривога.
Підсумком уявлень Серла (у праці «Intentionality: An Essay in the Philosophy of Mind»
[4], що вперше була опублікована у 1983році є такі сутнісні властивості свідомості:
– свідомість реалізується в кінцевому числі модальностей: зір, слух, нюх, дотик, смак, відчуття рівноваги, пропріорецепція, потік думок (Серл визнає, що
можливі думки, що не мають форми слів або образів, не схожі ні на що);
– свідомість має почуття єдності самого себе. Серл поділяє цю єдність на «вертикальне» (єдність всіх модусів відчуттів, перерахованих вище) і «горизонтальне»
(єдність свідомості упродовж певного відрізка часу, що дозволяє утримувати
цілісність подій, що розгортаються у часі);
– інтенціональність;
– свідомість сутнісно є суб’єктивною;
– інтенціональність нерозривно пов’язана зі свідомістю: хоча й можливі несвідомі
інтенціональні стани, але вони повинні бути потенційно усвідомлюваними;
– у модусі перцепції свідомість завжди структурує сприйняту картину, причому
так, що в картині виділяються фігури, що мають сенс і фон.
– усе, що становить зміст свідомості, має аспект ознайомлення: неможливо
сприймати і робити частиною своєї свідомості те, про що ти нічого не знаєш.
Навпаки, свідомість завжди впізнає навіть незнайомі предмети як знайомі,
хоча б у загальних рисах;
– свідомість має внутрішню взаємопов’язаність думок, яку Серл називає надлишком: будь-яка думка ніби оточена безліччю потенційно пов’язаних з нею
думок, частина з яких як би спливає разом з нею, а інша частина залишається
несвідомою;
– свідомість самоструктурована як центр-периферія: в центрі свідомості
знаходиться найбільш актуальне для поточного моменту зміст, тоді як на
периферії свідомості можуть перебувати предмети, які для поточного моменту
не настільки актуальні; відтак, центр свідомості ніби збігається з тим, на що
спрямовано активну увагу;
– «кордони», або порубіжні умови свідомості – це фонове знання про світ, яке
дуже рідко потрапляє в центр уваги, проте є основою організації досвіду;
– свідомість завжди має неінтенціональну складову – деякий настрій;
– свідомі стани мають вимір «задоволення/незадоволення», цей вимір може
мати зокрема й нейтральне значення, це не означає, що значення немає.
Отже, міркування про інтенціональність свідомості мають оператися на положення сучасних представників когнітивної науки, дискутуватися в руслі теоретико-
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методологічних проблем психології. Розроблення проблеми є актуальним для побудови теоретичних та емпіричних моделей дослідження свідомості та самосвідомості
у різних царинах психології: спеціальної, вікової, гендерної тощо. Наприклад, у межах спеціальної та педагогічної психології положення представників філософії та
когнітивної науки матимуть вихід на розроблення теоретичних та емпіричних моделей дослідження компонентів професійної самосвідомості, зокрема педагога.
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Па р ти ко Тетя н а

ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ АДАПТИВНОСТІ
ПРАЦЕВЛАШТОВАНИХ ЖІНОК ПЕНСІЙНОГО ВІКУ
Адаптивність належить до тих психологічних характеристик, які важливі для
будь-якої людини і у будь-якому віці. Незважаючи на те, що психологічні чинники
адаптивності досліджуються вже кілька десятиліть поспіль, ця проблема залишається
актуальною і дотепер. В. А. Семиченко виділяє такі індивідуально-психологічні чинники адаптивності: здатність до самореалізації поведінки і діяльності, здатність
усвідомлювати вимоги до рівня інтеграції діяльності, відсутність схильності зосереджуватися на своїх моральних, інтелектуальних, вольових недоліках, позитивні
стосунки з колегами, наявність неформальних зв’язків, що послаблює переживання,
пов’язані з професійними невдачами, спрямованість на конструктивне подолання
труднощів та ін. [5]. На вік, стать, умови праці, режим і характер діяльності, особливості
соціального довкілля як вагомі суб’єктивні фактори та фактори середовища, що сприяють адаптації, вказує О. М. Кокун [2].
Упродовж останнього часу вітчизняні психологи продовжували активно вивчати адаптивність жінок, звернувши увагу на проблеми, пов’язані зі станом їхнього
здоров’я (Т. О. Степаненко, 2018; І. І. Рустам, 2019; І. В. Сергет, 2019; Р. І. Ісаков, 2020;
А. М. Скрипніков та ін., 2020), материнством (Н. С. Луценко та ін., 2014; І.А. Анчева,
2017), домашнім насильством (Г. Скіпальська, 2018), міграцією (О. С. Зінченко,
2015; В. Басалюков, 2018), адаптацією засуджених жінок до місць позбавлення волі
(А. Р. Помацалюк, 2015). Вивчались також особливості адаптивності жінок літнього
віку в умовах перебування в геріатричних установах (О. Т. Бень, 2017). Проте один із
аспектів проблеми є недостатньо дослідженим, а саме адаптивність жінок пенсійного
віку, які ще продовжують працювати.
Численні психологічні дослідження вказують на значний вплив
працевлаштованості людини на її психологічне благополуччя (М. Д. Александрова [1]),
адаптованість (О. В. Краснова, А. Г. Лидерс [3]), оцінку стану здоров’я і матеріального
стану (И. Б. Назарова [4]). Наявність роботи, яка зберігає сенс життя, допомагає продемонструвати компетентність і запобігти соціальній ізоляції, є вагомим «антидепресантом» у літньому віці. Проте з практики відомо: що старша стає людина, то
менше роботодавці бажають її працевлаштовувати, аргументуючи свою відмову
найрізноманітнішими причинами. Насамперед, це стосується працевлаштування
жінок.
Проблема працевлаштування жінок у пізній дорослості дедалі стає все більш
актуальною для України. Викликано це, насамперед, демографічною ситуацією,
адже середня тривалість життя жінок в Україні станом на 2020 рік складає
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77 років. Багато жінок у цьому віці зберігають активну життєву позицію, ясний розум і високу працездатність, отже і достатню готовність до продовження трудової
активності. Більш адаптивні жінки мають більше шансів на успішне продовження
роботи у пенсійному віці, адже саме адаптивність є одним з чинників, який сприяє
становленню нових і перетворенню вже існуючих якостей особистості, які необхідні
в умовах стрімких змін ринку праці. Крім того, саме адаптивна людина може краще
відчути внутрішню гармонійність і задоволеність життям, що так необхідно для
успішної его-інтеграції у пізній дорослості.
У цьому дослідженні проаналізовано, яку роль в адаптивності працевлаштованих жінок пенсійного віку відіграють гармонійність стосунків з оточуючими та
екзистенційна наповненість особистості. Для виявлення адаптивності були використані
такі показники методики Роджерса-Даймонд, як прийняття себе, прийняття інших,
емоційна комфортність, інтернальність, домінування та ескапізм. Гармонійність/
дисгармонійність стосунків (напруженість, відчуженість, конфліктність, агресивність і
загальний індекс дисгармонійності стосунків) діагностувалась за допомогою методики С. Духновського. Для виявлення екзистенційної наповненості використана шкала
екзистенції Ленгле-Орглер, яка визначає персональність, а саме здатність людини
оцінити себе і ситуацію збоку, усвідомивши, що є важливим з огляду на власні цінності
(самодистанціювання і самотрансценденція) та екзистенцію – здатність приймати
обґрунтовані рішення, які базуються на власних цінностях, та втілювати ці рішення
у життя (свобода і відповідальність). Обстежено 46 працевлаштованих пенсіонерівжінок віком від 59 до 75 років (середній вік – 63,6 роки).
Виявлено, що в обстежених жінок адаптивність до навколишнього середовища
в межах норми, крім інтернальності, яка в жінок наближається до високої (65,04%),
що свідчить про їхню схильність оцінювати події, які відбуваються в житті, як результат власної активності. Гармонійність міжособових стосунків також в межах
норми, що вказує на достатній рівень гармонійності стосунків з іншими. Усі показники екзистенційної наповненості коливаються у межах середніх даних, за винятком
самодистанціювання, яке наближається до низького (SD=29,45). У працевлаштованих
жінок цього віку можуть виникати труднощі при необхідності дистанціюватися від
своїх бажань, почуттів тощо.
Для масиву емпіричних даних побудована 4-факторна модель, яка вказує на роль
гармонійності міжособових стосунків та екзистенційної наповненості особистості в
адаптивності працевлаштованих жінок-пенсіонерів. Дана модель пояснює 75,74%
дисперсії даних. Екзистенційна наповненість, як випливає з першого фактору «Роль
осягнення сенсу життя для емоційного комфорту жінок» (факторні навантаження у
межах від 0,512 до 0,935), відіграє важливу роль у переживанні емоційного комфорту. У
жінок, які у віці 60+ змогли глибше осягнути сенс свого життя, переважають позитивні
емоції, і вони оцінюють себе як психологічно благополучних осіб, що є важливими
індикаторами адаптивності. При зростанні гармонійності стосунків з оточуючими
емоційний комфорт працюючих жінок-пенсіонерів зростатиме (r=-0,505).
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Що стосується прийняття себе, інших та інтернальності, то ці маркери
адаптивності також тісно пов’язані з осягненням сенсу життя жінками і гармонійністю
їхніх стосунків. На це вказує четвертий фактор «Роль персональності в адаптивності
працевлашованих жінок», який охопив переважну більшість шкал адаптивності
(крім домінування та ескапізму) з факторними навантаженнями від 0,546 до 0,856,
шкалу персональності (0,544) і самотрансценденції (0,687). Незважаючи на те, що
факторна модель вказала лише на окремі зв’язки між екзистенційним наповненням і адаптивністю, кореляційний аналіз розкрив детальнішу картину. По-перше,
підтвердились зв’язки між персональністю і адаптивністю (крім домінування та
ескапізму) з r в межах від 0,370 до 0,570, по-друге, виявлені зв’язки між екзистенцією
і адаптивністю (крім домінування та ескапізму) з r в межах від 0,463 до 0,646. Отож,
адаптивні здатності жінок-пенсіонерів, які продовжують працювати, будуть на належному рівні, якщо вони когнітивно та емоційно доступні для себе та світу, особливо
якщо вони у своїх діях орієнтуються на смисли, а не на цілі. Однак, сказане не стосуватиметься жінок з вираженою схильністю до домінування у міжособових стосунках
і тих, хто схильний уникати проблем.
Жінки, які схилятимуться до домінування, мають труднощі у створенні внутрішньо
вільного простору. Це підтверджує третій фактор «Роль самодистанціювання
у домінуванні працевлаштованих жінок», який включив домінування (-0,725)
і самодистанціювання (0,690). Цікаво зазначити, що домінування, можливо,
використовується як своєрідний спосіб зниження напруженості, на що вказує
кореляція між цими показниками (r=-0,298). При цьому найбільшу роль в адаптації
працевлаштованих жінок має зниження їхньої напруженості (r в межах від -0,298 до
-0,554), найменшу – зниження конфліктності (виявлена лише кореляція з емоційним
комфортом r=-0,386).
Отож, гармонійність стосунків з оточуючими та екзистенційна наповненість
особистості сприяють зростанню емоційного комфорту, прийняття себе та інших та
інтернальності працевлаштованих жінок пенсійного віку, а відтак їх можна вважати
чинниками адаптивності.
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Анастасьєва Лю д ми ла

СОЦІАЛЬНО ПСИХОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ
СТАНОВЛЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО Я
ШКОЛЯРІВ МЕШКАНЦІВ МЕГАПОЛІСУ
Процес формування соціального «Я» у школярів є актуальним питанням вже не
одне десятиліття.
Вчені виділяють провідні психосоціальні фактори дітей шкільного віку: становлення та оформлення «Я-концепції», розвиток широких соціальних мотивів
(О.Є. Гуменюк, Я.Л. Коломінський), формування соціальної зрілості (Гудзовський А.А.),
усвідомлення цілісної (не завжди повної) картини світу (П. Бернс, М. Шибутані,
І.С. Кон), до якої входить особисте соціальне оточення і поняття різних соціальних
груп, народів і країн, розвиток рефлексії, формування свого «Я» і відділення його
внутрішньої і зовнішньої частини (В.В. Давидов, Г.А. Цукерман), визначення первинних
життєвих цілей і перспектив (Е. Еріксон, Л. В. Занков, Н.А. Менчинська).
Але ці теоретичні фактори нівелюються та не реалізовуються певним чином
у дітей сьогодення. В сучасному житті, школярі – мешканці мегаполісу, мають проблеми з успішною соціалізацією, особливо через появу безлічі соціальних мереж та
гаджетів. Чим більше місто – тим вище в середньому соціальний статус сім’ї, в якій
мешкає школяр. Відповідно, більше можливостей доступу до смартфонів, відеоігр,
планшетів, телевізора, мережі Інтернет.
За останні п’ять-десять років ми бачимо тенденцію зниження рівня соціальнопсихологічного розвитку у дітей, що мешкають у мегаполісі.
Сім’я, школа історично були основним джерелом отримання дитиною інформації
про світ, людину, суспільство, природу. Але в умовах сучасності, доступ до просторів
Інтернет, соціальних мереж, істотно впливають на формування у дітей і підлітків
уявлення про світ. Тонни інформації, що має часто невпорядкований, агресивний характер, негативно впливає на психіку дитини, її особистісний розвиток, сприйняття
реальності світу, осмислення цінностей, тощо.
У порівнянні з минулими поколіннями, сучасні діти мало читають, особливо
класичну художню літературу. Це призводить до обмеженості психологічного та
соціального розвитку школяра. Відеофільми, відеоігри, соціальні мережі, телебачення
витісняють літературу як повчальну і художньо-естетичну цінність. Низька культура читання підлітків сьогодення призводить до труднощів в засвоєнні інформації,
запам’ятовуванні її і розвитку уяви і здатності логічно міркувати, що тягне за собою неспроможність аналізувати тексти різних жанрів, нездатність сформувати
внутрішній план дій. А відповідно і до зниження здатності чітко формулювати свої
думки та якісно спілкуватися з однолітками.
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Відомо, що вплив художньої літератури на людину, особливо дитину шкільного
віку, величезна. Д.С. Лихачев писав: «Література дає нам колосальний, величезний
і глибокий досвід життя. Вона робить людину інтелігентною, розвиває в ній не
тільки почуття краси, а й розуміння – розуміння життя, всіх її складнощів, служить
провідником в інші епохи і до інших народів, розкриває серця людей. Одним словом,
робить людину мудрою» [3,с.224].
Отже, читання класичної художньої літератури, позитивно впливає на процес
соціалізації школярів, розуміння життя, активному входженню в світ.
Дослідження психологів і соціологів показують, що сучасні діти, особливо
мешканці мегаполісу, обмежені в спілкуванні один з одним, з однолітками. Пов’язано
це з великою зайнятістю дітей в школі, додаткових заняттях, в гуртках та секціях.
Спільна діяльність, ігри, співпраця з однолітками і дорослими виявляються обмеженими в часі або взагалі недоступними для деяких школярів. Нажаль, подібне обмеження життєдіяльності дитини значно ускладнює освоєння морально-етичних
норм і взаємовідносин, ускладнює формування комунікативної компетентності,
толерантності, емоційної чуйності, прояви добрих почуттів по відношенню до інших
людей.
Цей фактор також уповільнює процес формування соціального «Я», особистісного
зростання школярів.
О.Є Гуменюк вважає саме шкільний вік періодом формування соціального «Я»
дитини, де ключовим моментом стає оформлення соціальної позиції школяра з
провідною навчальною діяльністю. Згідно з дослідженнями Н.Ф. Голованова, учні вже
з початкової школи цікавляться широким колом соціальних тем: війна і мир, дружба
і любов, ненависть, конфлікти і насильство, конформність і своє «Я», планування
життєвих цілей і пошук сенсу життя, політика, економіка, хвороби і горе, релігія,
творчість, різний життєвий досвід людей, соціальні ролі, права і обов’язки членів
суспільства, значимість членів сім’ї і багато інших [1].
Таким чином, соціально-психологічний розвиток школярів можна поділити на
наступні блоки:
- когнітивний/рефлексивний (пізнавальний) розвиток – здатність отримувати
знання, розуміти, усвідомлювати, надати рефлексію;
- комунікативний розвиток – здатність спілкуватися і взаємодіяти; спроможність
засвоювати норми, правила, звичаї, моделі поведінки і їх використання в
міжособистісних взаєминах;
- практичний розвиток – здатність засвоїти практичні навички в різноманітних
видах діяльності і проявляти себе в творчості;
- ціннісно-смисловий розвиток – набуття дитиною ціннісних орієнтацій, мотивів
і установок, що визначають його ставлення до чого-небудь або кого-небудь
[4,с.155].
Для успішного вирішення проблем формування соціального «Я» школярів –
мешканців мегаполісу, необхідно забезпечити виконання наступних чотирьох кроків:
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1) Діагностика соціально-психологічного розвитку (когнітивний, рефлексивний,
комунікативний, практичний, ціннісно-смисловий);
2) Розробка авторських програм (з урахуванням діагностичних даних).
3) Залучення школярів в різні види спільної діяльності (розробка індивідуальних
програм соціалізації на етапах соціальної адаптації, соціальної ідентифікації,
соціального навчання, відтворення засвоєного соціального досвіду в реальному
житті).
4) Організація якісної та належної психологічної підтримки для адаптації і
соціалізації в навчальних закладах.
У процесі навчання в школі і сім’ї можна використовувати широке розмаїття
методів і прийомів забезпечення успішного формування соціального «Я» учнів, і цей
доступний арсенал не поступається, і багато в чому перевершує потенціал подальших
методичних засобів навчання в старшій школі.
Особливо важливим засобом соціалізації школярів є спільна діяльність школи, сім’ї та громадськості по вихованню та соціалізації. Програми соціалізації учнів
повинні бути спрямовані на формування морально-етичної, особистісно-розвиваючої,
соціально відкритої, психологічно врівноваженої атмосфери в школі та сім’ї. Це є
базою для організації простору духовно-морального, психологічного розвитку учня,
його ефективної соціалізації та своєчасного дорослішання. Програми необхідно
залучати на усіх рівнях (урочної, позаурочної, позашкільної, сімейної, суспільно
корисної) діяльності дитини згідно з моральними нормами, моральними установками, національними духовними традиціями.
Ще один важливий фактор для успішного формування соціального «Я» школяра –
культурний капітал батьків, вчителів, тренерів.
Культурний капітал - один з найдієвіших чинників психологічного розвитку, виховання і формування соціального «Я» школярів. Уклад сімейного життя особистості,
що навчає, являє собою один з найважливіших компонентів морального укладу життя
того, хто навчається. В силу цього підвищення культури батьків, вчителів необхідно
розглядати як один з найважливіших напрямків виховання і впливу на формування
соціального «Я» школярів.
Результатом соціалізації учнів є сформована соціальне «Я», яке в загальному
вигляді розуміється як сукупність індивідуальних якостей особистості, що забезпечує
найбільшу успішність діяльності даного індивіда, позитивне самопочуття і емоційну
задоволеність життям в цілому [4, с.156].
Вчені виділяють наступні показники успішно сформованого соціального «Я»
школярів:
- когнітивно-рефлексивний: потреба, готовність, здатність до пізнавальної
діяльності; знання і розуміння природи в житті людини; знання про явища
природи, що становлять загрозу для людини; здатність до самоспостереження
і самоаналізу; здатність до адекватної реакції до зміни ситуації; допитливість;
вміння планувати свою діяльність і прогнозувати її результати; здатність до
самопізнання;
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- комунікативний: вміння спілкуватися і взаємодіяти з однолітками; вміння
спілкуватися зі старшими дітьми і дорослими (уміння взаємодіяти в складі
різновікової групи); вміння співпрацювати; здатність до емпатії, толерантність;
- практичний: здатність до репродуктивних дій; здатність до творчих діям;
самостійність в діяльності;
- ціннісно-смисловий: уявлення про основні людські цінності (Людина, Сім’я,
Праця, Знання, Культура, Батьківщина, Земля, Світ); наявність сформованості
моральних якостей (любов до рідного краю, дружелюбність, працьовитість,
доброта, готовність допомогти товаришеві, чуйність, чесність, справедливість,
ввічливість, старанність, почуття сорому); здатність до моральної самооцінці;
сформованість соціально схвалюється поведінки [4, с.156].
Таким чином, основними напрямками становлення соціального «Я» школярів мешканців мегаполісу є:
1) формування потреби і здатності до спілкування і взаємодії;
2) формування потреби і здатності відчувати і переживати;
3) формування потреби і здатності до пізнання і самопізнання;
4) формування потреби і здатності до творення і творчості.
«У дуже близькому майбутньому в суспільстві буде затребуваний інший тип
особистості: не всебічно і гармонійно розвинена людина за якимсь ідеальним зразком,
а людина, ідентична сама собі, що несе образ свого «Я» у всьому багатстві відносин
з навколишнім світом. В житті нової культури в першу чергу, будуть заохочуватися
індивідуальність, творча активність і здатність орієнтуватися на майбутнє: вміння
прогнозувати, фантазувати, гнучко переходити в нові види діяльності навіть в
ситуаціях невизначеності» [1, с.3]. Тому так важливо приділити увагу формуванню
соціального «Я» особистості, дослідити рівень соціалізації школярів мегаполісу, розробити рекомендації для вирішення психологічних та соціальних проблем на шляху
успішного формування соціального «Я» школярів, бо саме вони є наше майбутнє.
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ПРОБЛЕМИ ЛІКУВАННЯ РОЗЛАДІВ СНУ
І КОШМАРІВ В УКРАЇНІ ТА СПОСОБИ ЇХ ВИРІШЕННЯ.
МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ
Актуальність теми. Мова піде про проблеми лікування посттравматичних
розладів сну і кошмарів в Україні та спосіб вирішення проблеми шляхом підготовки
українських фахівців (лікарів та психологів) за новою спеціалізацією “Сомнотерапевт”.
Відомо, що сон найкращий психотерапевт для людини. Сон даний кожному з нас
природою від народження, щоб ми могли вижити і бути здоровими як фізично так
і ментально. Під час сну відновлюються всі системи організму, наш мозок активно
опрацьовує інформацію, тіло практично знерухомлене і в такий спосіб відбувається
процес відновлення та зцілення. Існують дані жахливих тортур, коли людину позбавляють сну на тривалий час, людський організм повністю виснажується саме з
тієї причини, що відновлення після стану активності, не відбувається і це призводить
до загибелі. Не існує «банку сну» так само, як і не можливо «доспати» після того, як
тривалий час сон був недостатнім. Цей час неспання є втраченим для людського організму. Люди, які працюють в нічні зміни, також згодом мають проблеми зі
здоров’ям і є втраченими для родини та країни. Велика кількість досліджень доводять, що тривалі чи хронічні порушення сну та кошмари призводять до різного роду
захворювань та суїцидів.
Тема сну досліджується у всьому світі вже більше 25 років. Французькі вчені мають неаби які досягнення в дослідженнях та лікуванні розладів сну та кошмарів. В
Україні темі порушень сну приділяють недостатньо уваги та разом з тим в час, коли
наша країна перебуває в умовах війни та світової пандемії, вона є дуже актуальною.
На сьогоднішній день пацієнти\клієнти з розладами сну першочергово звертаються до лікарів, які в свою чергу призначають медикаментозне лікування. При посттравматичних розладах сну медикаментозне лікування рекомендовано європейськими
протоколами лише на короткотривалий термін (до чотирьох місяців), а лікування
посттравматичних кошмарів взагалі не можливе медикаментозно. Тож люди роками страждають на розлади сну та кошмари, змінюється дозування препаратів чи
самі медикаменти, а одужання не настає. Такі пацієнти\клієнти втрачають віру в
одужання, вдаються до вживання алкоголю чи наркотичних засобів аби допомогти
собі заснути. Відповідно наслідком є залежність, проблеми зі здоров’ям, головні болі,
проблеми з артеріальним тиском, тахікардії, високий рівень тривоги, агресії, страх,
втома, виснаження, емоційні порушення, суїцидальні думки, суїциди та інше.
З одного боку ми маємо фахівців психологів/ психотерапевтів, які володіють
різними методами, техніками та підходами і можуть використовувати свої навики та
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вміння для лікування посттравматичних розладів сну і кошмарів у власній практиці,
а з іншого боку ми маємо проблему з відсутністю підготовки фахівців з розладів сну,
які б мали відповідні знання для діагностики та вибору терапій про порушення сну
та кошмарах.
Дослідженням сну, розладів сну, їх лікуванням та впливу на здоров’я людини
займається розділ медицини і нейробіології сомнологія (від лат. somnus та грец.
λόγος — вчення).
В сомнології виділяється чотири основних напрямки захворювань:
1. Безсоння.
2. Хропіння та апное (порушення та зупинка дихання уві сні).
3. Сомнамбулізм або лунатизм.
4. Сонний параліч.
Виклад основного матеріалу. Відомо, що лікування порушень сну та кошмарів
не мають суто медичного підходу- це трансдіагностичний підхід, тобто на перетині
психології та медицини. (поняття трансдіагностичний підхід в лікуванні розладів сну
та кошмарів запропоноване Доктором Маліком Аіт Аудіа, Франція Париж 2019 рік).
Отже посттравматичні розлади сну і кошмари розглядаються, як побічний симптом при різних захворюваннях чи психологічних станах, а не як основне захворювання і саме це є проблемою, бо ж від встановлення діагнозу залежить вибір терапій.
Тема розладів сну досліджується нами ще з 2011 року, саме в той час було розпочато приватну, психологічну практику. Велика кількість клієнтів/пацієнтів скаржаться
на розлади сну і кошмари.
В 2012 році я отримала запрошення від головного лікаря-кардіолога медичного
центру «Ехокор» Огірка Олеся Богдановича (м. Львів, Україна), який спеціалізується
на розладах сну, співпрацювати разом. Наша спільна з лікарями практика доводила,
що медикаментозне лікування посттравматичних розладів сну і кошмарів, яке було
рекомендоване медичними протоколами на той час, не давало бажаних результатів у
лікуванні пацієнтів\клієнтів. На деякий час пацієнти відчували полегшення і згодом
проблема зі сном поверталась.
В той час я почала працювати над розробкою власних авторських методів, методик, модифікацій та технік лікування розладів сну і кошмарів. Отримати додаткові
знання чи пройти відповідне навчання не було можливості в силу відсутності курсів
підвищення кваліфікації для психологів саме в темі діагностики та вибору терапій
при розладах сну та кошмарах.
В 2015 році я мала нагоду познайомитись з французьким колегою Д-ром. Маліком
Аіт Аудіа, клінічним психологом, який спеціалізується на розладах сну та психотравмах вже більше 20 років і є експертом в цій галузі.
З 2016 року спільно з Др. Маліком Аіт Аудіа та Association ‘Aide Médicale &
Caritative France-Ukraine, в особі Віце-Президента Олександри Гомоли розпочали
плідну співпрацю для розвитку теми лікування розладів сну, кошмарів та психотравм
в Україні і організації Першого міжнародного спеціалізованого навчання для
психологів та лікарів за новою спеціалізацією “СОМНОТЕРАПІЯ” в Україні.
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В 2018 році нами було організувано інтенсивний спецкурс для невеликої кількості
фахівців з України, група складалась з 6 осіб, в м. Париж, Франція. Метою спецкурсу
було підготувати фахівців з України, які б могли в подальшому організувати навчальні
семінари для інших українських колег. Та це виявилось складним завданням в силу
різних причин.
Тож в січні 2019 року нами (лікар-кардіолог Огірко Олесь Богданович та психолог Волошина Оксана Євгенівна) було засновано Громадську Організацію “Інститут
Розладів Сну та Психотравматичних Розладів” в Україні, основною метою створення
Організації було створення платформи для науковців та практиків, що працюють в
напрямку лікування порушень сну.
В лютому того ж року з Доктором Маліком Аіт Аудіа (Факультет медицини, Університет Париж Декарта) розпочато підготовку сертифікатної програми
міжнародного спеціалізованого навчання «Сон. Стрес. Психологічна травма» для
лікарів і психологів за новою спеціалізацією «СОМНОТЕРАПЕВТ» в Україні. Авторами
навчальної сертифікатної програми є д-ор Малік Аіт Аудіа (Париж, Франція) та психолог Волошина Оксана Євгенівна (Львів, Україна). Викладачами міжнародного
спеціалізованого навчання «Сон. Стрес. Психологічна травма» стали одні з найкращих
світових експертів в лікуванні розладів сну та психотравм.
Міжнародне Спеціалізовне навчання передбачає трирічну навчальну програму
з підготовки фахівців за новою спеціалізацією “Сомнотерапевт”, яка складається з
трьох рівнів підготовки: базового, вищого та експертного.
21-23 червня 2019 року за фінансової підтримки Французької Амбасади та
Association ‘Aide Médicale & Caritative France-Ukraine відбувся перший модуль
міжнародного спеціалізованого навчання “Сон. Стрес. Психологічна травма” за
спеціалізацією “Сомнотерапевт”, який зібрав 58 учасників навчання (лікарів та
пихологів) України і Німеччини. Це говорить про високу цікавість до теми розладів
сну і розуміння проблеми в лікуванні. 13-15 грудня 2019 року відбувся другий модуль
міжнародного спеціалізованого навчання “Сон. Стрес. Психологічна травма” базового
рівня за спеціалізацією “Сомнотерапевт”. 27,28 лютого та 1 березня 2020 року відбувся
третій модуль міжнародного спеціалізованого навчання “Сон. Стрес. Психологічна
травма”, базового рівня за спеціалізацією “Сомнотерапевт” .
Висновки. Завдяки новому напрямку в медицині та психології сомнотерапії, що
лише розвивається, Україна матиме фахівців з розладів сну, кошмарів та психотравм
базового рівня, які зможуть фахово встановити нічний діагноз та обрати відповідні
терапії для лікування недуги. На жаль, цієї кількості “сомнотерапевтів”, які в 20202021 році закінчать базовий курс і отримають нову спеціалізацію, не достатньо для
населення України. Тож як вирішення проблеми з підготовкою достатньої кількості
фахівців, пропонується продовження навчання на вищому та експертному рівні, щоб
отримати відповідну кваліфікацію та навчати інших колег в майбутньому. Окрім того
пропонуємо створити в кожній області України “кабінети сомнотерапії”, публікувати
в ЗМІ, інтернет ресурсах та інших джерелах інформацію про “сомнотерапевтів” та
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“Центри Сомнотерапії”, щоб при порушеннях сну і кошмарах мали можливість звертатись за допомогою більша кількість клієнтів\пацієнтів..
В лютому 2020 році у м. Львів засновано Перший «Центр Сомнотерапії Оксани
Волошиної». Лікарями кардіологом Огірко Олесем, невропатологом (сомнологом)
Кладько Орестом та психологом-сомнотерапевтом Волошиною Оксаною медичного
центру «Ехокор», завдяки багаторічній співпраці, створено алгоритм співпраці лікар
та психоло-сомнотерапевт, що працюють за таким алгоритмом понад сім років. Такого
роду співпраця є надзвичайно важливою, адже під час збору анамнезу і проведення
клінічного інтерв’ю лікар та сомнотерапевт створюють спільну синтезу, встановлюють медичний та психологічний діагноз, обирають медичні та психологічні терапії
для лікування клієнта\пацієнта, за потреби направляють на додаткові обстеження
(за потреби) та супроводжують до повного одужання.
На сьогоднішній день існує домовленість з французькими колегами Факультету
медицини Париж 5 (Університет Декарта) (Франція, Париж), де кураторами з
французької сторони будуть Д-ор Малік Аіт Аудіа, а з української сторони Волошина
Оксана Євгенівна, про створення тристороннього міжнародноого МЕМОРАНДУМУ,
сторонами Меморандуму стануть: ГО «Інститут Розладів Сну та Психотравматичних
Розладів» (Львів, Україна), Факультет наук про здоров`я Український Католицький
Університет та Факультет медицини Париж 5 (Франція, Париж).
Міжнародний Меморандум дасть нам можливість організовувати спільні
міжнародні дослідження та проекти, створювати платформу для науковців та
практиків, що працюють в темі розладів сну та психотравм , організовувати міжнародні
он-лайн-курси, майстер-класи для студентів України та розвиватись у спільноті
фахівців з розладів сну та кошмарів на світовому рівні.
Партнерами ГО «ІРСПР» є: Факультет наук про здоров`я Український Католицький
Університет, Світова Федерація Українського Лікарського Товариства (СФУЛТ),
Association ‘Aide Médicale & Caritative France-Ukraine.
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ПСИХОЛОГІЧНИЙ ЗМІСТ СТРАХІВ
І ТРИВОЖНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ
На сьогоднішній день ми спостерігаємо у суспільстві значний ріст тривожних
переживань особистості. З одного боку це зумовлено об’єктивними чинниками, які
пов’язані з пандемією коронавірусної хвороби, соціально-політичною, економічною
ситуацією у державі, а з другого боку – внутрішніми, інтрапсихічними чинниками, які
визначають когнітивну оцінку ситуації та ступінь емоційного реагування особистості.
На думку, Прихожан А.М., проблема тривожності займає особливе місце у сучасному науковому знанні. Знайдеться небагато таких психологічних явищ, значення яких
одночасно оцінюється і надзвичайно високо, і достатньо вузько, навіть функціонально.
Науковці-психологи стверджують, що мова йде про центральну проблему сучасної
цивілізації (Р.Мей, Е.Еріксон), найважливішу характеристику нашого часу: їй надається
значення основного життєвого переживання сучасності (Ф.Готвалд, В.Ховланд) [2].
Страх – це одна з фундаментальних емоцій, згідно теорії диференційних емоцій
К. Ізарда. Страх утворюється з певних цілком специфічних фізіологічних змін,
експресивної поведінки і специфічного переживання, яке виникає з очікування загрози або небезпеки. Вважається, що страх виникає у ситуаціях загрози біологічному
чи соціальному існуванню індивіда і спрямована на джерело небезпеки. Тривога –
це комбінація або паттерн емоцій, і емоція страху – лише одна з них. Серед причин
страху, найбільш важливою нам видається когнітивна оцінка ситуації як потенційно
небезпечної. Так, наприклад, страх може бути викликаний пригадуванням певного
об’єкта, мисленевим образом об’єкта або антиципацією певної ситуації. На жаль, ці
когнітивні процеси досить часто відображають не реальну загрозу, а уявну, в результаті
чого людина починає лякатись ситуацій, які не являють собою реальну загрозу, або
дуже багатьох ситуацій, або життя загалом [1].
Тривога – це емоційний стан, який виявляється у переживанні невизначеної,
неясної загрози переважно уявного характеру. Тривожність – це індивідуальна
психологічна особливість, яка виявляється у частих та інтенсивних переживаннях
стану тривоги, а також у низькому порозі його виникнення [3]. Тривожність (За
К.Ізардом, Д.Левітовим) – складне емоційне утворення, що формується основі емоції
страху, часто у комбінації з іншими базовими емоціями (наприклад, з гнівом, провиною, соромом, інтересом) [1].
Певний рівень тривожності в нормі властивий всім людям і є необхідним для оптимального пристосування людини до дійсності. Тривожність відіграє захисну (передбачення небезпеки і підготовка до неї) та мотиваційну функцію (посилення мотивації
досягнення) у життєдіяльності людини. Надмірно високий рівень тривожності, так
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само як і повна її відсутність – перешкоджає нормальній адаптації в соціумі та сприяє
появі дезорганізації поведінки та діяльності особистості.
Предмет дослідження – страхи і тривожність осіб юнацького віку, мета – розкрити психологічний зміст страхів і тривожності студентської молоді. Гіпотези
дослідження полягали у тому, що ми припускали, по-перше, що для студентів найбільш
вираженими страхами виявляться соціальні страхи, зокрема страх перед іспитами,
страх перед керівництвом, страх перед майбутнім. По-друге, що серед біологічних
страхів будуть домінувати страх перед власною хворобою та перед хворобою близьких, а серед екзистенційних – страх війни та змін в особистому житті.
Для дослідження було опитано 60 студентів різних факультетів ЛНУ ім. І. Франка
(філософський факультет, факультет прикладної математики) віком від 17 до 22 років.
Збір емпіричних даних відбувався у листопаді 2020 року. Методики: Опитувальник
ієрархічної структури актуальних страхів особистості Щербатих Ю., Івлєвої Є.,
інтегративний тест тривожності Бізюка А.П., Вассермана Л.І., Іовлєва Б.В. Методи
обробки даних: описова статистика (1 етап).
Середні значення інтегрального показника загалом за тестом становлять 125,3,
що свідчить про підвищений рівень страху (перевищує середні показники як для
жінок: 104.0±2.5, так і для чоловіків: 77.9±4.7 даної вікової групи). Серед біологічних
страхів, то найбільше значення має шкала «страху хвороби близьких»: 8. Серед
соціальних страхів найбільший показник у шкали «страх перед іспитами»: 7,5 (Див.
рис. 1). Серед екзистенційних страхів найбільше значення має шкала «страх війни»: 6,2.
Якщо об’єднати всі страхи в одну групу, то найвиразнішим страхом серед студентської
молоді є страх хвороби близьких, що імовірно пов’язано з пандемічною ситуацією
у світі, а також з впливом ЗМІ, які висвітлюють статистику хворих та смертності
у країні. Страх перед іспитами, який займає 2 позицію цілком очевидний з огляду
на групу досліджуваних і час проведення емпіричного дослідження. На 3 позиції за
кількістю балів та середніми значеннями виявився страх злочинності (Mean 6,7), що
обумовлено негативною криміногенною обстановкою в Україні та висвітленням новин
даного характеру у ЗМІ. Звичайно, що при оцінці даних видів страхів має значення і
минулий досвід опитаних студентів. Щодо страху війни, то дана загроза сприймається
молоддю, як цілком реальна у зв’язку з військовими подіями на сході України та
непередбачуваністю політики сусідньої держави.
Середні значення шкали ситуаційної тривожності (4,7) знаходяться у межах норми. При порівнянні середніх значень шкал даного тесту найбільший показник має
шкала особистісної тривожності (6,4), що свідчить про вище середнього (нормального) рівня тривожності. Показник від 7 і вище означає високий рівень. Підсумовуючи
результати дослідження можемо сказати, що наші гіпотези підтвердились частково,
мета і завдання 1 етапу дослідження є розкритими. Отож, більшість студентів попадають у групу ризику в плані схильності до дезадаптації як в міжособистысних
стосунках, так і до дисгармонії з середовищем загалом.
Як і будь-яка комплексна система, система тривоги також може «виходити з
ладу», формуючи страх там, де насправді небезпеки немає, чи змушуючи нас постійно
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Рис. 1. Середні значення шкал опитувальника ієрархічної структури актуальних страхів
особистості Щербатих Ю. за критерієм «соціальні страхи».

переживати про загрози, які малоімовірні й на які ми не маємо впливу. У таких випадках ми говоримо про тривожні розлади. Тривожні розлади є найпоширенішим
видом психічних розладів у дітей, молоді, дорослих, вони можуть суттєво порушувати функціонування у різних сферах життя, перешкоджати повноцінному розвитку
та самореалізації. До тривожних розладів можна віднести фобії, панічний розлад,
обсесивно-компульсивний розлад, генералізований тривожний розлад, розлад тривоги за здоров’я. Згідно з сучасними міжнародними протоколами одним з основних
рекомендованих методів допомоги при лікуванні тривожних розладів є когнітивноповедінкова терапія [5].
Для профілактики появи тривожних розладів та підвищення стресостійкості
особистості студента велика роль належить діяльності психологічної служби ВНЗ.
Основні форми роботи психологічної служби Львівського національного університету
імені Івана Франка: індивідуальні психологічні консультації; пізнавальні зустрічі на
психологічну тематику; соціально-психологічні тренінги; тестування особистісних
якостей; співпраця з порадниками академічних груп; проведення актуальних
психологічних досліджень; телефон довіри; навчально-просвітницька робота із
студентами-майбутніми психологами [4].
Для тривожних осіб рекомендовані індивідуальні консультації, тренінги емоційної
саморегуляції, впевненості у собі, просвітницькі лекції з розкриттям механізмів виникнення тривоги і страхів, ролі особистості у сприйнятті та когнітивній оцінці стресової
ситуації, з навчанням технік релаксації, дихальних вправ, прийомів керованої фантазії
та візуалізації, використанням методу моделювання, рольової гри для закріплення
вивченої інформації. Звичайно, що вибір тих чи інших методів корекційної роботи
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з тривожними студентами залежить від теоретичного напрямку в якому працює
практичний психолог, але доречним буде поєднання різних прийомів для зміцнення
психічного здоров’я студентської молоді.
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Га ле ц ька Інн а ,
Кл і м а н с ька М а р и н а ,
Перун М а р і я

БАТЬКІВСЬКО ДИТЯЧІ ВЗАЄМИНИ
В УМОВАХ ЛОКДАУНУ 2020
Пандемія СOVID-19 застала світ зненацька та змусила змінити звичний уклад
життя. Загроза власному життю та життю близьких, локдаун, соціальна і фізична
ізоляція, самоізоляція, невизначеної тривалості карантин, виклики які спіткали і
українців. Необхідність членам сімей постійно перебувати в обмеженому просторі
у більшій, аніж зазвичай, близькості вплинула на психічне здоров’я, психологічне
благополуччя та сімейні взаємини. Результати опублікованих досліджень свідчать
про неоднозначність цього впливу.
З одного боку автори зазначають, що міфи та дезінформація про вірус у поєднанні
із обмеженням інфраструктури посилюють тривогу та інші негативні емоції [5].
Звертається увага на те, що необхідність утримувати баланс «робота-сім’я» та змінені
умови функціонування сім’ї можуть виснажувати людей [6]. Особливо, негативний
вплив балансу «робота-сім’я» може мати на інтенсивність батьківського стресу та
сімейні конфлікти [4]. Водночас простежується зростання рівня домашнього насильства, сімейної напруги, агресії та зловживання алкоголем [3]. У свою чергу провокування
різних форм насильства здійснюють пов’язані з пандемією страх і невизначеність [7].
З іншого боку зустрічаються дослідження у яких респонденти засвідчують
зростання підтримки друзів та членів сім’ї, а також відзначають зростання рівня
близькості, посилення турботи про почуття членів сім’ї під час карантину [8]. Значна
кількість досліджуваних (56,9%) вказують, що дуже добре зблизились зі своєю сім’єю
і дізналися про них більше, 47,15% відповіли що нічого не змінилося, і лише 8,7%,
стали більше сваритися зі своєю сім’єю [2]. Таким чином сповільнення темпів життя
усього суспільства під час пандемії спричиняє збільшення можливостей та часу для
підтримки і піклування один про одного [8].
Метою даного дослідження було визначення впливу карантину пандемії COVID-19
на функціонування та психологічне благополуччя сімей в Україні. Термін проведення
з 14 по 22 травня 2020 року за використання google-форми через соціальні мережі. У
дослідженні взяли участь 238 батьків віком від 24 до 57 років (M=36,4, SD=5,8). 42%
з них зазначили, що є батьком/матір’ю однієї дитини, 47,5% - двох, 10,5% - трьох і
більше.
Для збору первинних даних використано: опитувальник життя людей у карантині
«Термометр-COVID» [1]; комплекс опитувальників для оцінки взаємин в сім’ї,
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батьківської ефективності та емоційного функціонування дітей під час епідемії; опитувальник стану здоров’я пацієнта PHQ (модулі PHQ-9 та GAD-7) та шкалу батьківського
стресу. Застосовано дескриптивний, дисперсійний, кореляційний, кластерний та
дискримінантний аналізи.
Виокремлено три типи реагування сім’ї на ситуацію карантину: «Резильєнтність»
(41 % досліджуваних) - зближення сім’ї, покращення сімейної ситуації, незважаючи
на ситуацію карантину; «Дистрес» (33%) - напруженість стосунків і загострення
конфліктів, малоконтрольованість, дезорганізованість та ускладнення сімейного
життя; «Стабільність» (26 %) - взаємини у сім’ях практично не зазнали змін.
Батьки резильєнтного типу задоволені своєю сімейною ситуацією, контактами з
найближчими, зокрема дітьми. Вони прагнуть використати ситуацію карантину для
спільного проведення часу. Водночас переживають ризики та загрози фізичних і
психологічних наслідків можливого інфікування та перенесення хвороби, що посилює
переживання ризику як стосовно себе, так і близьких та рідних. Карантин для них
виступив каталізатором ресурсів, необхідних для зближення сім’ї у ситуації пандемії.
Передбачається, що ймовірним ризиком у разі довготривалого карантину може бути
виснаження внаслідок надмірного емоційного реагування.
Батьки з дистрес типом більш схильні до тривожних та депресивних проявів які,
як вони вважають, пов’язані з ситуацією що склалася. У них виявляються труднощі
у комунікації з дітьми, чоловіком/дружиною та близькими на карантині. Їм складно
налагоджувати побут та організовувати життя у нових, незвичних реаліях. Імовірно,
саме вони потребують супроводу, допомоги і рекомендацій щодо організації щоденного укладу життя.
Для батьків стабільного типу життя за ситуації, спровокованої епідемією, не
зазнало суттєвих змін. Вони виявляють емоційну стійкість. Тривожні розлади та
депресивна симптоматика не притаманні для них. Вони здатні долати пов’язані з
епідемією та карантином виклики. Доцільно продовжувати дослідження цієї групи
у контексті психологічних чинників та механізмів успішного копінгу.
Пандемія нового коронавірусу стала об’єктивно потужним стресом, пов’язаним
із переживанням загрози інфікування, страхом хвороби, негативними наслідками
для економічного благополуччя та жорстким обмежувальним впливом локдауну і
карантину на спосіб життя. Проте наслідки впливу, згідно результатів досліджень,
не є настільки негативними і деструктивними, як припускалося.
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Гр ебін ь На та лія

СТИГМАТИЗАЦЇЯ ОСІБ З ПСИХІЧНИМИ
РОЗЛАДАМИ СТУДЕНТАМИ ПСИХОЛОГАМИ
Стигматизація психічних розладів – це, “навішування ярликів”, упереджене ставлення до людини з боку суспільства, що виражається у негативній характеристиці
та визначається як ознака зневаги чи недовіри інших. [2, C. 131-138]. Стигматизація
здатна посилити деструктивні переживання хворого, а також його рідних, зокрема, страх соціальних взаємин внаслідок страху розкриття таємниці та страху стати
об’єктом насмішок, страх сегрегації, страх «божевілля», втрати контролю над життям, почуття провини, гнів тощо. Проблематика стигматизації психічних розладів та
дискримінації осіб з психічною неповносправністю актуально постає у науковій та
практичній діяльності психолога. Дослідники Національного інституту психічного
здоров’я наголошують, що слід звернути особливу увагу на стигматизацію клієнтів,
які проходять психотерапію у відповідних фахівців [1, С. 161]. Дослідження вияву
стигматизації психопатології студентами-психологами дасть змогу спеціалістам
психологічних служб ЗВО розробити та впровадити ефективні програми профілактики
та подолання цієї проблеми.
Мета емпіричного дослідження полягала у виявленні схильності студентівпсихологів до стигматизації осіб з психічними розладами та її зв’язок із психологічними
особливостями студентської молоді. У досліджені було використано психодіагностичні
методики: 16-ти факторний опитувальник Р. Кеттелла; методика визначення рівня
самооцінки Г. Казанцевої; шкала особистісної тривожності Ч. Д. Спілбергера; методика дослідження рівня рефлексивності А. Карпова; методика дослідження локусу
контролю Дж. Роттера; методика «Толерантність до невизначеності» С. Баднера; методика діагностики міжособистісних стосунків Т. Лірі. Для виявлення особливостей
стигматизації було розроблено анкету, питання якої спрямовано на оцінку ставлення
студентів-психологів до осіб з психічними розладами. Досліджувану групу склали
40 осіб, 20 студентів-психологів першого та 20 студентів-психологів третього курсу
ЗВО м. Львова.
Припущення, які було висунуто в ході роботи, було підтверджено лише частково.
Збільшення особистісної тривожності не пов’язано із зміною уявлень про психічно
нездорових осіб (з більшістю, які бралися до уваги у дослідженні). Разом з цим, із зростанням тривожності збільшується схильність наділяти осіб з психічною патологією
агресивністю.
Особистісна тривожність досліджуваних зростає відповідно із зниженням
самооцінки. Можна припустити, що підвищення екстернальності в даному випадку слугує певним захисним механізмом, який орієнтує людину на зовнішню
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спричиненність подій, зокрема, своїх невдач. Але зворотною стороною подібного
захисту може стати неадекватне сприйняття власних досягнень, свого успіху, що
приписується обставинам та іншим людям. В свою чергу це не сприяє підвищенню
самооцінки та не знижує з нею пов’язану тривожність.
Зі зниженням толерантності до невизначеності збільшується негативне сприйняття людей із психічними розладами. Як відомо, переживання невизначеності,
непевності, незрозумілості ситуації викликає підвищення реактивної тривоги, яку
важко регулювати, оскільки вона інтенсивна, а джерела її виникнення часто поза
свідомістю людини. Шляхом позбавлення від такого роду тривоги є чим по-швидше
зорієнтуватися в ситуації, назвати, визначити, спрогнозувати. За таких обставин
людині властиво міркувати стереотипно, адже це швидкий та економний шлях передбачення подій. Навішування ярликів на людину, яка має психічні розлади (або ж так
видається іншим), приписування їй якостей, що відповідають стереотипу поведінки
«анормальної» особи – спосіб швидко зорієнтуватися в обставинах та обрати алгоритм дій, а тим самим позбавитися тривоги у випадку незрозумілої, невизначеної
ситуації. Інтолерантність до невизначеності як особистісна риса створює ґрунт для
стигматизації осіб з психічними патологіями, підгрунттям чого є вже сформовані
соціумом «заготовки» - стигми для тих, хто є інакшим.
Припущення про те, що із збільшенням рефлексивності зростатиме позитивне
сприймання осіб із психічними розладами, не отримало статистичного підтвердження.
Проте, той факт, що із збільшенням рефлексії для студентів-психологів зростає значення власне наукової інформації про психічну патологію, може опосередковано
свідчити про зниження стигматизації. Адже, правильне розуміння чинників виникнення психічної патології, особливостей симптоматики, шляхів допомоги та способів
налагодження комунікації із особами, що мають розлади психіки, знижує страх, сприяє
безумовному прийняттю особистості Іншого – що є незамінною компетенцією психолога.
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ЕМПІРИЧНІ КРИТЕРІЇ АДАПТИВНИХ
СЕКСУАЛЬНИХ СЦЕНАРІЇВ У РАННІЙ ДОРОСЛОСТІ
Адаптивність, як відомо, – це здатність людини пристосовуватися до умов
існування, які змінюються переважно в несприятливому напрямку (Реан А.О., Симаєва
І.М., Свистунова Л.Г., Колпакова Л.М.) [3].
За однією із класифікацій виокремлюють біологічний, соціальний та психологічний
рівні функціонування адаптивності.
На біологічному рівні завдяки адаптивності організм сприяє гомеостазу в
необхідних межах для підтримки нормальної життєдіяльності за зміни зовнішніх та
внутрішніх умов [1; 2].
Психологічна адаптивність забезпечує стабільну функціональність психіки та
мозкових структур при впливах зовнішніх психологічних чинників.
Адаптивність на соціальному рівні полягає у пристосуванні до середовища шляхом уміння аналізувати соціальну обстановку, соціальні ситуації, які виникають, через
усвідомлення власних можливостей у конкретних умовах, у вмінні пристосовуватися
до основних цілей і завдань діяльності.
Соціальна адаптивність – це інтеграція особистості в соціумі, в процесі і в
результаті якої формується самосвідомість, самоконтроль і здатність до самообслуговування, повноцінні зв’язки з оточуючими, адекватна рольова поведінка.
Біологічній, психологічний та соціальний рівні адаптивності функціонують у
нерозривній єдності. У стосунках пар, логічно, задіюється адаптивність на усіх трьох
рівнях.
Сексуальний сценарій – це великою мірою уявна когнітивна схема, згідно з
якою людина організовує та оцінює своє сексуальне життя. Це дискурсивний спосіб
організації власного сексуального життя.
Сексуальні сценарії можна назвати адаптивними, якщо вони здатні компенсувати не адаптивні особистісні прояви та не адаптивні прояви сексуальності, сприяти
гармонізації статевої поведінки людини, забезпечувати її сексуальне благополуччя.
Також адаптивними теоретично можна вважати сексуальні сценарії, які властиві
особам з високим рівнем адаптивності.
В якості психодіагностичних інструментів для дослідження адаптації та
адаптивності в досліджуваній групі було обрано Багаторівневий особистісний опитувальник «Адаптивність» (А.Г. Маклакова і С.В. Чермяніна), Опитувальник соціальнопсихологічної адаптації К. Роджерса, Р. Даймонда. У психодіагностичному блоці використовувалися також методики:
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• з метою діагностики рівня суб’єктивного благополуччя та задоволеності життям: Шкала психологічного благополуччя А. Перуэ-Баду, та Опитувальник
суб’єктивного благополуччя К.Ріфф [4];
• з метою діагностики особливостей сексуальності та сексуальних сценаріїв:
Опитувальник сексуальних атитюдів EAIS Г.Ю. Айзенка, Г.Вільсон,
Багатовимірний опитувальник сексуальності William E. Snell, H. Fisher [5]
(переклад Гупаловської В.А.), Багатовимірний опитувальник підходів до
сексуальності Wiliam J.Snell, Jr., M. S. Zlokovich, and D. G. Wooldridge (переклад і
адаптація Гупаловської В.А.), Опитувальник на визначення типів сексуальних
сценаріїв (П. Сувівіо, К. Тоссавайнен та О. Контула (переклад Гупаловської В.)),
Опитувальник сексуальних сценаріїв Гупаловської В.А..
• з метою діагностики дитячо-батьківських стосунків та особливостей виховання в сім’ї: Опитувальник «Батьків оцінюють діти» (БОД) Оліфірович Н. І.,
Зінкевич-Куземкіної Т. А., Веленти Т. Ф..
У групі загальною кількістю 474 особи віком від 19 до 54 років (рання та середня
дорослість) після стандартизації показників адаптивності було здійснено кластерний
аналіз. З метою виявлення особливостей сексуальних сценаріїв осіб з високим рівнем
адаптивності було здійснено однофакторний дисперсійний аналіз у трьох кластерах
з наступним їх порівнянням за критерієм Шеффе при р≤0,05.
Найбільш адаптивна група (Кластер 3) значимо старша за віком (M3=31,175) від
першої (найменш адаптивної) групи (M1=26,733) та має значимо більший сімейний
стаж (М3=5,64 роки проти М1=2,05) і 82,45 % серед найбільш адаптивних мають дітей,
на відміну від першої низько адаптивної групи, серед представників якої дітей мають
лише 23,33% досліджуваних.
Отже, вдалося виокремити в якості чинників адаптивності та адаптації 1) старший
вік, 2) більший термін сімейного життя та 3) наявність дітей. За рівнем доходу на одну
особу та за суб’єктивною оцінкою величини доходу групи з різним рівнем адаптивності
не різняться – значимої відмінності не виявлено. Також показником адаптивності
сексуальних сценаріїв виступають, переживання духовно-ментального рівня стосовно сексуальності, лояльність батьків до питань статі та сексуальної поведінки
(зокрема, прийняття гомосексуальності, визнання права жінок на задоволення,
регуляцію дітонародження), більша відкритість та розуміння потреб у вихованні
дитини (відсутність гіпер- та гіпоопіки, потураючої та домінуючої гіперпротекції,
емоційного відторгнення, підвищеної моральної відповідальності) – особливості виховання в дитинстві, про які за допомогою методики БОД досліджуваних запитували
в дорослому віці. Усі негативні показники мають у групі ВА середні, а в групі СА – з
середнім рівнем адаптивності – найвищі значення.
У групи високо адаптивних осіб майже усі показники суб’єктивного благополуччя статистично значимо найвищі значення мають в групі з високим рівнем
адаптивності. Це показники задоволеності життям загалом за опитувальником
А. Перуэ-Баду (адаптація М. В. Соколової), менша напруженість і чутливість, вища
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значимість соціального оточення і опитувальника К.Riff (позитивні стосунки,
автономія, управління середовищем, особистісний розвиток, цілі в житті, самоприйняття, психологічне благополуччя, осмисленість життя, показник шкали «Людина
як відкрита система»).
Високоадаптивна група має найвищі показники за позитивними особливостями сексуальності pf vtnjlbrj. Багатовимірний опитувальник сексуальності William E.
Snell, H. Fisher (Сексуальна самоефективність, Сексуальна усвідомленість, Сексуальна
оцінка, Сексуальна наполегливість, Сексуальна задоволеність), найнижчі за негативними критеріями (Сексуальна тривожність, Сексуальна депресивність, Сексуальна
стурбованість, Контроль іншими сексуального життя).
Найбільш не адаптивний сексуальний сценарій, який нам вдалося виділити
за допомогою кластерного (К-meens) та однофакторного дисперсійного аналізів
ANOVA з подальшим Шеффе-Тестом, є сценарій Бажання. Йому притаманна найвища пристрасність, ігнорування наслідків поведінки, найвища емоційність, найнижчий раціональний контроль. Такий сценарій відповідає станові гострої закоханості,
інтенсивної романтичної любові. Так, справді, пристрасна закоханість, оспівана у поезії
та музиці, яка служить джерелом найвищого натхнення, у психологічному розумінні
є проявом дезадаптивної поведінки. Хоча емоційні переживання у стані закоханості
та пристрасті, які супроводжуються інтенсивним виділенням в головному мозку людини ендорфінів, зокрема дофаміну, «кличуть» до суб’єкта пристрасті, забезпечують
високу мотивацію до дій, схиляють до оригінальних, відчайдушних вчинків, звужують
свідомість, «за циклюють» її на почуттях. Така поведінка є ірраціональною, емоційних
перепадів та тривог, тому відноситься до дезадаптивної. Або ж особам, які перебувають у стані дезадаптації, властиво обирати при нагоді саме такий сценарій сексуальної
поведінки. Можливо також, що емоційні особи з низьким рівнем адаптивності тяжіють
до такого типу сценарію, можливо, лише теоретично.
Вдалося виявити, що найбільш адаптивним є романтичний підхід до сексуальних стосунків та романтичний сексуальний сценарій. Позитивні міжфункціональні
зв’язки показників Адаптації з Романтичним підходом (r=0,33 p≤0,01) та Романтичного
сценарію з Адаптивними здібностями (r=0,26 p≤0,05), Осмисленістю життя
(r=0,24 p≤0,05) та Суб’єктивним благополуччям (r=0,23 p≤0,05) вказують на найвищу адаптивність романтичного сценарію та романтичного підходу до сексуальних
стосунків
Найбільш дезадаптивним виявився залежний (посесивний (від англ.. possessive),
він же власницький) підхід (див. табл. 4.7.) (пряма кореляція з дезадаптивністю
r=0,29 p≤0,05, неприйняттям себе r=0,23 p≤0,05, емоційним дискомфортом
r=0,23 p≤0,05). Отже, особам, котрі схильні ідеалізувати партнера і впадати в залежність
від його схвалення, притаманна дезадаптивність.
Дбайливий підхід міцно пов’язаний із емоційним комфортом (r=0,74 при р≤0,001),
але і з емоційним дискомфортом (r=0,23, p≤0,05). Це вказує на те, що за певних умов
(надмірна дбайливість, стурбованість, невзаємна турбота) загальний дбайливий підхід
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може ставати дезадаптивним. Це підтверджує нашу гіпотезу про континуальність
адаптивності сценаріїв сексуальної поведінки – один і той самий сценарій за одних
умов може бути адаптивним, за інших – дезадаптивним.
Так залежний тип сексуальних стосунків для його носія є дезадаптивним, але якщо
його партнер в міру домінантний і доброчесно опікується більш інфантильним партнером, то рівень адаптації носія залежного сценарію підвищуватиметься. Залежний
підхід не адаптивний за рахунок неприйняття себе, високої підкореності, емоційного
дискомфорту, зниження комунікабельності. Стає більш адаптивним у міру підвищення
раціоналізації та практичного підходу.
Романтичний підхід є загалом адаптивним, але якщо сценарій наближається до
типу Бажання, коли людина «горить» почуттями, якщо зростає рівень дбайливості за
партнера до надмірної жертовності, рівень адаптації особи з романтичним підходом
знижується.
Особам з ігровим підходом до сексуальних стосунків притаманний другий вид
«не інтимності» – деструктивне відділення, яке характеризується нездатністю (або
невротичним небажанням) людини розвивати соціальні зв’язки, встановлювати
близькі стосунки. Для людини із таким типом прив’язаності у стосунках характерним є переживання страху перед психологічною близькістю (інтимністю), яка
асоціюється в неї із втратою себе, розчиненням в партнері, поглинанням стосунками
тощо. Загалом дезадаптивний Ігровий сценарій більш деструктивний для інших,
ніж для його носія. Позитивними корелятами його є високий матеріальний статус
та освіченість, психологічно – домінантні тенденції, що, однак, має відтінок втечі від
емоцій, небажання відкриватися і бути вразливим.
Найбільш дезадаптивний сценарій бажання притаманний особам на піку почуттів
і тим, хто прагне пережити оспіване у піснях та поезії сильне та високе почуття
пристрасної любові. Психологічно дезадаптивного характеру надає йому висока міра
залежності від об’єкта пристрасті. Позитивним за такого сценарію є високий рівень
мобілізації, емоційної та фізичної близькості, інтимності.
Дружній підхід виявляє ознаки благополучного за рахунок високого рівня
осмисленості життя, притаманного його носіям. Однак, в міру підвищення рівню
залежності від позитивності стосунків з партнером та посилення раціоналізації (наближення до практичного підходу) його адаптивність знижується.
Дбайливий підхід, який найбільш наближений до романтичного і корелює з
ним (особи, які будують стосунки за романтичним сценарієм, переважно схильні
піклуватися про партнера) забезпечує адаптивний рівень емоційного комфорту, дарує
партнерами за рахунок турботи один про одного відчуття близькості і підтримки,
підвищує емоційне та психологічне благополуччя. Дезадаптивним від може ставати
в міру появи односторонньої жертовності, ігнорування власними потребами на благо
партнера, котрий не робить такого навзаєм.
Практичний підхід дуже слабо представлений в українській вибірці і може бути
адаптивним за рахунок наближеності до дружнього вибору партнера. Небезпека
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деструктивності такого скрипту полягає у наближенні його до залежних стосунків. В
українській групі досліджуваних (певній кількості залежних від партнера) притаманно
за допомогою практичних переваг виправдовувати своє перебування в залежних/
спів залежних стосунках.
Альтруїстичний підхід підвищує адаптивність його носіїв за допомогою
турботливості та, самовіддачі в стосунках, що надихає, забезпечує духовний та
емоційний рівень сексуальних стосунків, підвищує інтимність, підтримку, прийняття. Жертовність, самозречення – безперечно, чесноти, але у випадку підвищення
їх рівня знижується рівень благополуччя особи, яка використовує альтруїстичний
сексуальний сценарій.
Отже, за допомогою математико-статистичного аналізу даних емпіричного опитування вдалося виокремити емпіричні критерії адаптивності сексуальних сценаріїв
та підтвердити гіпотезу про континуальність адаптивності сексуального скрипту.
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Ді д ковс ька Л а р иса

СТРАТЕГІЇ КОПІНГУ У НАВЧАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
ТА МОТИВАЦІЯ ДО НАВЧАННЯ У ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ
Підлітковий вік суб’єктивно й об’єктивно є доволі складним періодом у житті
людини. У цей час буває важко самим підліткам, їхнім батькам, вчителям, іншим значущим дорослим у житті підлітка. І для цього є чимало підстав: посилений фізичний розвиток і зміни у гормональному фоні, спричинені статевим дозріванням, активний розвиток різних сфер особистості, нерівномірність фізичного, психічного і психологічного
дозрівання та інші. Так виходить, що у житті підлітка і з ним самим відбуваються
численні та доволі кардинальні змін, до яких він є недостатньо готовим психологічно.
Як наслідок, виникають відомі усім прояви підліткового бунтарства, негативізму,
непокори. Зміни, які відбуваються у цьому віці, стосуються практично усіх сфер
особистості: ціннісно-мотиваційної, емоційної, комунікативної та інших. Особливо
важливими для підлітків стають пізнання себе, стосунки з іншими (ровесниками і дорослими), пошук свого місця у світі, вибір професії, побудова планів на майбутнє. Разом
із початком свідомого професійного самовизначення відбуваються зміни у навчальній
мотивації підлітків. У них з’являються нові можливості для того, щоб приділяти
більше уваги вивченню тих предметів, які викликають в них особливий інтерес,
пов’язані з бажаною майбутньою професією. Проте, враховуючи вікові особливості,
підлітки можуть доволі неоднозначно реагувати на труднощі у навчальній діяльності,
наприклад, коли їм важко зрозуміти новий матеріал або засвоїти його. Очевидно,
що реакція підлітків на труднощі у навчанні та подальші дії щодо їх вирішення багато в чому можуть залежати від домінуючих навчальних мотивів. Відтак, постають
актуальні питання: якими є особливості навчальної мотивації сучасних підлітків,
яким стратегіям копінгу вони надають перевагу у навчальній діяльності і як між собою пов’язане одне та інше.
Для пошуку відповідей на це питання було проведено емпіричне дослідження. До
нього було залучено 58 осіб (32 особи жіночої статі і 26 осіб чоловічої статі) підліткового
віку (13-14 років). Для дослідження було використано методику діагностики копінгстратегій у навчальній діяльності (BISC) в адаптації Т. Гордєєвої і методику діагностики
навчальної мотивації школярів М. Матюхіної в модифікації Н. Бадмаєвої. За допомогою методики діагностики копінг-стратегій у навчальній діяльності було визначено
схильність підлітків до таких стратегій копінгу, як: відсутність проблем, емоційне
реагування, бездіяльність, активна діяльність, непряма діяльність, просоціальна
поведінка, антисоціальна поведінка. А методика діагностики навчальної мотивації
дозволила визначити, наскільки у структурі мотивації підлітків до навчання виражені
такі мотиви, як: суб’єктивна оцінка престижності навчання для осіб із найближчого
соціального оточення (окремо у класів і в родині), пізнавальний інтерес, досягнен-
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ня, спілкування, самореалізація, усвідомлення соціальної необхідності навчання,
соціальне схвалення (окремо однокласниками, вчителями і батьками), страх покарання (окремо у школі та в сім’ї), участь у позанавчальних справах під час навчання у школі. Для статистичного опрацювання емпіричних даних використовувалася
комп’ютерна програма Statistica 8.0.
Як показав аналіз середніх групових значень за шкалами навчальних мотивів і
копінг-стратегій у навчальній діяльності, найбільш вираженими у підлітків є мотив
усвідомлення соціальної необхідності навчання (Мean = 2,5, Std.Dev. = 0,7), мотив
спілкування (Мean = 2,4, Std.Dev. = 0,8), копінг-стратегії «просоціальна поведінка»
(Мean = 2,5, Std.Dev. = 0,9), «активна діяльність» (Мean = 2,4, Std.Dev. = 0,9) і «емоційне
реагування» (Мean = 2,2, Std.Dev. = 0,8). Тобто навчальна діяльність підлітків найбільше
визначається їхнім бажанням стати високоосвіченою, культурною та різносторонньо
розвиненою людиною. Вони усвідомлюють важливість навчання у школі для того, щоб
в подальшому мати можливість вчитися у бажаному закладі вищої освіти. Враховуючи
те, що для підлітків важливо комунікувати, взаємодіяти і налагоджувати стосунки зі
своїми ровесниками, логічно, що і до навчальної діяльності їх мотивує можливість під
час уроків бути в товаристві однолітків, спілкуватися з ними, спільно виконувати різні
навчальні завдання. У тому випадку, коли підлітки зустрічаються з певними труднощами в навчальному процесі (наприклад, коли їм важко зрозуміти і засвоїти новий
матеріал чи нову тему), вони переживають їх доволі емоційно: хвилюються, можуть
засмучуватися, злитися, почуватися нещасними або збентеженими. Разом із цим,
підлітки визнають наявність у себе цих труднощів, шукають підтримки в інших, вірять
у те, що інші зможуть їм допомогти вирішити проблеми у навчанні. Користуючись
підтримкою інших, підлітки готові активно долати навчальні труднощі, прикладати
зусилля для того, щоб зрозуміти і вивчити матеріал, який їм важко дається. За результатами проведеного кореляційного аналізу (критерій Пірсона, р ≤ 0,05) виявлено
деякі статистично достовірні кореляції між шкалами окремих навчальних мотивів
підлітків і їхніх стратегій копінгу у навчальній діяльності (таблиця 1).
Таблиця 1
Кореляції між копінг-стратегіями
у навчальній діяльності та навчальними мотивами підлітків
Навчальні мотиви
Пізнавальний інтерес
Мотив соціального схвалення
(батьками)
Страх покарання з боку школи
Мотив спілкування
Позанавчальна шкільна мотивація
Мотив самореалізації

Копінг-стратегії у навчальній діяльності
БездіяльАктивна
Непряма
Просоціальна
ність
діяльність діяльність
поведінка
- 0,19
0,36 *
- 0,04
- 0,05
- 0,15

0,49 *

- 0,33 *

0,11

- 0,33 *
0,18

0,18
0,09

- 0,25
- 0,23

- 0,05
0,37 *

0,10

0,05

- 0,04

0,34 *

- 0,35*

0,14

- 0,14

0,07

* статистично достовірні коефіцієнти кореляцій на рівні р ≤ 0,05
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Так, навчальний мотив пізнавального інтересу у підлітків прямо корелює зі
схильністю використовувати активну діяльність як стратегію копінгу у навчанні
(r = 0,36, р ≤ 0,05), тобто за наявності в підлітків інтересу до пізнання нового, вони
готові прикладати більше власних зусиль для розуміння і засвоєння навчального
матеріалу, навіть якщо їм це важко дається. Мотив соціального схвалення батьками
у підлітків корелює з такими навчальними копінг-стратегіями, як активна діяльність
(r = 0,49, р ≤ 0,05) та непряма діяльність (r = - 0,33, р ≤ 0,05): у першому випадку кореляція
є прямою, в другому – оберненою. Як видно, бажання підлітків отримати похвалу і
схвалення від батьків за свої досягнення та шкільні успіхи так само мотивує їх активно
долати проблеми у навчанні, наполегливо діяти задля їх вирішення. Окрім того, бажання схвалення батьками не дає підліткам відволікатися від навчання, коли вони мають
з цим певні труднощі: вони менше схильні займати себе чимось іншим у подібній
ситуації, переключатися на інші види діяльності. Чим більше підлітками керує страх
покарання за погані навчальні результати з боку школи, страх показати вчителям чи
дирекції свою неуспішність, тим рідше вони «пасують» перед труднощами у навчанні і
займають пасивну позицію щодо їх вирішення (r = - 0,33, р ≤ 0,05). Також було виявлено
прямі кореляції між схильністю підлітків до копінг-стратегії просоціальної поведінки
та між мірою вираженості у них навчального мотиву спілкування (r = 0,37, р ≤ 0,05)
і позанавчальної шкільної мотивації (r = 0,34, р ≤ 0,05). Підлітки, активність яких у
навчанні визначається бажанням спілкуватися з однокласниками, взаємодіяти з ними,
бути залученими у різні спільні справи з ними в межах школи, але поза уроками, очевидно, є орієнтованими на стосунки з іншими, мають потребу перебувати в товаристві.
Тому вони більше схильні вірити в те, що зможуть отримати допомогу від інших,
якщо їм важко у навчанні, шукають в них опору і підтримку для вирішення складних
ситуацій, які виникають в них у процесі навчальної діяльності. Навчальний мотив
самореалізації у підлітків обернено корелює з копінг-стратегією бездіяльності (r = - 0,35,
р ≤ 0,05). Такий результат видається доволі логічним: підлітки, які прагнуть розвиватися, реалізувати свої здібності, виявити їх у навчальній діяльності, з меншою
ймовірністю будуть поводитися пасивно щодо труднощів у навчанні, наявність яких
вони розуміють і визнають, рідше не вдаватимуться до жодних дій для їх подолання.
Отже, як видно, переважаючими мотивами підлітків до навчання є усвідомлення
його соціальної необхідності і можливість спілкуватися з ровесниками під час
навчальної діяльності. Підлітки схильні емоційно реагувати при виникненні труднощів
у навчанні, коли їм важко зрозуміти і засвоїти новий матеріал чи нову тему. Але, разом
із цим, вони виявляють схильність і до конструктивних копінг-стратегій у навчальній
діяльності, серед яких – активна діяльність (визнання проблем і цілеспрямовані
зусилля для їх вирішення) і просоціальна поведінка (пошук допомоги в інших, віра
у те, що в кооперації з кимось вони зможуть подолати труднощі в навчанні). Можна
констатувати, що навчальні мотиви і копінг-стратегії підлітків у навчальній діяльності
є взаємопов’язаними між собою. Виявлено цікаву закономірність: бажання підлітків
отримувати похвалу від батьків за свої шкільні успіхи так само позитивно впливає на
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їхню готовність активно діяти для вирішення проблем у навчанні, як і пізнавальний
інтерес, а страх бути покараними представниками школи за свою неуспішність
(дирекцією, вчителями) має такий самий «профілактичний вплив» на пасивність
і бездіяльність підлітків при вирішенні навчальних труднощів, як і їхнє бажання
самореалізуватися. Очевидно, що попри зміни у сучасному світі та своєрідне «штучне»,
пришвидшене дорослішання, підлітки й надалі потребують можливості комунікувати і
налагоджувати стосунки зі своїми ровесниками для активного залучення до навчання
в школі, а похвала батьків залишається для них важливою і має стимулюючий вплив
у складних навчальних ситуаціях.
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ЕТИЧНИЙ ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КЛІМАТ.
ПРОБЛЕМА ВИМІРЮВАННЯ
Етичний організаційний клімат (ЕОК) – важлива характеристика організаційного
середовища, яка має вплив і на поведінку, самопочуття працівників, і на діяльність
організації загалом. Психологічні дослідження ЕОК активно розвиваються з
80-х років минулого століття, і до сьогодні здобутки науковців у цьому напрямку
дають можливість зрозуміти багатьо механізмів формування ЕОК та його наслідки.
Наприклад, ЕОК пов’язаний з прив’язаністю працівників до організації, якій сприяють уявлення про доброзичливу атмосферу та дієвість правил, законів і кодексів,
можливість керуватись в роботі своїми моральними принципами. Прив’язаності
працівників до організації перешкоджають уявлення, що в організації егоїстичні
інтереси є у пріоритеті. Аналогічними є зв’язки ЕОК з психологічним благополуччям
працівників та задоволеністю роботою. Уявлення працівників про пріоритетність
егоїстичних інтересів в організації прямо пов’язані з диcфункційною організаційною
поведінкою (обман, фальсифікація тощо) [5] та контрпродуктивною робочою
поведінкою [7]. ЕОК є медіатором у впливі керівників на етичну поведінку працівників.
Також етичний клімат модерує дію факторів на поведінку працівників, зокрема, уявлення про ЕОК як доброзичливий, здатні пом’якшувати прямий вплив негативних
емоцій на девіантну робочу поведінку [6].
Діагностика ЕОК та консультування організацій на основі науково обґрунтованих
відомостей є добрими шляхами розвитку етичності. Попри значні здобутки в цій
ділянці досліджень, залишається відкритим питання структури ЕОК та вибору його
вимірюваних індикаторів.
Джон Каллен та Барт Віктор визначили ЕОК (або етичний робочий клімат) як
уявлення працівників про типові організаційні практики і процедури, які мають етичний зміст. Це уявлення про те, що в організації вважають правильним, моральним.
ЕОК не включає емоційних оцінок клімату чи індивідуальних цінностей працівників
[11-12]. Різні аспекти ЕОК відображають: а) пріоритетність інтересів (персональних,
усіх членів колективу, клієнтів та ширшої спільноти); б) міру дієвості норм і правил (чи існують в організації обов’язкові для всіх правила, і чи успішними стають
працівники, які вміють добре обходити ці правила); в) можливість працівників приймати рішення керуючись персональними моральними принципами; г) турботу про
інших (колег, клієнтів) [10].
Існує кілька концепцій ЕОК. Дебора Коен-Відавер виділила ряд ознак сильного
етичного клімату в організації: жорсткі норми з оглядом на соціальну узгодженість,
зважання на потенційну шкоду від наслідків розв’язання задач, підкріплення
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соціально відповідальних дій, сприяння довготривалому благополуччю і повазі у
внутрішній та зовнішній взаємодії [9]. Модель ЕОК Анке Арно включає колективну моральну чутливість, колективне моральне судження, колективну моральну
мотивацію та колективний моральний характер [1]. Цю модель було запропоновано як альтернативу до типології етичного клімату Д.Б. Каллена та Б. Віктор, хоча
саме остання залишається найпопулярнішою. Перевага методик Індекс етичного
клімату (ECI) А. Арно та Опитувальника етичного клімату (ECQ) Д.Б. Каллена та
Б. Віктора в тому, що мають теоретичну основу, що властиво не всім інструментам у
цій ділянці досліджень [6]. З огляду на популярність ECQ, його доцільно інтегровувати
у дослідження українських вибірок, що дозволить зіставити результати досліджень
українських респондентів із існуючими відомостями та розширити розуміння ЕОК в
суспільствах з неформальною економікою. Тому детальніше зупинимось на аналізі
підходу вивчення ЕОК Д.Б. Каллена та Б. Віктора .
Д. Каллен та Б. Віктор запропонували теоретичну типологію етичного клімату,
виділену за двома критеріями:
1) локус аналізу – індивідуальний (І), локальний – організаційний (Л),
космополітичний (К);
2) етичні критерії – егоїзм (Е), доброзичливість (Д), принциповість (П). Відповідно,
комбінації рівнів аналізу та етичних критеріїв утворюють дев’ять типів етичного клімату: персональні інтереси (ІЕ), вигода компанії (ЛЕ), ефективність
компанії (КЕ), дружба (ІД), інтереси команди (ЛД), соціальна відповідальність
(КД), персональна мораль (ІП), правила і процедури компанії (ЛП), закони та
професійні кодекси (КП). За допомогою ECQ (1987, 1988) емпірично було отримано п’ять типів етичного клімату: за критерієм принциповість виділились
фактори за усіма трьома локусами аналізу (персональна мораль, правила, закон
і кодекс), а фактори за критеріями егоїзм і доброзичливість об’єднали в собі пункти з різних локусів аналізу і були названі турботливий та інструментальний
[11-12]. У фактора турбота з додатнім значенням увійшло два питання, які
міряли ефективність компанії, і були в рамках егоїзму як етичного критерію.
(Детальніше про вимірювання ефективності компанії як типу клімату йтиметься нижче). Згодом автори запропонували розширений ECQ з 26 до
36 пунктів і зіставили отриману факторну структуру з попередніми результатами. Продемонстровано, що найстабільнішими є фактори, виділені за критерієм
принциповість, а факторна модель за ширшою версією опитувальника містить
не п’ять, а сім факторів – окремо виділились фактори соціальна відповідальність
та вигода компанії. Частина пунктів не увійшли у факторну модель [3]. Згодом
було підтверджено нестабільність емпірично отримуваної типології етичного
клімату (шляхом експлораторного факторного аналізу). Дейн К. Петерсен
зіставив факторні моделі п’яти досліджень етичного клімату, проведених в 90-х
роках за допомогою 36- ECQ – в жодному дослідженні не виділилось дев’ять
типів етичного клімату (відповідно до теоретичної типології), а виділені фактори дещо різнились. Натомість конфірматорний аналіз підтвердив достат-
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ню відповідність результатів 9-факторній теоретичній моделі (показники
відповідності покращились із виключенням двох пунктів опитувальника).
Виявлено обернені кореляції неетичної поведінки (НЕП) з типами клімату, які
відповідають критеріям принциповість і доброзичливість. Це цілком логічно,
адже дотримання норми і турботливе ставлення в організації мали б стримувати НЕП. Щодо типів клімату з егоїзмом в основі, то результати менш однозначні.
НЕП прямо пов’язана з уявленнями, що в колективі пріоритетні персональні
інтереси. (Логічно, в середовищі де кожен дбає лише про себе легко виправдати
свій переступ). Але зв’язки вигод компанії і ефективності з НЕП суперечать
теоретичній основі типології. Типи виділені за критерієм егоїзму мали б прямо
корелювати з НЕП. Проте лише один вид НЕП (фаворитизм) прямо корелював
із вигодою компанії (ЛЕ), а з рештою форм НЕП не було зв’язків. Ефективність
компанії (КЕ) була обернено пов’язана з НЕП. Типи клімату ефективність і вигода компанії виявились вищими в організаціях, де присутні етичні кодекси
[8]. Також Л. Тревіно з колегами не виявили значущої кореляції ефективності
компанії з НЕП [9]. Отже, вигода компанії та ефективність як типи клімату,
хоча виділені за критерієм егоїстичності, переважно не ведуть до НЕП. Це може
бути наслідком надто нейтрального з морального погляду формулювання
пунктів ECQ за цими шкалами. Ілюстрацією цього є твердження в межах шкали ефективність організації: «У цій компанії правильним завжди вважається
найефективніший спосіб», «У цій компанії від усіх очікують, що вони, в першу
чергу, ефективно працюватимуть». Організації створюють для отримання
доходу, чи інших нематеріальних вигод, і настанова на ефективну діяльність
необов’язково веде до порушення етики, а навпаки, може сприяти прозорості
взаємин в колективі, оптимальному використанню ресурсів тощо. Саме про
позитивні наслідки зосередженості на ефективності свідчить згадана вище
п’яти-факторна емпірична модель ЕОК: у фактор турбота з додатнім значенням
увійшло два пункти із шкали ефективність.
Тип клімату вигода компанії не був емпірично підтверджений в дослідженнях
Д. Каллена та Б. Віктора. У дослідженні Девіда Д. Фрітцше вигода компанії виділилась
як однин з шести типів клімату, хоча і в нього увійшли пункти не лише з локального,
а й з індивідуального рівнів аналізу. Досліджуваних було розділено на підгрупи залежно від домінуючого типу клімату і проаналізовано етичні та неетичні вибори в цих
підгрупах. В групі вигода компанії переважали етичні вибори, а в групі ефективність
(як кліматом), етичні і неетичні вибори розмістились переважно рівномірно (за однією
формою НЕП було навіть більше етичних виборів) [4]. Отже, представлені дослідження
ЕОК не виявили прямого зв’язку вигоди компанії та ефективності як егоїстичних
типів клімату з НЕП (за винятком окремих показників НЕП). Це доводить недостатню валідність шкал (вигода компанії, ефективність). Теоретичну невідповідність
ефективності параметрам егоїзм-космополітизм ECQ відзначила також А. Арно [2].
Низька валідність цих двох шкал пояснює, чому більшість досліджень (огляд 102
публікацій 2006-2016 років) спираються на підхід виділення саме п’яти типів етичного клімату [6].
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А. Арно вказала на ряд інших проблемних моментів у застосуванні ECQ: проблеми ігнорування багатьма дослідниками того, що вивчення етичного клімату в
мультиорганізаційних групах знижує валідність дослідження; присутність в основі
етичних критеріїв виділення теоретичних типів не одного, а двох факторів. Егоїзм та
доброзичливість залежать від об’єкта, чиї інтереси враховують у прийнятті рішення,
а в основі принциповості – джерела правил етичної поведінки [1, 94-96].
Отже, застосування методики ECQ для виявлення дев’яти типів ЕОК вимагає використання довшого варіанту опитувальника (36 пунктів) із проведенням експертної
оцінки та корекції пунктів, які стосуються шкал вигода компанії та ефективність, з метою підвищення їхньої валідності. Коротший варіант методики дає більшу можливість
отримати передбачувані результати (п’ять типів ЕОК), проте може вимагати скорочення шляхом видалення непрацюючих пунктів. При оцінці валідності методики
необхідно враховувати особливість вибірки (більш точним мав би бути результат,
отриманий шляхом дослідження працівників однієї організації).
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Коч е р гін а І р и н а

ОСОБЛИВОСТІ СУБ’ЄКТИВНОГО
БЛАГОПОЛУЧЧЯ ЖІНОК, ЯКІ ЗАЗНАЛИ
ПСИХОЛОГІЧНОГО НАСИЛЬСТВА
Сьогодні проблема принизливого відношення і принизливої критики, словесних образ, погроз, знецінення є досить поширеним явищем, з яким стикається
значна кількість жінок у всьому світі. Психологічне насильство щодо особи може
здійснюватися з боку інтимного партнера, батьків, керівництва, колег, друзів тощо,
що на суб’єктивному рівні позначається на оцінках якості власного життя. Вказаний
вид насильства, безперечно, виступає досить важким та серйозним стресогенним
чинником,, що позначається, зокрема, і на суб’єктивному благополуччі.
Для дослідження особливостей суб’єктивного благополуччя жінок, які зазнали
психологічного насильства опитано 404 жінки. Віковий склад цієї групи досліджуваних
коливається від 18 до 68 років. Середній вік досліджуваних жінок склав 37 років. В
результаті кластеризації досліджуваної групи та аналізу описової статистики первинних даних було констатовано показники психологічного насильства. Це дало
змогу здійснити поділ досліджуваних на три групи. Групу 1 склали 47 осіб (12% від
загальної кількості досліджуваних), які часто зазнавали психологічного насильства.
Група 2 налічує 122 жінки (30%), які частково зазнавали психологічного насильства.
Група 3 складається з 235 жінок (58%), які отримали низькі бали за показником
психологічного насильства.
Здійснений порівняльний аналіз показників суб’єктивного благополуччя
досліджуваних жінок дозволив встановити статистично значущі відмінності за
такими шкалами як «Самоприйняття» (р=0,000), «Позитивні відносини з іншими»
(р=0,000), «Автономія» (р=0,000) та «Особистісне зростання» (р=0,000). Жінки, які
були скривджені більшою чи меншою мірою, мають дещо нижчий рівень самоприйняття, що вказує на схильність до незадоволення собою, розчарованість, занепокоєність
щодо деяких особистісних якостей. У стосунках з іншими жінки цих груп є обережними, схильні мати обмежену кількість довірливих стосунків з людьми, їм важче бути
відкритими. Часто стають залежними від думки і оцінки інших, при прийнятті важливих рішень спираються на судження когось компетентнішого на їх думку, про що
свідчить нижчий рівень автономії. Окрім цього, у даних групах жінок існує тенденція
до незадоволення власним розвитком та самореалізацією. Тобто, у цих жінок рівень
суб’єктивного благополуччя є нижчим. Жінки, які часто зазнавали психологічного
насильства найбільш фрустровані можливістю власного саморозвитку, найменш
задоволені своєю самореалізацією.
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Жінки, які не переживали психологічного насильства, мають вищі показники
самоприйняття, позитивних відносин з іншими людьми, автономії та особистісного
зростання. Жінки цієї групи позитивно ставляться до себе, знають і приймають усі сторони своєї особистості, включаючи позитивні і негативні якості, позитивно оцінюють
своє минуле. Вони мають хороші, довірливі стосунки з іншими людьми, схильні до
співпереживання та турботи про інших. В той же час є самостійними, незалежними,
здатні протистояти неприйнятним для себе навіюванням та переконанням. В більшій
мірі схильні до саморозвитку, самореалізацій та самоактуалізації, відкриті до нового
досвіду, реалізації свого потенціалу, схильні до самозміни. Все це впливає на зростання
рівня суб’єктивного благополуччя досліджуваних жінок цієї групи.
Наявність фактів психологічного насильства пов’язане із переживаннями неприйняття себе (r=-0,47), розчарованості особистісним зростанням (r=-0,45), стосунками
з іншими людьми (r=-0,41). Це підтверджують результати кореляційного аналізу між
шкалою «Психологічного насильства» та показниками суб’єктивного благополуччя.
Жінці, яка зазнала психологічного насильства, важко бути відкритою та проявляти
довіру у взаємостосунках, в той же час вона є залежною від думки інших при прийнятті
важливих рішень.
Проте, якщо жінки, які були сильно скривджені, схильні до розуміння емоцій,
здатні керувати ними, вони будуть позитивніше ставитись до себе, матимуть більш
позитивні та щирі стосунки з іншими, цілі в житті та почуття саморозвитку. На це вказують кореляції між складовими емоційної саморегуляції та показниками суб’єктивного
благополуччя жінок, які різною мірою зазнали психологічного насильства. Здатність
до самоуправління пов’язана із почуттям самостійності та незалежності у керуванні
власною поведінкою. Навпаки, наявність емоційної нестійкості сприятиме труднощам у встановленні довірливих стосунків, залежності від думки інших людей та
почуттю незадоволеності особистісним зростанням. На це вказують встановлені
кореляційні взаємозв’язки між емоційним інтелектом та самоприйняттям (r=0,37),
позитивними стосунками з іншими (r=0,30), цілями у житті (r=0,48), особистісним
зростанням (r=0,40). При зростанні самоуправління (r=0,46), емоційної інтелекту
(r=0,40) та адаптивності (r=0,34), зниженні емоційної нестійкості (r=-0,65) зростає
здатність до саморозвитку та почуття самореалізованості. Зростання самоконтролю
пов’язане із зростанням самоприйняття (r=0,39), почуттям скерованості життя та
наявності цілей (r=0,37).
У групі жінок, які часто зазнавали психологічного насильства відсутні
взаємозв’язки показників емоційної саморегуляції та показника управління середовищем, що може вказувати на труднощі жінок, які часто зазнавали психологічного
насильства у організації їх повсякденної діяльності.
Емоційна нестійкість жінок, які іноді зазнавали психологічного насильства
пов’язана із зростанням незадоволення собою та подіями власного життя (r=-0,38),
залежністю від інших людей (r=-0,33), труднощами контролю подій у повсякденному житті (r=-0,32), особистісним зростанням (r=-0,34) та труднощами у формуванні
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життєвих цілей (r=-0,30). Важливу роль у суб’єктивному почутті задоволеності своїм
життям жінок, які були іноді скривджені також відіграють емоційний інтелект та
особистісний адаптивний потенціал, зростання яких сприяє прийняттю різних сторін
своєї особистості, ефективній постановці та реалізації цілей.
Компетентність у емоційній сфері сприяє налагодженню позитивних стосунків
з іншими (r=0,37) та більш ефективному використанні зовнішніх ресурсів (r=0,31).
Із зростанням адаптивності жінок зростає їх задоволеність можливостями власного саморозвитку (r=0,39) та незалежність від інших людей та обставин (r=0,40).
Особистісний адаптивний потенціал у групі жінок, які іноді зазнавали психологічного
насильства, відображена у факторі 2 «Адаптивність», який описує 10,2% загальної
дисперсії та включає такі показники: адаптивність (0,521), самозвинувачення (-0,502),
самоприйняття (0,628), автономія (0,699), цілі в житті (0,786), особистісне зростання (0,758), що вказує на значимість переживання суб’єктивного благополуччя
особистості жінки для зростання особистісного адаптивного потенціалу. Також, при
зростанні задоволеності своїм життям та адаптивних можливостей жінок, які іноді
переживали психологічне насильство, зменшується їх самозвинувачення.
Емоційна стійкість, здатність до самоуправління, емоційний інтелект,
особистісний адаптивний потенціал жінок, які не зазнали психологічного насильства
в родині відіграють значну роль у переживанні ними суб’єктивного благополуччя,
задоволеності собою, можливостями власного розвитку, стосунками з іншими людьми
та здатністю ефективно використовувати власний потенціал для створення та досягнення цілей. На це вказують кореляційні взаємозв’язки між компонентами емоційної
саморегуляції та суб’єктивного благополуччя (діапазон коефіцієнтів кореляції лежить
в межах від r=-0,42 до r=0,40) жінок, які іноді переживали психологічне благополуччя.
Отож, взаємозв’язки показників емоційної саморегуляції жінок, які часто зазнавали психологічного насильства, із показниками їх суб’єктивного благополуччя підтверджують важливість здатності розуміти та керувати емоціями, емоційної
стійкості та здатності до самоуправління переживаннями для позитивного ставлення
до себе та інших людей, задоволеності власним саморозвитком. У жінок цієї групи
можливі труднощі у регуляції та керуванні навколишнім середовищем та подіями.
Емоційна стійкість, емоційний інтелект та особистісний адаптивний потенціал також
є важливими для переживання задоволеності власним життям жінок, які іноді зазнавали психологічного насильства. Найбільше емоційна саморегуляція пов’язана із переживанням суб’єктивного благополуччя у групі жінок, які не зазнали психологічного
насильства.
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МОДЕЛІ ПЕДАГОГІЧНОГО СПІЛКУВАННЯ ВЧИТЕЛІВ
З ЕМОЦІЙНИМ ВИГОРАННЯМ
Актуальність дослідження. Відомо, що емоційне вигорання чатує на тих, хто
працює у професійній сфері «людина-людина», і вчителі при цьому не є винятком.
Очевидно, що зростання рівня емоційного вигорання вкрай негативно відображається
на професійній діяльності, від чого страждають не лише вчителі, а й їхні учні. Саме
тому ми поставили собі за мету дослідити моделі педагогічного спілкування тих
педагогів, у яких сформовані симптоми емоційного вигорання.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблема емоційного вигорання не
є новою в українській психології. Так, за останні п’ять років її в той чи інший спосіб
досліджували О. Б. Дубчак, Т. О. Ковалькова, Т. Д. Перепелюк, І. С. Куделя, О. І. Галян
та інші. Зокрема, О. Дубчак розглядає синдром вигорання як прояв професійної
деформації педагогів [
Симптоми емоційного вигорання
Переживання психотравмуючих
обставин
Незадоволеність собою
Тривога і депресія
Емоційний дефіцит
Небажання емоційного зближення
Деперсоналізація
Психосоматичні та
психовегетативні порушення

Гіпорефлексивна модель
(r=, при p<0,05)

Модель активної взаємодії
(r=, при p<0,05)

0,248

-0,346

0,232
0,241
0,345
0,206

-0,297
-0,355
-0,343
-0,265
-0,280

Висновки. Таким чином, емоційне вигорання супроводжується так званою
«емоційною глухістю» до інших, коли педагог замикається у собі, не реагує на емоції
та почуття оточуючих. У спілкуванні не сприймає думок оточуючих. У педагогічному
спілкуванні його мовлення стає монологічним, взаємодія з учнями формальна та
неефективна.
Активна взаємодія з учнями можлива лише за умови відсутності симптомів
емоційного вигорання, зокрема емоційного дефіциту, ознак тривоги та депресії. Тоді
вчителі орієнтовані на процес та результати навчання, творчі у підборі методів та
форм роботи, налагоджують конструктивну взаємодію з учнями, що супроводжується
розумінням і адекватним реагуванням на вербальні та невербальні сигнали оточуючих.
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КОМПОНЕНТИ ЕТНІЧНОЇ САМОСВІДОМОСТІ
ТА МЕТОДИ ЇХ ДОСЛІДЖЕННЯ
Важлива роль етнічної самосвідомості в сучасній українській психології робить
актуальним вивчення цього феномена. Головною ознакою етнічності особистості є
її етнічна самосвідомість, зокрема усвідомлення нею: власної етнічної спільності,
особливих етнопсихологічних рис, особливої етнічної культури, а також соціальноморальна самооцінка та етнічна самоідентичність.
Етнічна самосвідомість – це самоототожнення особи з культурою своєї нації,
визнання себе частиною тієї чи іншої нації, усвідомлення своєї належності до нації.
Разом з тим під етнічною самосвідомістю розуміють відносно сталу систему
усвідомлених уявлень і оцінок існуючих етнодиференціюючих та етноінтегруючих
ознак етнічної спільноти, тобто особливості етнокультурного середовища. Етнічна
свідомість базується на етнічній ідентичності. Ідентичність – психологічне уявлення
людини про своє Я, яке характеризується суб’єктивним відчуттям своєї індивідуальної
самототожності і цілісності (соціальний статус, вік, стать, роль, норма, група, культура,
етнос тощо).
1. Компонентами етнічної самосвідомості виступають когнітивний, емоційний
(афективний) та поведінковий. Кожен з них відображає той чи інший аспект
усвідомлення особи частиною певного етносу [Знання про існування національної
групи. Для того, щоб відчути власну ідентичність, індивіду потрібно усвідомлення
факту існування людей, об’єднаних за національною ознакою.
2. Категоризація себе як члена національної групи. Знаючи, що існує національна
група, людині важливо усвідомлювати свою належність до неї, тобто категоризувати
себе як члена даної національної групи.
3. Знання про національну територію.
4. Знання про національні емблеми, символи, інститути, звички, традиції,
історичні події та історичні фігури, які символічно репрезентують націю. Перераховані
фігури і символи не залишаються незмінними, вони змінюються в залежності від
історичного і соціально-культурного контексту.
5. Віра в спільне походження та спільну спорідненість членів національної групи.
За наявності уявлень про спільних предків національна спільнота сприймається не
тільки як така, що пов’язана єдністю культури, мови тощо, а й “голосом крові”.
6. Віра в те, що існують типові характеристики представників будь-якої
національної групи: національні риси і національні стереотипи. Сюди ж входить і
віра в існування особливостей національного характеру.
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7. Віра в тісний взаємозв’язок індивіда і національної групи: помітний ступінь
подібності себе і національного типу. Для встановлення ступеня такої подібності,
необхідна наявність національного автостереотипу за: 6, с. 84.
1. Для дослідження когнітивного компонента етнічної самосвідомості
застосовується «Опитувальник етностереотипів» Г. У. Солдатової, завдяки
якому визначаються стереотипні уявлення про власну та інші етнічні групи.
Обізнаність із традиціями та звичаями власної етнічної групи визначається
завдяки «Модифікованому етнопсихологічному опитувальнику» Н. Крюкової
[Суб’єктивна актуальність національної ідентичності.
2. Ступінь прихильності до національної ідентичності: готовність відмовитись
від неї і те значення, яке надається членству в даній національній групі.
3. Почуття належності до національної групи.
4. Ступінь прихильності і почуттів щодо національної території.
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М а н д зи к Тетя н а

ТУРБОТА ПРО ДОВКІЛЛЯ: ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ
Останніми роками психологічні дослідження довкілля, що ставлять в фокус уваги
турботу людини про збереження, відновлення чи поліпшення природного середовища, займають все більше місця в науковій спільноті, відображаючи докази екологічно
руйнівної поведінки людини. В наукові літературі можна спостерігати тенденцію все
більш широкого визнання того, що поведінка, яка стосується довкілля (екологічна
поведінка), значною мірою є функцією екологічної стурбованості, яка, в свою чергу,
базується на особистій та соціальній свідомості (Hackett, 1993). Враховуючи цей факт,
певна кількість досліджень була зосереджена на індивідуальних відмінностях, які мають зв’язки з екологічними орієнтаціями, в надії пояснити фактори, що передбачають
та сприяють поведінці, яка виступає на захист довкілля (проекологічна поведінка).
Більшість ранніх досліджень, як правило, зосереджувались на соціальнодемографічних корелятах екологічної стурбованості як психологічного феномену.
Більше того, ці дослідження по-різному визначали взаємозв’язок між екологічними
орієнтаціями та віком учасників, політичною орієнтацією, статтю та освітою.
Незважаючи на те, що все ще залишаються певні суперечки щодо скерованості цих
співвідношень (особливо щодо статі), можна припустити, що екологічно зацікавлена
особа, як правило, молода, політично ліберальна та високоосвічена.
Проте обмеження цих досліджень полягає в тому, що вони, як правило, розглядають екологічні орієнтації як одновимірний конструкт, тоді як більш сучасні
праці свідчать про те, що це може бути не так. Сьогодні домінуючою парадигмою
для розуміння екологічних орієнтацій є теорія цінності-переконання-норма (Stern &
Dietz, 1999) як продовження теорії С. Шварца. Теорія відстоює три ціннісні орієнтації егоїстичну (турбота про себе в зв’язку з проблемами довкілля), альтруїстичну (турбота про інших людей в зв’язку з проблемами довкілля) та біосферну (турбота про
біосферу) - і стверджує, що через ці цінності можна передбачити проекологічну
поведінку. Зокрема, усвідомлення несприятливих наслідків для конкретних значимих об’єктів активізує особисті норми, які, в свою чергу, спонукають до поведінки, яка
скерована на захист навколишнього середовища (Stern & Dietz, 1994).
Проведені дослідження надають певну підтримку цій трифакторній моделі
екологічних орієнтацій. Наприклад, базуючись на шкалі екологічної стурбованості
(у якій вказано кілька об’єктів для кожної ціннісної орієнтації, які оцінюються як
важливі щодо наслідків екологічних проблем), П. Шульц продемонстрував, що трифакторна модель егоїстичних, альтруїстичних та біосферних екологічних орієнтацій
відображає дані краще від одновимірних та двофакторних моделей. Р. Снелгар продемонстрував поліпшену версію з чотирифакторною моделлю, в якій біосферний
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компонент екологічної орієнтації був розподілений (на тварин і рослини). Однак ці
два фактори були тісно пов’язані, що дозволяє не розводити їх в подальшому.
Невелика кількість досліджень вивчала індивідуальні відмінності особи у
зв’язку з цими трьома ціннісними орієнтаціями. Щодо статевих ефектів, наприклад,
існують деякі дані, що підтверджують твердження, що жінки мають вищі бали за
трьома ціннісними орієнтаціями (Schultz, 2001), хоча Р. Снелгар повідомляв, що стать
є слабким чинником екологічної стурбованості щодо наслідків екологічних проблем. Більшість досліджень, однак, зосереджувались на індивідуальних відмінностях,
відмінних від соціально-демографічних. Наприклад, П. Шульц та його колеги показали, що егоїстична стурбованість обернено корелює з самотрансцендентністю та
позитивно корелює з самовдосконаленням.
Інші роботи показали, що екологічна стурбованість щодо наслідків екологічних
проблем пов’язана з тим, як люди сприймають себе, або свої я-схемами, і почуттям
зв’язку з природою. Таким чином, П. Шульц повідомив про позитивну кореляцію
між взаємозв’язком Я і Природа (перекриття Я-Схем зі Схемами інших живих істот)
та проблемами біосфери. Інше дослідження показало, що метаособистісне самоконструювання (розгляд себе як взаємопов’язаного з усім живим) передбачає біосферну
стурбованість, тоді як незалежне самоконструювання (диференціація власного Я від
інших та орієнтація на унікальні атрибути) передбачає егоїстичну стурбованість.
Шкала зв’язку із природою як міра афективного, досвідного зв’язку з природою,
була позитивно пов’язана з біосферною орієнтацією, а негативно - з егоїстичною.
П. Шульц повідомив, що, коли учасникам було наказано визначити перспективу тварин
у природі, вони показали більш високі показники занепокоєння біосферою. Підводячи
підсумок, люди, які мають більший зв’язок чи співпереживання до природного світу,
або які почуваються менш відокремленими від нього, як правило, мають вищі показники занепокоєння біосферою та нижчі показники занепокоєння егоїзму.
Добросовісність, емоційна стабільність, відкритість та екстраверсія, які представляють особистість на найширшому рівні, теж мають зв’язки з екологічними
орієнтаціями. Опитувальник «Велика п’ятірка» передбачає, що більшість
індивідуальних відмінностей в особистості можна класифікувати на ці області.
Хоча опитувальник «Велика п’ятірка» має сильну прогнозовану здатність щодо
різноманітних результатів, лише два дослідження досліджували її взаємозв’язок
з екологічною стурбованість щодо наслідків екологічних проблем (Ozer & BenetMartinez, 2006).
Існує думка, що жінки з високим рівнем екологічної стурбованості щодо наслідків
екологічних проблем є більш екстравертними, ніж жінки з низьким рівнем, тоді як
для чоловіків результати були протилежними. Дж. Хірш та Д. Долдермен повідомляли,
що шкали поступливості та відкритості передбачали проекологічну поведінку (за
Новою екологічною парадигмою). Існує припущення, що поступливість пов’язана з
проекологічною поведінкою, оскільки саме ця сфера особистості найбільше пов’язана
з емпатичним занепокоєнням (приємні люди, як правило, теплі та альтруїстичні).
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Автори також припускають, що відкритість може бути пов’язана з проекологічною
поведінкою, оскільки, перебуваючи у природному оточенні, відкриті особи можуть
мати покращений досвід, впливаючи тим самим на їх оцінку природного середовища.
Крім того, ймовірно існує зв’язок між екологічною стурбованістю щодо наслідків
екологічних проблем та макіавеллізмом (поведінка, при якій людина використовує
іншу людину для досягнення власних цілей). Особи з макіавелізмом, як правило, приписують негативні наміри іншим і починають з очікування, що вони повинні експлуатувати інших або бути експлуатованими самі. Тому вони демонструють знижений рівень
обізнаності щодо емоційного стану інших людей, а також можуть відсторонитись від
чужих емоцій. Теоретично здається правдоподібним, що макіавеллізм повинен негативно корелювати з екологічною стурбованістю щодо наслідків екологічних проблем.
Отож, виникає потреба проведення дослідження, яке ставить на меті вивчити взаємозв’язок між соціально-демографічними та психологічними факторами
особистості та трифакторною моделлю екологічної стурбованості щодо наслідків
екологічних проблем. Враховуючи незначний характер попередніх досліджень у цій
галузі в вітчизняній науці, варто поставити за мету дослідження таких зв’язків, що
може стати основою для прогнозування проекологічної поведінки особи та використання результатів дослідження локальними спільнотами.
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ПСИХОЛОГІЇ
У ЛЬВІВСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ПІСЛЯ
ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ
До Другої світової війни, вже на початках радянської Україні, з 1939 року у
Львівському університеті функціонувала кафедра педагогіки і психології. Вона мала
статус загальноуніверситетського підрозділу. Кафедра не навчала і не випускала
психологів. Викладачі спрямовували свою діяльність на педагогічно-виховний процес
серед студентства та навчання їх методики викладання шкільних дисциплін.
У повоєнний час, відразу після звільнення Львова від гітлерівських військ, розпочалося відновлення діяльності всіх ланок університету. Психологія розташовувалась
на кафедрі педагогіки і психології, яку очолював Федір Іванович Науменко. Саме тоді,
на кафедрі працювало два психологи – доцент Митрофан Кіндратович Година та викладач Олександра Володимирівна Мороз. У згаданий період кафедра обслуговувала
чотири факультети: філологічний, біологічний, історичний, факультет іноземних мов.
Студентам викладали загальну та педагогічну психологію.
Згодом на філологічному факультеті, у 1947 році було відкрито відділення
психології і логіки. Там навчались студенти за спеціальністю «викладач логіки і
психології та російської мови і літератури». Випускники відділення реалізовували
себе у філологічній творчості, як філологи, літератори, письменники, викладачі
логіки, а також як психологи. Окрім викладачів-психологів з кафедри, навчальний
процес забезпечувався і науковцями з інших вищих навчальних закладів. Так, наприклад, загальну психологію читав професор Григорій Силович Костюк, директор
науково-дослідного інституту психології УРСР у 1945—1973 роках (нині Інститут
психології імені Г.С. Костюка Національної АПН України). Дитячу психологію викладав
Олександр Володимирович Запорожець – професор Московського університету та
Інституту психології АПН СРСР. Перший випуск відділення логіки і психології, яким
опікувалася кафедра педагогіки і психології відбувся у 1952 році. Серед випускників
цього відділення була Ольга Вікентіївна Неровня, яка довгий час працювала доцентом на кафедрі.
З кожним наступним роком кафедра педагогіки і психології збільшувала свій
штат викладачів у зв’язку з розширенням викладання педагогіки і психології на
факультетах університету. У 1969 р. на кафедрі було 9 викладачів, а в 1976 році –
18 викладачів. Але випускників за спеціальністю «психологія» кафедра не мала.
Психологи кафедри читали базові психолого-педагогічні предмети, численні
спецкурси, активно займалися науковою роботою. Члени кафедри приймали участь
у Міжнародному психологічному конгресі в Москві, який відбувся у 1966 році.
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При кафедрі були створені лабораторія технічних засобів навчання, психологічна
лабораторія, був організований психолого-педагогічний семінар для викладачів вищих шкіл м. Львова, психолого-педагогічне відділення учнівської Малої Академії
наук. При кафедрі був організований психологічний гурток, який потім переріс у
студентське наукове психологічне товариство. У ньому приймали участь студенти
різних факультетів.
Психологічна лабораторія при кафедрі існувала з 1947 року. У лабораторії проводили практичні, дослідницькі заняття з вивченням психічних процесів. Здебільшого
це були демонстраційні заняття ефектів запам’ятовування, дослідження особливостей
уваги, відчуттів та сприймання людини. Під керівництвом і безпосередньою участю
доц. М. Години на фізичному факультеті для кафедри зробили тахістоскоп. Це була
дерев’яна плита з квадратним віконцем, що відкривалось на один момент уваги, наприклад одну секунду. У межах навчальних програм, викладачі разом з студентами
проводили дослідження обсягу сприймання демонстрованих подразників.
Лабораторія мала мнемометри для дослідження процесів запам’ятовування та
забування. Це пристрої рівномірного демонстрування досліджуваному візуальних
об’єктів (картин, цифр, складів тощо) для запам’ятовування. На кафедрі, в лабораторних дослідженнях використовували ще естезіометри. Ними вивчали відчуття дотику,
тактильну чутливість шкіри, визначали величину просторового порогу тактильних
відчуттів. В лабораторії існував набір таблиць з основних тем психології і бібліотека,
де зберігалася психологічна література.
Психологи кафедри активно займались науковою діяльністю. Наприклад, доцент
Ольга Вікентівна Неровня досліджувала колективний та індивідуальний підхід до
виховання в дитячих колоніях. У 1968-76 роках вона була членом методичної ради
у роботі з неповнолітніми правопорушниками при Міністерстві внутрішніх справ
України. Займалася вивченням проблем виховання та перевиховання недорослих
зловмисників.
Кафедра підтримувала спілкування з вихованцями трудової колонії А. С. Макаренка. У Львів приїжджав Семен Калабалін (Карабанов за «Педагогічною поемою»).
Часто перед студентами виступав вихованець колонії ім. Горького Олексій Явлінський.
У 1960-62 роках кафедрі було доручено взяти шефство над Львівською дитячою виховною колонією № 1. Керувала цією шефською роботою саме психолог О. В. Неровня.
Викладачі кафедри вивчали та популяризували ідеї А.С. Макаренка.
На кафедрі досліджувались психологічні аспекти індивідуального підходу у
навчанні, вихованні старшокласників та студентів, психолого-педагогічні основи
лекторської майстерності. З 1965 по 1970 рік О.В.Неровня очолювала психологопедагогічну секцію Львівського товариства «Знання».
У 1975 році в університетському видавництві був виданий збірник «Практикум
з психології», котрим користувались при проведенні практичних занять з психології.
Головний редактор, викладач психології Галіебба Глібівна Бикова. Автор низки наук
робіт з психології, наприклад, «Характеристика деяких психологічних особливостей
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молоді», «Педагогічна спрямованість використання творів живопису в процесі викладання загальної психології».
Отже, психологія у Львівському університеті мала особливий післявоєнний
період розвитку. На відміну від попереднього, умовно назвемо його «львівськоваршавським», психологічна наука була огорнута не філософською, а педагогічною
парадигмою. Психологія набула педагогічного спрямування, обслуговуючи велику
кількість факультетів університету, котрі випускали викладачів різних дисциплін.
Завдання було навчити студентів основам психології, аби вони у своїй професійній
діяльності могли їх застосувати, навчаючи нове покоління, на той час «радянських»
людей.
Психологи включилися у допомогу педагогам не тільки навчати, але й виховувати
молодь. І складні питання роботи з девіантною поведінкою правопорушників серед
дітей та юнаків активно досліджувались психологами університету. Піднімались
питання труднощів у працевлаштуванні «проблематичної» молоді, досліджувались
психологічні особливості спілкування, самовизначення важковиховуваних підлітків.
Це була не тільки дослідницька, а і величезна практична робота науковців у сфері попередження девіантної поведінки, з питань соціально-педагогічного і психологічного
неблагополуччя особистості. Психологи вивчали педагогічну спадщину А. Макаренка.
На відміну від попереднього, філософського, «львівсько-варшавського» періоду
розвитку психологічної науки в університеті, дослідження психічних процесів на
«педагогічному» етапі мало не експериментально-розвідувальний характер, а більше
відтворюючий, демонструючий. Психологічна лабораторія, забезпечена значним
арсеналом дослідницького інструментарію, приладами, апаратурою, виконувала
функцію популяризації психологічної науки серед студентської молоді університету
під час навчального процесу.
У повоєнний час, період після Другої світової війни, психологічна наука на різних
територіях України розвивалася не однаково, наприклад, це могла бути організаційна,
інженерна чи дитяча психологія. А на теренах Львівського університету виокремилась педагогічна психологія. Враховуючи вищезазначене, такий етап розвитку можна
окреслити назвою «педагогічний».
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М усаковська О лена

ПРОБЛЕМА ІНФОРМАЦІЙНОГО ПЕРЕВАНТАЖЕННЯ
У ВИМІРІ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Важливість отримання інформації для сучасної людини стає однією з метапотреб, визначаючи її включеність у наявний інформаційний простір, створюючи певну
зону інформаційного комфорту та забезпечуючи афіліативну потребу причетності
до соціуму. Протягом останнього десятиріччя увесь світ активно залучався в єдине
інформаційне поле – глобальну мережу Інтернет.
Пандемія COVID-19 спричинила особливі трансформаційні зміни в соціальній,
політичній, економічній та духовній сферах життя, за цих обставин сприяла примусовій
діджиталізації кожного індивіда. Про що свідчить восьме видання «Дані ніколи не
сплять» (Data Never Sleeps 8.0), де графічно представлено скільки даних щохвилини
генерувалось в інтернеті у 2020 році. Зокрема кількість інтернет-користувачів станом
на квітень 2020 року зросла до 4,57 млрд, порівнюючи з 2018 (4,3 млрд), і загалом
охоплює 59% усього населення планети, що на 6% більше проти січня 2019 року. Також
дистанційний формат робочого середовища здійснювався у більшості за допомогою
таких платформ, як Zoom та Microsoft Teams, де щохвилини перебували 208 333 та
52 083 користувачів відповідно [4].
Відтак безперервний розвиток сучасних інформаційно-комунікаційних
технологій щоразу посилює інформаційні впливи на медіаспоживача різних
інформаційних потоків у різних інформаційних системах, що призводить до зростання ресурсозатратності такої пізнавальної діяльності, водночас актуалізуючи наявну
проблему інформаційного суспільства – інформаційне перевантаження.
Мета: розкрити психологічний зміст інформаційного перевантаження у процесі
пізнавальної активності в умовах медіаперцептивної комунікації.
Інформаційне перевантаження можна охарактеризувати як «…стан психічного
напруження особи, спричинений надлишком отриманих нею інформаційних
повідомлень, що суб’єктивно переживається як стресова ситуація, викликана порушенням продуктивності протікання її пізнавальних психічних процесів та спричиняє
психічне захисне блокування якісної глибокої інтелектуальної обробки вхідної
інформації та перетворення її у повноцінне особистісне знання» [1, с. 24].
Проблему інформаційного перевантаження слід розглядати не лише крізь призму психологічних особливостей споживача, але й окреслити особливості визначення інформації, що її спричиняє. Адже не будь-який інформаційний потік здатен
викликати інформаційне перевантаження, але кожне інформаційне перевантаження
є результатом впливу надлишку інформаційних повідомлень у зв’язку з обмеженими
когнітивними функціональними можливостями індивіда.
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Варто відмовитись від однобічного трактування інформації як безособової
сукупності певних даних про якийсь об’єкт, адже вона має значно ширший динамічний
контекст. Інформація виступає як своєрідний наратив, в якому закодовано смислове
поле автора, його життєвій досвід, репрезентовано його особистість. Особливість
представлення такого інформаційного повідомлення безпосередньо відображає авторське розуміння, сенс, який туди закладено.
У синергетичній концепції соціально-психологічних механізмів інформаційного
впливу, А. Плющ зазначає, що процес цілісного сприймання споживачем інформації
реалізовується в одночасному функціонуванні трьох паралельних механізмів:
розпізнаванні знаків (на фізичному рівні матеріального тексту), розумінні смислів
(у соціальному вимірі комунікації з автором та його дискурсом шляхом реконструкції
контексту) та антиципації цілей застосування цієї інформації (на ментальному рівні
відображену в якості рефлексивних процесів споживача) [3, с. 106].
Цілком доречно Л. Найдьонова та Н. Череповська називають сучасну взаємодію
в медіагенному середовищі – медіаперцептивною комунікацією, як інформаційносмисловий аспект перцептивної та постперцептивної взаємодії споживача з візуальним
медіатекстом, у якому репрезентовано візуально-смисловий конструкт автора, результатом якої може бути утворення якісно нової образно-смислової структури [2, c. 68].
Дійсно пізнавальну діяльність за таких умов можна охарактеризувати як суб’єктсуб’єктну взаємодію, у різний спосіб опосередковану каналами поширення інформації.
Медіаспоживачі не просто декодують певним чином сконструйовану інформацію при
мультисенсорному її сприйманні (водночас тексту, графічно представлених матеріалів
та звукового супроводу), вони взаємодіють зі смисловим полем іншої людини.
За умови релевантності інформаційного повідомлення попередньому запиту
суб’єкти пропускають цю інформацію крізь свій внутрішній інформаційний простір –
інтелектуально опрацьовуючи її, відрефлексувавши потенційне практичне значення –
включають її у систему власного знання. Якщо відбувається отримання надлишку
інформаційних повідомлень, можуть з’являтися помилки у розпізнаванні знаків, тоді
інформаційне перевантаження стає бар’єром щодо механізмів розуміння закодованого
автором сенсу та антиципації цілей, як наслідок потенційне знання залишається поза
внутрішнім інформаційним простором суб’єкта.
Зрозуміло, що споживач, маючи певний запит на ту чи іншу інформацію, в своїй
пізнавальній активності орієнтується на конкретний текст з очікуванням знайти в
ньому відповідь. Пошук інформації може мати різну функціональну спрямованість,
відтак проблема перевантаження психіки інформацією постає у контексті її
цілеспрямованого пошуку, у віднайдені певного змісту.
Зокрема така пізнавальна активність у більшості може стосуватись професійної
сфери реалізації, тоді функціонально фокус уваги такого медіаспоживача буде зосереджено на інформаційних повідомленнях у руслі фахової чи навчальної діяльності.
Ймовірно, що особи, професійна діяльність яких безпосередньо стосується
інформаційних систем, мають більш сформовані стратегії пошуку та своєрідні
адаптаційні механізми протидії інформаційному перевантаженню. Також в умо-
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вах складної політичної ситуації в Україні та наявної пандемії коронавірусу досить
актуальна політична тематика та новини, пошук яких пов’язаний з прагненням
медіаспоживачів бути в курсі подій, постійно перебуваючи у медіапросторі. Окрім
того, пізнавальна діяльність може мати розважальний характер і бути своєрідним
елементом рекреації.
Важливо серед різноманіття інформаційних джерел визначити основні канали отримання інформації. Оскільки кожен індивід має власний перелік таких
інформаційних джерел, якими найчастіше користується, і до яких, ймовірно, має свій
рівень довіри, вважаючи їх надійними та авторитетними інформаційними ресурсами,
то інформаційне перевантаження буде результатом впливу інформаційних потоків
з відповідних каналів, як домінуючих джерел інформації, наприклад телебачення
(загальнонаціональні канали), чи українські інтернет ЗМІ, або соціальні мережі. За
таких умов слід враховувати вікові особливості та соціально-економічний статус
медіаспоживачів, що також визначають вподобання щодо конкретних способів отримання інформації та користувацьких можливостей.
Отож, у вимірі пізнавальної активності сучасна проблема перевантаження психіки
надлишком інформації створює небезпеку формування своєрідного інформаційного
вакууму для медіаспоживача. За умов медіаперцептивної комунікації через основні канали медіаспоживання інформаційне перевантаження спричиняє труднощі у якісному
розпізнаванні інформаційних повідомлень певної функціональної спрямованості,
блокуючи механізми розуміння, тобто декодування смислу, значення закладеного
автором, та антиципації, як інтеграції у внутрішній попередній досвід та її включення
у власну систему особистісного знання.
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Ос т а шевс ь ка Юл і я

АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕНІСТЬ В СИСТЕМІ ОСВІТИ
Постановка проблеми. Найважливішою темою, яка стоїть сьогодні перед системою професійної освіти, ЗВО є проблема підвищення якості підготовки фахівців.
Випускник ЗВО повинен володіти не тільки відповідними знаннями, вміннями і навичками, а й професійними компетенціями. Для підвищення якості освіти пропонують різні форми та методи, як аудиторної, так і позааудиторної самостійної роботи
студентів, розробляють різні шляхи і способи стимулювання мотивації, пізнавальної
активності, тощо. Проте якість навчання буде можливою лише за академічної
доброчесності студентів.
Академічна доброчесність – це сукупність цінностей та принципів, які забезпечують особисту чесність, самостійність та добросовісність у навчанні; це самостійність
виконання письмових усних, дистанційних робіт, іспитів, есеїв, наукових досліджень
та презентацій, із посиланнями на цитування авторського доробку інших науковців
та власних публікацій.
Академічна доброчесність містить сукупність моральних цінностей, таких як
чесність, справедливість, довіра, повага до науковців як авторів інтелектуального
продукту. Вона означає відповідність до стандартів доброчесності, які повинні дотримуватися всіма учасниками науково-освітнього процесу. Порушення принципів
академічної доброчесності це низка некоректних дій з боку будь-якого учасника
науково-освітнього процесу.
За останні роки інтерес до академічної доброчесності зростає. Дослідження
психологічних ресурсів академічної доброчесності у студентів-першокурсників
ЗВО дозволить зрозуміти, пояснити і прогнозувати шляхи її покращення. Виявлені
психологічні тенденції та особливості, розроблені психологічні рекомендації щодо посилення психологічних засад академічної доброчесності дадуть можливість підвищити
рівень вмотивованості студентів-першокурсників до морального, відповідального
ставлення до знань. Останнє призведе до підвищення рівня академічної освіченості
всіх учасників науково-освітнього процесу.
Аналіз публікацій на тему дослідження. Аналіз останніх досліджень та наукових публікацій показує широкий спектр досліджень проблематики академічної
доброчесності. Тему останні роки досліджували вітчизняні науковці Г. З. Єфімова,
Е.Д. Шмельова (2015), Л. В. Канаєва (2018), І. А. Кім (2018), О. М. Рижко (2016).
Зокрема у психології на рівні міжнародних порівняльних досліджень відомими є
праці Н. П. Гапон, А. Худзіцька-Чупала, А. Грабовскі, Д. Мелло, Л. Кунтц, Н. ЛупінаВегенер. Академічній доброчесності студентів та важливості цієї особистісної риси
для ефективності діяльності фахівця, випускника університету присвячені праці
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зарубіжних науковців – Г. Тріп, С. О. Адебайо, Б. Макфалейн, А. М. Бекон, Дж. Бегрейм,
М. Т. Коул, Л. К. Тревіно, тощо. Однак психологічний ресурс (А. Бандура, Д. Навон й
Д. Гофер та ін.), що розглядається як особистісний моральний потенціал
(налаштованість, потреби та цінності, ціннісні орієнтації, окремі особистісні риси),
який виявляється в академічній доброчесності студентів-першокурсників – системно
ще не досліджувався.
Виклад основного матеріалу. Сьогодні загальноєвропейський зміст освіти
ґрунтується на таких цінностях та ідеях демократичного суспільства: права людини, соціальна справедливість, рівність, мир, демократія, свободи, безпека громадян,
взаємозалежність, культурне розмаїття, відкритість, відповідальність, партнерство,
повага до навколишнього середовища. У системі перелічених цінностей європейської
освіти важливе місце займають взаємини «студенти-викладач», які в своїй діяльності
охоплюють принципи академічної доброчесності, оскільки вони усвідомлюють, що цілі
викладання, навчання та дослідження можуть бути досягнутими лише в середовищі,
де дотримуються етичних стандартів.
Як згадувалось раніше, фундаментальними цінностями академічної доброчесності є:
1. Чесність
2. Довіра
3. Справедливість
4. Повага
5. Відповідальність
6. Мужність
Фундаментальні цінності доброченості, які сприймаються, використовуються та
застосовуються на практиці, стають точками дотику для наукових спільнот. Замість
того, щоб думати про них просто як про абстрактні принципи, науковий світ повинен
використовувати фундаментальні цінності доброчесності для інформування та покращення етичних здібностей та поведінки щодо прийняття рішень. Таким чином
фундаментальні цінності доброчесності дозволяють академічним спільнотам втілити
свої ідеали у життя.
В кінці 18 століття академічна доброчесність була тісно пов’язана з кодексом честі,
безпосередньо у США, а в подальшому і в європейських державах. За цим стежили в
основному студенти і навколишнє культурне середовище того часу. В основі кодексу
честі лежало почуття боргу перед державою, гордість, влада та самоповага, а метою
була будь-яка дія, яка сприяла активації цих рис в людині. Таким чином, академічна
доброчесність була пов’язана виключно зі статусом і проявом чесного характеру людини. Будь-які акти академічної недоброчесності, які здійснювалися для збереження
свого доброго імені, розглядалися як необхідний засіб для досягнення мети.
Тільки в кінці 19 століття, коли цілі університету змінилися, відбувся вплив і на
концепцію академічної доброчесності. Від вчених тієї епохи вимагалось викладати і
проводити оригінальні дослідження. Примус до отримання бажаної посади додавав додатковий стрес їх роботі, хоча акти академічної недоброчесності розглядалися як «безумство». Проте, концепція академічної доброчесності кодексу честі еволюціонувала в
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більш сучасну концепцію. Така еволюція була важлива для забезпечення єдності всієї
академічної установи і заохочення студентів до того, щоб вони несли відповідальність
один перед одним за нечесні дії. Це також дозволило студентам відчути силу завдяки самоконтролю один одного. У міру того, як серед викладачів росла важливість
оригінальних досліджень, росли і сумніви в чесності досліджень. Через значний
тиск, який пов’язаний з професійним статусом, члени наукової спільноти перебували під пильною увагою суспільства. Така ситуація неминуче призвела до поділу
ідеалів академічної доброчесності для студентів і викладачів. До 1970 року більшість
університетів США встановили кодекси честі для своїх студентів і викладачів, хоча ця
концепція не отримала широкого поширення в інших країнах світу.
Удосконалення інформаційних технологій створило проблеми для академічної
доброчесності, особливо щодо збільшення кількості текстових збігів і використання
неякісних джерел, знайдених в Інтернеті. Технології також розширили можливості
для спільного написання, піднімаючи питання належної атрибуції авторства.
Висновок. Отож, варто підсумувати висловленням Янгсупа Кіма, який був учасником конференції ICAI 2008 року з дослідженням академічної доброчесності. Він
відмітив, що академічна доброчесність – це спосіб змінити світ, змінити університет
спочатку, а потім змінити світ. Можливості посилення системи індивідуальних моральних вартостей, компонентів мотиваційної системи студентів а також створення
психологічної програми посилення налаштованості на академічну доброчесність
дозволять підвищити рівень академічної доброчесності, що в свою чергу вплине на
розвиток моральної сфери суспільства в цілому.
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СТРУКТУРНО ФУНКЦІОНАЛЬНА МОДЕЛЬ
ГРОМАДЯНСЬКОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ОСОБИСТОСТІ
Громадянська ідентичність функціонує на трьох рівнях, зокрема: інституціональномуу (відповідає стосункам «громадянин – держава»), спільнотномуу («громадянин – спільнота громадян») та індивідуальномуу («громадянин – Я»).
На інституціональному рівні громадянська ідентичність ґрунтується на
осмисленні себе в організаційному середовищі держави, зіставленні себе як громадянина з державою як організацією. Організаційне середовище держави сприймається,
переживається, оцінюється кожним громадянином, оскільки він життєво причетний
до нього [2]; воно продукує систему цінностей, норм та правил. Організаційне середовище держави має як мінімум два виміри: ієрархічний (державна влада, будова якої
є ієрархічною) та нормативний (політико-правові відносини).
Активність особистості в організаційному середовищі держави зумовлена її
психологічними потребами, зокрема, в соціальній самореалізації, в безпеці та сенсі життя. Ця активність регламентується законами і передбачає контакт з представниками
держави. Досвід цієї активності зумовлює включеність особистості до організаційного
середовища держави – ціннісну, емоційну, когнітивну та поведінкову. Ціннісна
включеність означає соціальну перцепцію аксіологічного поля держави, термінальних
цінностей державності загалом і конкретної держави зокрема; когнітивна – розуміння
нормативного поля держави і реальної практики організаційної взаємодії в ньому;
емоційна – емоційні переживання, пов’язані з відносинами з державою як організацією;
поведінкова – реалізацію громадянської поведінки.
Громадянська ідентичність на спільнотному (груповому) рівні передбачає
афіліацію зі співгромадянами. Спільний досвід переживання типових проблем (від
побутових до державно-політичних) формують специфічний феномен – консорціум
громадян (відрізняється від громадянського суспільства, яке означає досить високий
рівень розвитку громадянськості). Тривалий спільний досвід подолання типових проблем сам по собі не спричиняє згуртованості, взаємопідтримки чи позитивної оцінки
співгромадян, але закладає основи громадянської солідарності внаслідок спільної
цінності та значущості цього досвіду. Об’єднуючим громадян утворенням є громадянський менталітет – специфічне для громадян різних держав світосприйняття,
сфокусоване передусім на сприйнятті організаційної реальності власної держави,
квінтесенція життєвого досвіду багатьох поколінь її громадян.
Виходячи з цього, бути громадянином психологічно – це відчувати себе членом
цієї громадянської спільноти, бути носієм громадянської ментальності.

220

К А Ф Е Д РА
П С И ХОЛ О Г І Ї

Наступний рівень функціонування громадянської ідентичності – індивідуальний.
Якщо громадянство означає певний формальний статус, права і обов’язки, то з цього
погляду особа отримує певну роль – роль громадянина, яку має грати протягом життя.
У такому разі можна інтерпретувати громадянську ідентичність на індивідуальному
рівні в контексті поширених у соціальній психології рольових теорій – Е. Берна,
Е. Гоффмана та ін.
Особистість може різною мірою ідентифікуватися зі своєю роллю громадянина,
добре або погано «знати свою роль», але в кожному разі роль громадянина стає частиною її рольового амплуа.
Згідно з рольовими теоріями, наявність ролі та її прийняття означає наявність
гри, включення особистості в неї. Роль Громадянина означає, що існує також роль
Держави. Відповідно, існують також ролі Співгромадян. Продовжуючи цю логіку,
наявність ролей і гри означає, що є особистісний (організаційний) сценарій.
У бернівському розумінні цієї термінології роль, гра і сценарій є зазвичай деструктивними утвореннями, хоча роблять важливу справу для особистості – компенсують
страх справжньої близькості та щирості у стосунках. Тому найчастіше домінують
сурогатні стосунки.
На нашу думку, аналогічною є ситуація у стосунках особистості й держави, а також
інших громадян. Особистість вступає в досить типові ігри з державою, де вона грає
роль Громадянина, а також проектує на державу та співгромадян інші ролі. Основною
ознакою психологічної гри, відмінної від щирої взаємодії, є наявність прихованої
вигоди, маніпуляції, на якій ці стосунки ґрунтуються. Найчастіше такою «вигодою» є
відмова від відповідальності. Про відмову від відповідальності як основну проблему
стосунків особистості з державою писав ще К.Г. Юнг [3].
Можна описати деякі типові ігри та сценарії, поширені, на наш погляд, серед
українських громадян.
Перший типовий варіант гри можна назвати «Переслідування» – аналогічна
описаній Е.Берном грі «Алкоголік» [3]. Головна роль – це Громадянин (Жертва), їй
відповідає роль Держави-Переслідувача. Держава переслідує Жертву, а саме: душить
непомірними цінами на комунальні послуги; не надає помешкання, а прописки
вимагає; заганяє бізнесмена (громадянина-Жертву) в тінь, в гріх несплати податків
і в кримінал. Жертва потерпає, залишається на все життя незаможною і правопорушною, що дає їй такі психологічні вигоди: право скаржитися на державу і отримувати
підтримку (Жертва скаржиться усім; це окрема гра «Яка у нас жахлива держава!», в яку
можуть грати усі співгромадяни, від жебраків до олігархів); моральне виправдання
правопорушень («У нас чесним шляхом не заробиш»); а також право переадресувати
відповідальність державі («Я маленька людина, від мене ніщо не залежить»). Жертва
залишається пасивною, не бере відповідальності, не ініціює змін, але в контексті
громадянської ментальності отримує увагу, підтримку і соціальне схвалення.
У деяких модифікаціях цієї гри певні ролі розігруються також співгромадянами:
роль Рятівника (політика, який ініціює рятівні реформи, але все зводиться до балачок),
Підбурювача (який виводить Жертв на черговий Майдан) і т.п.
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Ще однією типовою грою є гра, яку можна було б назвати «Чекай, я зараз реформуюся». Громадяни критикують державу, щораз гостріше, демонструють їй недовіру.
Тоді на рівні держави черговий раз ініціюються реформи. Громадянин не вірить
реформам, його переконують, а потім вкотре ошукують. Тоді ситуація вертається до
початкового протистояння.
Ціль маніпуляції з боку держави – збереження системи, яка мала ось-ось розвалитися; психологічна маніпуляція з боку громадянина полягає в тому, що він таки не бере
на себе відповідальність за стан справ у державі, даючи себе ошукувати знову і знову.
Отже, програвання ролі Громадянина може зумовити як відкриті конструктивні
стосунки з державою, так і (частіше) стосунки сурогатні, що зумовлює різноманітні
психологічні ігри-маніпуляції та деструктивні сценарії.
Тому діагностика громадянської ідентичності мала б включати в себе виявлення
можливих деструктивних психологічних ігор з такими персонажами, як ДержаваПереслідувач і Співгромадяни.
Кожен зі згаданих рівнів громадянської ідентичності може бути по-різному розвинутим. Домінування одного з рівнів несе в собі певну типовість виявів громадянськості.
Основні функції громадянської ідентичності також відповідають різним рівням
її функціонування.
Інституціональному
уц
у:
o адаптаційна функція (пристосування до організаційного середовища держави для забезпечення можливості функціонування у ньому задля задоволення своїх потреб (зокрема, у соціальній самореалізації – держава продукує
організаційний простір, у якому розгортається соціальна самореалізація кожного громадянина);
Спільнотномуу:
o інтеграційна/консолідаційна функція (полягає у формуванні почуття «Ми», що
поєднує людину з громадянською спільнотою; зближення і зв’язок з іншими
громадянами; об’єднання і збереження єдності громадян – зокрема, і у виявах
громадянської конформності);
o захисна функція (реалізація афіліативної потреби, що дозволяє долати страх і
тривогу в умовах, що змінюються; зменшує почуття невизначеності за рахунок
усвідомлення зв’язку і подібності умов організації життя з іншими громадянами в державі; сприяє почуттю персональної безпеки та соціального захисту);
Індивідуальному
д ду
у:
o функція забезпечення самоповаги і соціальної цінності (ідентифікація особи з громадянином держави, яка має високий міжнародний статус і визнання, сприяє підвищенню рівня її самоповаги; успіхи держави у зовнішній та
внутрішній політиці, досягнення та перемоги співгромадян у різних сферах
викликають позитивні громадянські почуття (гордість, прихильність) і сприяють позитивному самоставленню, підвищенню самооцінки особи як такої,
що належить до успішної високостатусної групи); водночас, самоповага може
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підтримуватися і в ході деструктивних ігор, з проектуванням на державу
відповідних ролей);
o регулятивна функція громадянської ідентичності полягає у регулюванні різних
видів громадянської поведінки.
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ЕТИЧНІ ПИТАННЯ СУПЕРВІЗІЙНОЇ РОБОТИ
В ПСИХОЛОГІЧНІЙ ПРАКТИЦІ
Актуальність психологічного консультування останнім часом продовжує зростати. Одним з центральних компонентів психологічної та психотерапевтичної
підготовки студентів та кандидатів у психотерапевти, а також найважливішою частиною їх безперервного професійного розвитку є супервізія власного досвіду. При
безперервному психологічному тиску, що відчувають фахівці в процесі спілкування
з клієнтами, постійні супервізії захищають їх від втрати професійних навичок та
професійного вигорання.
Зростаюча кількість публікацій, присвячених проблемам, що пов’язані з
супервізією, свідчить про зростаючий інтерес до зазначеної теми (Gabbard and Lester,
1995; Jacobs et al., 1995; Kugler, 1995; Hughes and Pengelly, 1997; Martindale et al., 1997;
Rock , 1997; Shipton, 1997; Clarkson, 1998; Driver and Martin, 2002). Однак суперечки про
те, як вибудовується процес супервізії, основні методи та механізми, етичні стандарти
супервізійної практики, до сих пір виникають.
Супервізія (від supervidere - оглядати зверху) – це «лікування лікування», тобто
специфічна професійна діяльність, яку здійснює більш досвідчений колега стосовно
менш досвідченого (але не обов’язково), реалізуючи при тому такі функції: експертна,
освітня, супортивна, розвиткова. [14, с.183]
Супервізія насамперед повинна вирішувати такі принципові завдання:
• полегшувати, стимулювати і збагачувати знання, вміння та навички роботи з клієнтами, підтримувати індивідуацію психолога протягом усієї його
професійної діяльності;
• контролювати динаміку стосунків між психологом і клієнтом та інші специфічні
моменти, що виникають в процесі психологічної роботи;
• контролювати ступінь компетентності спеціаліста, що супервізується
(супервізанта), дотримання ним етичних правил, і оцінювати ступінь його
професійної кваліфікації;
• підтримувати хорошу репутацію професії в цілому, звертаючи увагу на
професійні стандарти і на пріоритети психологічної роботи. [3, с.184-185]
Різні автори розходяться в думках щодо самої природи супервізії. Одні вважають,
що місія супервізії полягає в тому, щоб допомогти психологам зрозуміти і ефективно
використовувати почуття, які викликають у них клієнти, інші - в тому, щоб навчити
психологів методів і стратегій психологічної допомоги. Але потреба в критичному розгляді клінічного матеріалу конкретного випадку, а також необхідність мати
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надійну людину (колегу), що заслуговує на довіру, гостро відчувалася з найперших
днів появи психологічного консультування і психокорекції.
Каменем спотикання перших розбіжностей щодо ролі супервізорства, послужили
два терміни - контрольний аналіз, який вживався для опису супервізії, в яку входив
аналіз емоційних реакцій психолога на контрперенос, спрямований на пацієнтів, та
аналітичний контроль, який використовували для опису особистісного аналізу.
Сірлз (Searles, 1965) вводить поняття «процесу відображення» - динамічної
взаємодії по типу перенесення-контрперенесення, що відбувається між клієнтом і
психологом і впливає на динамічні особливості у супервізії.
Грінберг (Grinberg, 1970) проводить відмінність між явним проявом контрперенесення в супервізії, який, на думку супервізора, повинен відчувати супервізант щодо
свого аналітика, і клінічними випадками з проявами проективної контр-ідентифікації,
коли доречно втручання супервізора.
Переважає думка, згідно з якою супервізорство вимагає додаткових навичок, причому не в останню чергу з тієї причини, що психокорекція передбачає парні взаємини,
а супервізорство - потрійні. Вважається неетичним практикувати без підготовки
в якості практикуючого психолога, але немає жорстких вимог щодо спеціальної
підготовки практикуючих супервізорів.
Відмова або невміння супервізора аналізувати перенесення, які неминуче виникають між супервізором і супервізантом, нерідко призводять до складних ситуацій.
Часто супервізори займаються супервізуванням кваліфікованих практиків, що більше
не знаходяться в особистій аналітичному контролі і очікують, що супервізори будуть
допомагати і підтримувати їх зв’язок з несвідомим. Це означає, що супервізорам
необхідно безпосередньо враховувати регресію, яку в супервізії переживають всі.
Це означає також потребу в етичній базі, яка була б прямо пов’язана з проблемами
регресії і уразливості супервізантів.
Етична психотерапевтична практика має справу зі зверненням до внутрішнього
світу клієнта і з його психологічними захистами, що, очевидно, включає в себе захист вразливої особистості від грубого поводження. Етична супервізорська практика
здійснюється як з метою звернення до внутрішнього світу клієнта через внутрішній
світ супервізанта, так і з метою одночасного звернення до несвідомих конфліктів, що
виникають у супервізанта при його роботі з клієнтами.
Супервізія повинна надавати терапевтичний вплив як на супервізанта, так і на
клієнта, причому процес супервізії повинен відповідати процесу контрольного аналізу.
Супервізія, як один з центральних компонентів навчання і професійного
вдосконалення психологів, потребує ретельної розробки теоретичної бази
та практичних прийомів роботи. Це покращить досягнення основних цілей
супервізорської діяльності. Однак на сьогоднішній день можемо констатувати
деяке відставання теорії і практики супервізії від інших психологічних практик.
На сьогоднішній день супервізійна практика потребує вдосконалення розуміння
її сутності, методів, технік та прийомів в різних психологічних практиках, розробку
етичної бази для реалізації основної мети і цілі супервізії спеціалістів.
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ФОРМУВАННЯ СТРЕСОСТІЙКОСТІ СТУДЕНТІВ
В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
Постановка проблеми. Під час навчання у ЗВО на індивідуальність припадає
значне розумове та нервово – емоційне навантаження, адже в процесі професійної
підготовки відбувається подальше становлення особистості, засвоєння нової
соціальної ролі, набуття професійного досвіду. Досить часто процес професійного
ставлення майбутнього фахівця проходить низкою особистісних переживань та
стресів. Дослідження природи стресостійкості, шляхів і засобів її формування має
важливе значення для індивіда у цілому спектрі життєвого та професійного становлення. Новітні технології у світі здобування освіти диктують свої форми та
правила. Можливості інтеграції, поєднання очної та дистанційної форми навчання
досить перспективні хоча вимагають від студента певної готовності. Так в умовах
дистанційного навчання студенти зустрічаються з новими, ще не відомими методами
навчання. У більшості студентів виникає стрес, емоційна напруга та бар’єр психічної
адаптації. Багато дослідників відзначають, що стресостійкість як властивість психіки
відображає здатність особистості успішно здійснювати діяльність.
Фундаментом аналізу проблеми стресостійкість знайшла своє відображення в
духовних цінностях особистості: Жигайло Н. І. У всі часи науковці надавали великого значення духовності, її вважали не тільки загально – культурним феноменом, а й
великою складовою емоційного врівноваження індивіда. Духовність вміщує в собі
не лише абстрактно – теоретичні цінності й ідеали, а й вчинки по совісті, емоційну
стійкість, що є вагомим аргументом до проявів стресу.
У загально-психологічному плані ця проблема висвітлена в рамках теорії гомеостазу та стресу: Г.Сельє, У.Кенон; теорії темпераменту та індивідуальних властивостей
нервової системи: І.Павлов, В.Мерлін, К.Судаков, Ю.Щербатих; теоріях надійності
діяльності та працездатності: Н.Наєнко, Т.Немчін; теорія та концепція психічного
здоров’я: В.Бехтерев, Б.Ананьєв, Г.Нікіфоров; психічної стійкості та психічної
готовності: А.Куліков. Поєднання цих підходів дає змогу досліджувати стресостійкість
студентів як цілісну систему та життєдіяльності та якості взаємопов’язаних між собою рівнях функціонування.
Аналіз останніх публікацій на тему дослідження. Аналіз останніх досліджень
та наукових публікацій відкривають широкий спектр досліджень проблеми
стресостійкості. Так першим науковцем котрий почав вивчати стрес є У.Кенон, але саме
канадський біолог Г. Сель’є ввів в науку це поняття, зробивши висновок про існування
загально адаптаційного синдрому, що забезпечує пристосування організму до умов
середовища, що змінюються. Професор Н.Жигайло, у своїх дослідженнях, працях,
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монографії описує, що в основу формування стресостійкості ми кладемо програму духовних цінностей. Вчені О.Кочарян, В.Мозговий запропонували структурний підхід до
аналізу феномену стресостійкості. Вони розглядали стресостійкість, як особистісний
симптомокомплекс, що має певну структурну організацію, яка розвивається в
онтогенезі та виявляє девіації при різноманітних паталогічних станах. (Н.Наєнко,
Т.Немчин ) висвітлюють теорію надійності діяльності тапрацездатності. Теорії темпераменту та індивідуальних властивостей нервової системи (І.Павлов, В.Мерлін,
В.Денісов, К.Судаков, Ю.Щербатих). Фундаментом аналізу проблеми стресостійкості
стала сукупність психологічних підходів та концепцій психологічного здоров’я
(В.Бехтерев. Б.Ананьєв. Г.Нікіфоров), психічної саморегуляції організму та самокнтролю
особистості ( П.Анохін, К. Анциферова, О.Конопкін, В.Степанський, Л.Дика, Г.Гребенюк),
психологічної стійкості та психологічної готовності ( А.Куліков). Поєднання цих
підходів дає змогу для проведення комплексного дослідження рівня стресостійкості
студентів в умовах дистанційного навчання, також розробки психологічної програми
для підвищення стресостійкості та покращення їхнього ставлення до навчання.
Виклад основного матеріалу. Живемо у час високих технологій, змін у системі
освіти, в час пандемії та в період високої емоційної напруги. Поєднавши очне навчання з дистанційним студенти зачасту отримують високий рівкнь емоційної напруги, хвилювання та стрес. Для молоді, що здобуває вищу освіту, період навчання
є тривалим, відповідальним та доволі складним процесом, який вимагає великих
інтелектуальних та фізични зусиль. Формування стресостійкості студентів в умовах дистанційного навчання розглядається вченими як першочергове питання,
яке потребує детального дослідження. Вивчення основних чинників, які впливають на схильність молоді до стресу, має важливе практичне значення для розробки програм, стратегій профілактики та психокорекції стресових станів, що вимагає
передусім свого вивчення. Вивчення феномена стресостійкості також відображає всю
різноманітність концептуальних основ наукових досліджень і відповідно, визначень
цього поняття. Так в одних роботах стресостійкість представляється як проблема
бар’єру психічної адаптації людини. По суті, поєднання стресостійкості із емоційною
саморегуляцією зводиться до функціональної системи емоційного регулювання
діяльності і характеризує здатність емоційно збудженої людини зберігати певну
спрямованість своїх дій, адекватне функціонування та контроль над вираженням
емоцій, здатність людини успішно вирішувати складні та відповідальні завдання в
напружених емоціогенних обставинах, адекватно аналізувати умови діяльності, завчасно планувати її, застосовувати адекватні способи дії.
Професором Н.Жигайло було запропоновано програму духовного становлення
особистості, яка може лягти в основу формування стресостійкості студентів в умовах дистанційного навчання. Під терміном « інформаційно – духовна особистість»
розуміється особистість, яка є сучасною та цифрово грамотною, стійкою, яка
керується принципами істини, взаємоповаги, інформаційний простір якої сповнений багатством та духовно – культурними цінностями задля формування високого
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рівня стресостійкості особистості. Усвідомлюючи, тісний зв’язок емоційно стійкої
особистості та її духовго рівня цінностей можемо розглядати її подальший розвиток у
сфері іноваційних технологій у сфері освіти та діяльності. Формування стресостійкості
є запорукою психічного здоров’я особистості і неодмінною умовою соціальної
стабільності, прогнозованості процесів, що відбуваються у суспільстві.
Висновок. Підсумовуючи результати проведеного дослідження, важливо
відмітити, що стрес являється важливим для молоді феноменом, адже здійснює глибокий вплив на відношення особистості до різних сфер життєдіяльності зокрема
навчальної. Стресостійкість підвищує рівень ефективності майбутнього фахівця,
забезпечує кардинальні зміни способу та якості життя. Духовне становлення
особистості зберігає емоційну стабільність, допомагає орієнтуватися у світі новітніх
інформаційних технологій та допомагає зберегти цінності задля високого рівня
свідомості та самосвідомості. Щоб зберегти своє психологічне здоров’я необхідно
мати високий рівень стресостійкості. Це допоможе забезпечити успішне досягненя
мети діяльності, професійної підготовки фахівця. Слід вважати, що вхід в міжнародний
інформаційний і комунікаційний простір є використання дистанційних освітніх
технологій, що робить перспективним особистість в сфері освіти та науки і потребує
значних змін та готовності від студента, відповідно стресостійкої емоційної сфери.
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Ш теп а О лен а

РЕСУРСНИЙ ДИСКУРС ВНУТРІШНЬОГО
ДІАЛОГУ ОСОБИСТОСТІ
Внутрішній діалог допускають «однією з форм діалогізованої свідомості»
(Кучинський, 2008: 40). Діалогічність передбачає переосмислення людиною
власних життєвих принципів, поглядів, що, своєю чергою є ознакою її самозміни
(Нізовскіх, 2014: 367). Водночас самозміни уможливлені психологічними ресурсами , які є у розпорядженні в людини, і мають функцію усунення суперечностей між
внутрішньою суб’єктивною реальністю, життєвими задачами особи (Нізовскіх, 2014:
367). У постмодерновій психології самозміни характеризують через самопроектування
особистості, що відбувається «у внутрішньому плані певного дискурсивного поля», яке
функціонує завдяки відкритості досвіду (Самопроектування особистості у дискурсивному просторі, 2016: 7). Наявність, актуалізованість внутрішнього діалогу виявляється
через діалогові позиції, що їх по-своєму схарактеризовано у різних психологічних
напрямах. Зокрема, в індивідуальній психології можливими діалоговими позиціями
допущено «его» і «Самість», у психоаналітичній персонології – «реалістичне Я» і «можливе Я», у етичному персоналізмі – «совість» і «Я», в екзистенційній психології –
«самоцінність» і «Я»; у діалогічній психології йдеться про різні діалогічні конфігурації
між такими позиціями, «агресор», «дипломат», «партнер», «консерватор».
З метою емпірично встановити психологічні ресурси внутрішнього діалогу
особистості було проведено дослідження, у якому взяли участь 168 осіб віком
35-57 років (Мean=44,95; Моde=40,0) . Методики дослідження бути такими: опитувальник психологічної ресурсності О. Штепа, опитувальник втрат та набуття персональних ресурсів (розроблено Н. Водопьяновою та М. Штейном), тест-опитувальник
діагностики показників екзистенціальних ресурсів особистості Є. Рязанцевої, анкета
самооцінки «сил характеру», побудованої нами на основі опитувальника «Чесноти і
сили характеру» (Values in Action К. Петерсона і М. Селігмана), опитувальника стратегій
подолання кризового стану М. Лаада, опитувальник психологічного благополуччя
(адаптація С. Карсканової методики К. Ріфф), шкала когерентності А. Антоновскі
в адаптації Є. Осіна, методика визначення (ін)толерантності до невизначеності
С. Бадлера (адаптація Г. Солдатової, Л. Шайгерової), методика оцінки та прогнозування
психологічного розвитку ситуацій міжособистісної взаємодії О. Бандаренко, шкала
внутрішньої діалогової активності П. Олеся (в адаптації Д. Леонтьева, Є. Осіна).
За допомогою дискримінантного аналізу було визначено з 72 психологічних
ресурсів саме ті 11, що входять до внутрішнього діалогу (табл.1)
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Таблиця 1.
Результати дискримінантного аналізу
за шкалою «внутрішній діалог» щодо психологічних ресурсів
Психологічні ресурси,
дискриміновані моделлю
внутрішнього діалогу

Wilks’ Lambda

Partial Lambda

F-remove
- (2,403)

p-level

Toler.

1-Toler. (R-Sqr.)

Самоконтроль

0,868707 0,947162 11,2408

0,000018 0,819559 0,180441

Персональні ресурси

0,854288 0,963148 7,70982

0,000518 0,917117 0,082883

Здатність вибачати

0,837808 0,982094 3,67391

0,026231 0,859204 0,140796

Повнота життя

0,848059 0,970222 6,18434

0,002262 0,819672 0,180329

Інтерес до знань

0,829527 0,991897 1,64606

0,194101 0,927107 0,072892

Успіх

0,831091 0,990031 2,02893

0,132817 0,843095 0,156905

Творчість

0,838896 0,980820 3,94026

0,020197 0,747590 0,252410

Емоції

0,855193 0,962129 7,93136

0,000418 0,436770 0,563230

Позитивні взаємини з
іншими

0,835981 0,984240 3,22643

0,040727 0,739225 0,260775

Стосунки

0,831238 0,989856 2,06501

0,128157 0,620866 0,379134

Віра у добро

0,829024 0,992499 1,52279

0,219355 0,777953 0,222047

За результатами дискримінантного аналізу (Wilks’ Lambda: ,82) з’ясовано, що
вміст внутрішнього діалогу становлять такі психологічні ресурси: інтерпретаційні
психологічні ресурси – творчість, віра у добро, успіх; мотиваційні ресурси
психологічного благополуччя – позитивні взаємини з іншими; сили характеру (ресурси концептуалізації цінностей) – самоконтроль, здатність вибачати інтерес до
знань; ресурси психологічного виживання – емоції і стосунки; ресурси взаємин – повнота життя; а також персональна ресурсність. За допомогою регресійного аналізу
було встановлено, що чинником внутрішнього діалогу є відсутність здатності вибачати. класифікаційний аналіз дав змогу виявити, що головними предикторами
внутрішнього діалогу є саме персональна ресурсність (ранг 100) і позитивні взаємини
з іншими (ранг 74). Метод «причин та ефектів» показав, що внутрішній діалог більшою
міро є ефектом (не)здатності вибачати, ніж персональної ресурсності (рис. 1).
Встановлення психологічних ресурсів внутрішнього діалогу особистості важливий для характеристики його розгортання та концептуалізації змісту. Практична
значущість опису ресурсного дискурсу полягає у визначення психологічних ресурсів,
доступ особистості до яких дасть їй змогу конструктивно розв’язати можливі
внутрішні конфлікти.
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Рис.1. Унаочнення зведених результатів регресійного і класифікаційного аналізу та аналізу
«причин та ефектів» щодо визначальних ресурсів внутрішнього діалогу
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Д а р мор і з Оксана

СПЕЦИФІКА ХРОНОТОПУ
В МІФОЛОГІЧНІЙ КАРТИНІ СВІТУ СУЧАСНОЇ ЛЮДИНИ
Спостерігаючи за сьогоденням, бачимо, що людина активно використовує
різноманітні міфи, міфологеми, стереотипи, які включає в свою картину світу і, які
впливають на її світогляд та поведінку. Попри те, що людство у своєму розвитку пройшло величезний шлях, і сьогодні є актуальним міфологічне мислення, яке формувалося та визначало розвиток спільноти і культури ще в первісному суспільстві. Сучасна
людина вибудовує навколо себе реальність, яка є певним чином симулятивною, але
яка, водночас, підміняє собою реальну дійсність. Значний вплив на побудову цієї
реальності має міфологізація соціальних та культурних явищ, повсякденного буття
людини та спільноти. Міфологічне мислення формує особливий часопростір (хронотоп), важливий для розкриття розуміння міфологічної картини світу як світоглядної
форми існування людини і міфів як виразників специфіки культури тієї чи іншої
соціальної групи.
При цьому просторове осягнення та розуміння світу в міфологічній свідомості
відбувається через накладання антропометричних характеристик на навколишнє
середовище. В первісному суспільстві таке олюднення Космосу відбувалося через
анімістичні уявлення, наділення усіх предметів навколишнього світу душею, по
аналогії із людським, заселення його надприродними істотами, які досить швидко набувають людського вигляду та психічних характеристик, у розвинених міфологічних
системах навіть їх суспільне життя будується відповідно до людського. Сучасний міф
також антропоцентрує Всесвіт, проте за новими правилами, тепер людина наближаються до міфу, включається в нього, стає його частиною, приміряючи на себе ролі,
які їй пропонують різноманітні ідеології і, які актуалізують її нереалізовані бажання.
Також описання простору в міфологічній картині світу відбувається через протиставлення «свого» і «чужого» світу. Свій світ – пізнаний, присвоєний, розширюється
по мірі включення в нього нових об’єктів, цінностей, подій та явищ. Якщо в первісному
суспільстві він постає як цілісний впорядкований Космос, бо чужий світ – завжди хаос,
невідомість, то в сьогоденні це лише частина Всесвіту, яка по різному структурована
та має багато виявів: родинний вимір, професійний, політичний, культурний, етнічний
і т.д. Усі ці світи в бутті і свідомості сучасної людини тісно переплетені між собою,
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але кожен має свої просторові характеристики, є наслідком міфотворчості різних
ідеологічних систем, представляє різні, іноді взаємозаперечні міфологеми, які, проте,
через клаптикове сприйняття світу між собою не конфліктують.
Сучасне міфологічне розуміння чужого світу дуже близьке за відчуттями до
первісного, адже ґрунтується на протиставленні не лише просторового охоплення тією чи іншою групою навколишнього світу, але й їх ціннісного протиставлення. Аксіологічний потенціал групи з необхідністю накладається на її просторове
розміщення та конкурує з відповідним потенціалом іншої, «чужої» групи. Останню, через її територіальну приналежність, простори культури, пам’яті, ідеологічних установок, сприймають як ворожу, яка посягає на «наші» простори у матеріальному чи духовному вимірах. Артикулюється у дискурсі через введення негативних стереотипів щодо
представників цієї групи, висміювання її особливостей, мову ворожнечі. Фредерік Барт
накладає це розуміння чужого світу на етнічні кордони, які концептуалізують етнічну
групу через певні маркери: політичні, економічні, соціально-політичні, культурні.
Вони пов’язані із територіальною організацією групи, але водночас і включають інші
– позатериторіальні – ознаки, які й визначають етнічну групу як спільність народу
та народності (національності).
Варто також наголосити на виділенні священного простору в міфологічному
структуруванні світу. В сьогоденні сакральні місця також пов’язані з ритуальною
діяльністю, як і в первісній культурі, проте вони вже прив’язуються до певної
соціальної, культурної чи політичної події, яка з часом міфологізується, сакралізується,
як і саме місце та його наповнення. П’єр Нора називає такі локації – «місцями пам’яті»
– це місця (в усіх значеннях слова), в яких укорінилася пам’ять спільноти. Сюди він
пропонує віднести кожну значущу одиницю матеріального та нематеріального характеру, яка внаслідок людської волі або роботи часу стала символічним елементом
спадщини спільноти. Аляйда Асман, прив’язує їх до конкретних місць, де вже діяла
людина, в протиставленні до абстрактного простору як сфери людського планування.
Також важливого значення вона надає травматичним місцям й пов’язаним із ними
травматичним роковинам, наголошуючи на необхідності виокремлення, в контексті
колективної пам’яті та меморіалізації спогадів міфологічною свідомістю, пам’яті
переможців і переможених, жертви та злочинця (і в їхньому контексті свідка). Саме
тут часто відбуваються ритуали, які покликані відтворювати найбільш значущі моменти колективної пам’яті, повертаючи спільноту в минуле та зберігаючи це минуле
в колективній свідомості.
Міфологічне розуміння часу співпадає не з реальним плином часу (Еліаде говорив про відсутність історичного часу в міфі), а з особливим самовідчуттям людини в
міфологічному просторі, сприйняттям існування світу як особливого міфологічного
конструкту та відповідним ставленням до вічності. Міфічний час водночас і
космогонічний, і есхатологічний, пов’язаний не з рухом вперед, а з рухом по колу,
постійним поверненням до першовитоків, першопричин, до своєрідного дочасся
через ритуальне звернення до міфу.
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Міфічний час не стосується лінеарності історії, він сприймається як певна
доісторична подія, проте необхідна для подальшого здійснення історичного процесу.
Людина і група потребують постійного підтвердження зв’язку з міфологічним часом,
коли із Хаосу був створений Космос. Повертаючись до цього часу через ритуал, вони
стають спів-творцями цього ж Космосу (у сучасному міфі його соціальної складової)
та сприяють становленню соціальної рівноваги в сьогоденні. Водночас, є необхідність
підтримання постійного зв’язку з доісторичною епохою творення, що не заперечує
впливу історії на міфологізовану сучасність, а навпаки сприяє специфічному сприйняттю історичних подій, явищ та процесів.
Зв’язок сучасного міфу з історією забезпечується колективною пам’яттю, яка
є сукупністю уявлень її членів про спільне минуле (і навіть індивідуальна пам’ять
визначатиметься колективними спогадами – Моріс Альбвакс), а також способом
увічнення і переказу тих знань, які вважаються обов’язковим надбанням кожного
члена цієї спільноти. Барбара Шацька спільною засадничою рисою міфологічного
часу і часу, яким оперує колективна пам’ять, вважає те, це не лінеарний час історії,
а міфічне безчасся. Також вона відзначає здатність колективної пам’яті як форми міфологічної свідомості, міфологізації минулого, творити сакральні взірці та
позачасові типи – історичні герої в позбавляється своєї індивідуальності, стають
взірцями, персоніфікаціями певних цінностей. Теж саме стосується і подій минулого,
які також стають зразками для вчинків та поведінки, важливими для існування групи,
символами вагомих для неї вартостей.
Міфологічні час та історія в сучасній соціальний міфотворчості мають свою
специфіку та дещо відрізняються від тих, якими вони були в первісну епоху, попри
те, що принципи їх формування та існування залишилися незмінними. В сьогоденні
соціальний міф також створює особливий часопростір, який іноді підміняє дійсність
та визначає ставлення людини до світу, спільноти, наукових досягнень, культурного
та історичного досвіду тощо. Цей хронотоп твориться специфічним ставлення до
простору, створенням сакральних місць, антропоморфізацією світу та протиставленням «свого» «чужому». Також він зациклює час, звертаючись до спільного минулого,
підпорядковує собі соціальне буття і завжди відсилає людину до так званої священної
історії групи/нації/держави, їх «золотого віку».
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РЕЛІГІЙНО ЦЕРКОВНА ІНФРАСТРУКТУРА УКРАЇНИ
В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ КОРОНАВІРУСУ:
ВИКЛИКИ ТА ВІДПОВІДІ
Стрімке поширення епідемії корона вірусу стало явищем соціально-гуманітарної
катастрофи, яка стала своєрідним лакмусом для перевірки на життєстійкість для
багатьох інституцій громадянського суспільства. На передовій боротьби з вірусною
небезпекою опинилися передовсім медичні працівники. Однак не менш вагомою у
протидії корона вірусу стала позиція Церкви, духовенства, священнослужителів, які
повною мірою у тих складних обставинах забезпечували реалізацію «втішальної» чи
«терапевтичної» функції релігії.
Особливу увагу протидії корона вірусу приділяла така структура як Всеукраїнська
Рада Церков та релігійних організацій. Її позиція, напрацьована у ході спільних засідань,
стала своєрідним рупором, голосом Церкви її офіційною позицією у справі протидії
небезпечній інфекції. 12 березня 2020 року було проголошено карантин, а вже 16
березня ВРЦІРО виступила із Закликом щодо профілактики поширення корона вірусу.
Документ наголошував на необхідності «з розумінням та особистою відповідальністю»
поставитися до обмежувальних карантинних заходів. Заклик акцентував на небезпеці
піддаватися паніці, з одного боку, з іншого-шкідливості легковажити небезпекою
інфікування корона вірусом. Очільники Церков та релігійних спільнот закликали
вірних в умовах пандемії проявляти такі якості як відповідальність, любов, співчуття,
толерантність, а також запевнили вірян, що вживатимуть усіх профілактичних заходів,
передбачених МОЗ. [1]
Тим не менше Богослужбові практики у режимі онлайн не завжди були у змозі
протидіяти порушенню карантинних вимог. Особливо значними були побоювання
щодо недотримання карантинних вимог у часі Великодніх свят у квітні минулого
року. Попри загальну тенденцію дотримання усіх проти карантинних приписі не усі
вірні та духовенство (на щастя, таких випадків було небагато) виявились не повною
мірою готовими дотримуватись обмежувальних приписів. Ігнорування карантинних
приписів деякими ченцями та вірними привело до закриття Києво-Печерської Лаври.
Напередодні великодніх свят Всеукраїнська рада церков визначила алгоритм дій
на Великдень. Зокрема, він окреслював такі дії – богослужіння проводитимуться, але
з обмеженою кількістю людей - не більше десяти осіб у храмі, а приходи організують в
інтернеті трансляцію святкової служби. Крім того, обов’язковою умовою було носіння
захисник масок всіма присутніми, а причастя й прикладання до ікон були обмежені.
ВРЦіРО, незважаючи на активну «антивірусну» позицію, Рада Церков змушена
була періодично дистанційовуватись від прикрих випадків порушення карантинних
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вимог, котрі, незважаючи на те, що були радше винятком, ніж правилом, ставали
предметом масового осуду, а Церква та священики – чи не головними винуватцями
у поширенню пандемії. З огляду на це, ВРЦіРО змушена була виступити із Заявою у
зв’язку зі звинуваченнями МОЗ у поширенні COVID 19 у західних областях України.
У ній наголошується, що з моменту проголошення карантину Церква проводить
низку заходів щодо безпечного проведення Богослужінь, соціальної роботи. Зокрема,
організовано трансляцію онлайн Богослужінь, має місце дотримання соціальної
дистанції, носіння масок тощо. Рада Церков закликала керівництво МОЗ припинити
практику «узагальнених звинувачень на адресу всієї релігійної спільноти», натомість,
приділити більшу увагу зменшенню ризиків інфікування у місцях найбільш активних соціальних контактів – у громадських місцях, закладах торгівлі, розважальних
центрах тощо. Очільники Церков висловили глибоку переконаність у тому, що лише
у «порозумінні та взаємодії українське суспільство здатне протистояти викликам
пандемії».[2]
У серпні минулого року ВРЦ взяла на себе зобов’язання допомогти уряду у справі
поширення інформації серед населення про необхідні профілактичні дії, щоб захиститися від зараження коронавірусом, особливо під час навчального процессу у школах.
У жовтні 2020 р. відбулася зустріч президента із представниками Церков і
релігійних організацій. Глава держави закликав очільників Церков проводити
релігійні заходи таким чином, аби зменшити скупчення людей і збільшити між ними
дистанцію, а також практикувати Богослужіння у дистанційному режимі. Водночас,
у ході зустрічі очільники Церков, звернули увагу президента на низку соціальних
проблем, котрі в умовах поширення коронавірусу стають особливо гострими викликами часу. Так, зокрема, Глава Української Греко-Католицької Церкви Святослав
(Шевчук) наголосив, що згідно із офіційною державною статистикою чверть населення України перебуває за межею бідності, в тому числі, 80 процентів пенсіонерів,
а кількість безробітних в Україні наближається до двох мільйонів. [3].Зазначимо,
що Церкви надають поважну матеріальну підтримку для боротьби з коронавірусом.
Церкві, як бачимо, постійно доводиться обстоювати своє право на безперешкодне функціонування для того, аби уможливити оптимальне забезпечення духовних
потреб своїх вірних. Так, запровадження нових вимог щодо карантинних обмежень
11 листопада 2020 р. (коректують липневі вимоги) передбачає, що Богослужіння
та інші релігійні заходи обмежуються кількістю 20 осіб. На думку представників
ВРЦіРО такий «узагальнений підхід не враховує особливостей функціонування великих храмів, інших культових споруд…які можуть умістити одночасно сотні чи, навіть,
тисячі віруючих».[4]
Особливо гостро дискутується сьогодні проблема вакцинації – не лише як медична, але й релігійно-духовна проблема. При розгляді цього питання немає єдності,
зокрема, у середовищі богословів УГКЦ. Так, викладач УКУ Петро Гусак переконаний, що корона вірус, вакцинація – «всесвітня змова», а носіння масок приводить до
відмирання клітин головного мозку.[5] Офіційна позиція Церков щодо даної проблеми:
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вакцинування не суперечить релігійним доктринам, але є справою особистого вибору
кожної людини зокрема[6]
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В ласеви ч Те т я н а

СУЧАСНЕ ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО БОЛГАРІЇ
У наш час сучасне образотворче мистецтво постає одним із засобів формування іміджу держави, адже сучасне мистецтво – це і віддзеркалення суспільства та
його гострих проблем, і нові технології, і креативні ідеї. Сьогодні в образотворчому мистецтві Болгарії співіснують численні творчі напрямки, стилі, угрупування.
Художники, натхненні енергією нових доступних творчих можливостей і перспектив
спрямували свої зусилля на реалізацію власних художніх проєктів. В умовах ринкових
відносин перед митцями постала проблема – знайти свою авдиторію, що було важливим чинником у формуванні нових естетичних смаків і створенні новітніх стилів
у мистецтві. Для вирішення цієї проблеми багато митців переосмислювали власну
творчість, кардинально змінювали тематику творів, художній стиль, акцентувались
на нових мистецьких пріоритетах. Таким чином, сформувалась плеяда митців, які
швидко реагували на зміни в суспільстві та в художній культурі.
До плеяди відомих сучасних болгарських митців належать: Ігнат Ігнатов, Мірослав
Йотов, Дімітр Войнов, Мірослава Захарьєва, Таня Доскова, Штефан Петрунов, Вікторія
Стоянова, Ангел Пейчінов та багато ін.
Ігнат Ігнатов - сучасний художник, його інтерпретація духу образотворчого мистецтва насичує його картини унікальним виразним багатством. Хоча кожен новий предмет диктує стиль і підхід, його картини завжди живі за кольором,
світлом, текстурою, атмосферою, енергією і емоціями. Ігнат народився в 1978 році
у м. Велико-Тирново і виріс у м. Севлієво. У тринадцять років почав відвідувати
відому школу прикладного мистецтва в м. Трявна. Після закінчення в 1996 році
Ігнат навчався у Великотирновському університеті св. Кирила і Мефодія. У
1997 році, у віці дев’ятнадцяти років, Ігнат переїхав до Сполучених Штатів, використовуючи доходи від продажу свого мистецтва. Зараз він є громадянином Сполучених
Штатів, який проживає в Каліфорнії. Після переїзду, Ігнат навчався в престижному Каліфорнійському інституті мистецтв у м. Вестлейк-Віллідж, в Американському
інституті анімації в Північному Голлівуді. У 2005 році Ігнат почав читати курс живопису в Лос-Анджелесській Академії образотворчого мистецтва, де викладав до 2012 року.
У 2013 році співчуття Ігната до безпритульних тварин призвело до численних мистецьких проєктів. Він писав портрети безпритульних тварин з метою ознайомлення
зі складною ситуацією в притулках та пожертвував кошти від цих картин невеликим
організаціям порятунку тварин, які хотіли врятувати собак. Він також намалював
болгарських вуличних собак, доходи яких допомогли побудувати притулок для тварин
у м. Пловдиві, Болгарія. Його робота включає в себе фігури, портрети, натюрморти,
живу природу і пейзажі. Він - пристрасний мандрівник, робота якого натхненна його
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пригодами. Основна мета Ігната полягає в тому, щоб продовжувати культивувати
свій неповторний стиль, висловлюючи форму і анатомію, а також колір і композицію
через підхід репрезентативного живопису. Ігнат Ігнатов є членом клубу мистецтв
Каліфорнії [2].
Мірослав Йотов народився 26 липня 1977 року в місті м. Ісперих. Йотов, також
відомий в інтернеті як Cirk, до речі так його називають друзі, багатогранний молодий художник. Його живопис будується з суміші стилів, щось середнє між реалізмом
і сюрреалізмом, підкреслюють його індивідуалізм і своєрідний погляд на світ. Його
стиль унікальний - через його, типово болгарську емоційність, мазки пензлем чудово відточені, нічого зайвого. Картини художника дуже красномовні і, майже завжди еротичні, як ніби він намагається спокусити глядача. Ця, здавалося б, незначна особливість принесла йому захоплення і хвалебні відгуки від колег, критиків і
цінителів живопису. До того ж, очевидно, що своїми картинами художник прагне
поширити позитивну енергію, доброту і творчий погляд на світ. За допомогою соковитих фарб і очевидною нереалістичністю сюжетів художник розповідає історії, які
надихають і мотивують шанувальників дивитися на світлу сторону життя. Мірослав
провів одну персональну і взяв активну участь в декількох колективних виставках в Болгарії, в тому числі в містах Шумен та Ісперих. Його картини викликають
непідробний інтерес навіть у найвимогливіших цінителів живопису і підприємців з
вишуканим смаком своєю яскравою, захоплюючою палітрою кольорів і унікальним
поглядом на безліч речей. На даний момент вони вже є в числі робіт, що прикрашають
деякі приватні колекції, як в Болгарії так і за кордоном [4].
Дімітр Войнов Молодший - народився в м. Софії. У 1990 році закінчив Вищу
школу образотворчих мистецтв ім. І. Петрова, м. Софія. У 1997 році закінчив фреску в
Національній художній академії в м. Софії. У нього понад 22 індивідуальних виставок.
Живе і працює в м. Софії. З 1997 року бере участь в безлічі колективних виставок в
Болгарії, Швейцарії, Туреччини, на Кіпрі, в Німеччині, Франції, Англії [1].
Слід відзначити, що в Болгарії створені інституції сучасного мистецтва,
відбуваються фестивалі та художні виставки. Однією з таких виставок була EXPO
Artco19 у Національному палаці культури в Софії. Ця унікальна арт-платформа у
столиці Болгарії зібрала понад тисячу робіт сучасних митців. Організатори називають
цю виставку «найбільшою і першою у своєму роді виставкою мистецтва на відкритому
повітрі в Болгарії» [5]. Захід пройшов 26-27 вересня 2020 р. і зібрав під одним дахом
художників з усієї Болгарії, які отримали можливість представити своє мистецтво
широкій публіці. В рамках виставки відбувся аукціон сучасного болгарського мистецтва, для якого 78 болгарських художників надали одну зі своїх робіт. На EXPO
Artco19 загалом було представлене велике різноманіття картин, малюнків, колажів,
фотографій, скульптур, текстилю тощо. Програмою заходу також була передбачена
панельна дискусія про вплив пандемії коронавірусу на ринок мистецтва.
Отже, сучасне болгарське мистецтво гостро й вчасно реагує та відображає
суспільні проблеми, стимулюючи спільноту до їхнього вирішення.

240

К А Ф Е Д РА
Т Е О Р І Ї Т А І С Т О Р І Ї К УЛ ЬТ У Р И

ЛІТЕРАТУРА
1.
2.
3.
4.
5.

Дімітр Войнов Молодший [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://ru.newmediator.
org/283-dimitar-voinov-junior-1971-figurative-painter.html
Ігнат Ігнатов [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://uk.newmediator.org/280ignat-ignatov-1978-impressionist-painter.html
Сучасні художники Болгарії [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.
liveinternet.ru/users/lara_rimmer/post334145642/
Сучасні художники Болгарії. Мірослав Йотов [Електронний ресурс] – Режим доступу:
https://www.risunoc.com/2013/03/bolgarskiy-khudozhnik-miroslav-yotov.html
EXPO ARTCO19, open-air art exhibition, opens in Bulgaria’s capital on September 26 – URL:
https://sofiaglobe.com/2020/09/05/expo-artco19-open-air-art-exhibition-opens-in-bulgariascapital-on-september-26/

241

Т Е ЗИ
звітної наукової конференції філософського факультету

Стец енко Ва ле р ій ,
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П. ВЕЛИЧКОВСЬКИЙ ЯК ПРОДОВЖУВАЧ
АСКЕТИЧНО СПОГЛЯДАЛЬНОЇ ТРАДИЦІЇ
В УКРАЇНСЬКІЙ БОГОСЛОВСЬКО ФІЛОСОФСЬКІЙ ДУМЦІ
Як відомо, серед зовнішніх ідейних впливів на розвиток філософської думки в
Україні у ХІV-ХVІ ст. помітне місце займав ісихазм, співзвучний одній з провідних рис
української світоглядної ментальності – екзистенційній зорієнтованості на внутрішнє,
духовне життя людини. Напр. ХVІ – поч. ХVІІ ст. під впливом ісихазму в українській
богословсько-філософській думці навіть складається особливий аскетично-споглядальний напрям, відомими представниками якого були Іван Вишенський, Ісайя
Копинський, Йов Почаївський, Йов Княгиницький, Віталій з Дубна.
У ХVІІІ ст. продовжувачем традиції цього напряму виступив вихованець КиєвоМогилянської Академії Паїсій Величковський, який у своїй діяльності ченця, аскета-подвижника і у своїх творах відроджував ісихастську богословсько-філософську
доктрину і практику, вважаючи, що тільки аскетично-споглядальне життя може наблизити людину до стану духовної незалежності і свободи. У цьому, як відзначають
дослідники життя і творчості П. Величковського, йому особливо близькими були такі
його попередники, як Іван Вишенський та Йов Почаївський [1,c.219; 2, c.343]. Так,
П. Величковський, подібно до І. Вишенського, віддавав перевагу аскетичному способу життя, як і Вишенський, деякий час був афонським монахом. Ісихастські погляди
Паїсія, як і Вишенського, формувалися під впливом аскетичних творів таких Отців
Церкви, як Григорій Богослов, Василій Великий, Григорій Ниський, Йоан Златоуст,
Максим Сповідник, ісихастів – Ісаака Сиріна, Симеона Нового Богослова, Григорія
Синаїта, Григорія Палами. Подібно до Вишенського, Паїсій Величковський також
розрізняв філософію “внутрішню”, “священну”, яка вчить про Бога (тобто, богослов’я),
і “зовнішню” (світську “філософію Платона і Аристотеля”), до якої, як і його попередник, ставився негативно, але використовував, перекладаючи твори Отців Церкви.
Не було чуже П. Величковському і вчення про людину, яке займало важливе місце
у поглядах І. Вишенського. Як і останній, Паїсій вважав, що людина, яка є єдністю двох
протилежностей – тіла і невидимої, розумної й безсмертної душі, повинна скеровувати
свої сили на духовне та вічне, щоб врятувати свою безсмертну душу, а для цього їй
потрібно “поспішати з пітьми гріха... до чистоти і безгрішності богоугодного життя”
[5, c.291]. Оскільки в людині постійно відбувається боротьба й вибір між двома протилежностями – з одного боку, “горним”, божественним, духовним, а з іншого – “нижчим”,
плотським, мирським, Паїсій Величковський радив обирати перший шлях, тому що
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він веде до пізнання Бога і єднання з Ним. Тож закликав: “Не будьте ж полоненими
“дольного” світу, тіла і смерті, але до “горного” світу й безсмертної межі спрямовуйтеся,
та будете спадкоємцями його світла” [5, c.292]. У його поглядах, як і у Вишенського,
виняткове значення має проблема земного, тимчасового (смертного) і вічного (безсмертного) у трактуванні людини. Ця проблема була дуже близькою для українського
мислителя-аскета, на погляд якого, в цьому світі все мінливе та недовговічне, тому що
все проходить. Величковський повчає, що коли людина буде пам’ятати про смерть,
вічні муки для грішників, тоді “зневіра, лінощі і розслаблення зникне і душа, ніби
від мертвих оживиться благодаттю Христовою” [3, c.5]. Тобто, людина, наголошує
мислитель, повинна завжди пам’ятати, що земне життя скороминуще: “Тепер ти, людино, насолоджуєшся... і проводиш життя своє в суєтному прикрашенні, сподіваючись
провести так рік за роком. О, людино! Вік твій приходить до кінця, життя минає...”
[3, c. 5]. Звідси висновок Паїсія Величковського, подібно до думки Івана Вишенського,
що тільки через духовні подвиги (духовне збагачення й самовдосконалення) людина
входить “в сердечну, розумну і душевну чистоту” [3, c.23]. Отже, відзначає І. Огієнко,
“старець Паїсій – це духовний учень Івана Вишенського в аскетизмі” [1, c.219].
Багато спільного було у Паїсія Величковського й з ігуменом Почаївського монастиря Йовом Почаївським, який також проповідував суворий аскетизм, тому що “усе суєта
в людському житті... і як оманливий сон пройде... Тому що димом є людське життя...
і попелом, і прахом. На короткий час з’являється людина і незабаром гине. Істинно,
немає в цьому житті нічого гарного...” [4, c.309]. Подібно і Величковський відзначає,
що недовгим і марним є людське життя: “Короткий шлях цей, яким йдемо тілом; дим...,
попіл, порох, морок, життя це; як дим на повітрі розходиться..., як вода протікає..., як
роса ранкова зникає..., отак... і закінчуються дні нашого життя” [3, c.7]. З думкою, що
земне життя є коротким і суєтним, у П. Величковського поєднуються характерні для
аскетично-споглядального, ісихастського світогляду умовиводи. “Не тривалий шлях
земного життя, – вкотре наголошує мислитель, – на короткий час являється і незабаром проходить. Воістину суєта і тління, все... у цьому світі; тому що як тінь мінлива,
усе проходить...; зараз хто-небудь є; незабаром потім відходить; сьогодні з нами, а на
ранок гробу віддається” [3, c.8]. Через це, висновує П. Величковський, ми повинні задуматись про смерть та піклуватися не про матеріальні, а духовні скарби, тому що “не
буде з нами по смерті ні багатство, ні слава, ні насолода і ніщо з цього не зійде з нами
до гробу, тільки добрі справи... залишаться з нами” [3, c.9]. Також для людини важлива
Божа благодать: “Де благодать – джерело життя, там добрі справи з серця витікають”
[3, c.9]. Людина не повинна піддаватися пристрастям, бо “хто віддається пристрастям,
у того і пристрасті множаться” [3, c.10]. Їм слід протиставити духовне вдосконалення,
внутрішнє переродження та оновлення людини, чого може досягнути тільки той, “хто
непорочно зберіг і виконав заповіді, хто переміг пристрасті і відмовився від будь-якої
насолоди” [3, c.10]. Таким чином, у 2 пол. ХVІІІ ст. Паїсій Величковський повністю
продовжив богословсько-філософську традицію своїх ідейних попередників кін. ХVІ поч. ХVІІ ст., проповідуючи ідеали аскетично-споглядального життя та духовного
вдосконалення людини.
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Колес ник Іго р

СВІТОГЛЯДНІ ЗАСАДИ ТРАНСГУМАНІЗМУ:
ПЕРСОНАЛІЇ ТА ТВОРИ
Визначення трансгуманізму у сучасному контексті – справа доволі складна для
академічної науки. Справа у тому, що це доволі багатошаровий феномен, який інтегрує
групи людей із різними поглядами на майбутнє.
У широкому значенні трансгуманізм окреслює шляхи вдосконалення людини у
конкретному контексті: міфологічному, релігійному, філософському, науковому тощо.
Історія людства знайома із «трансгуманістичними проєктами» радянської влади і
нацистів, коли людину розглядали в якості перехідної стадії до досконалого «світлого
майбутнього». Також нам знайомі різноманітні образи утопічного майбутнього у
художній та філософській літературі.
У вузькому значенні трансгуманізм – це сукупність ідей та концепцій, які розглядають людину в якості перехідної стадії до майбутньої постлюдини. При цьому ми
спостерігаємо також інтерес до гуманістичної етики, підсиленої науково-технічними
здобутками. Тут секулярна етика віднаходить для себе союзника у галузі природничого знання, будуючи горизонт найбільш сподіваних напрямів подальшого розвитку
цивілізації.
Різнорідність руху, який використовує ідеї та концепти трансгуманізму пов’язана
із широтою спектру джерел. Власне я зосереджу увагу на основних авторах, яких
трансгуманісти вважають своїми натхненниками або попередниками.
Біля витоків сучасного трансгуманізму бачимо постать Джуліана Гакслі [6]. У своїх
працях впродовж ХХ століття він активно пропагував ідеї євґеніки та еволюційної
теорії. На його переконання, майбутнє людства дуже залежить від дій у галузі селекції
ґенів. Науково виправдане вдосконалення людини також веде до поступової відмови
від традиційних світоглядних систем (зокрема, релігії), оскільки у них зникне потреба.
Уваги заслуговує творчість Джона Галдейна. У праці «Дедал або наука і
майбутнє»[5] він, з одного боку, закликає до раціонального застосування штучного
запліднення, а також мутагенезу, з іншого – застерігає від необережного прогресу
без відповідної етики. Історія людської цивілізації неодноразово виявляла проблему
неспіввіднесеності етики і використання технології.
Джон Еттінгер, засновник псевдонаукової кріоніки, також вважається одним із
видатних ідеологів трансгуманізму. У праці «Перспективи безсмертя»[3] він малює
своєрідну візію майбутнього, у якому людина зможе набути вічного життя завдяки
технологіям заморожування. У цій постаті можемо спостерігати перехід від науки до
новітньої міфотворчості.
До трансгуманістів також зараховують Алана Тюрінґа, автора статті
«Обчислювальні машини та інтелект»[8]. Він закладає основу для серйозного вив-
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чення майбутніх горизонтів штучного інтелекту, а отже виступає проміжною ланкою
між минулим та інформаційною епохою. Хоча для відомого математика ця тема мала
вузькоспеціалізований характер, у контексті змін на межі 90-х і 2000 років деякі його
тези набули майже сакрального значення для трансгуманістів, зокрема Ніка Бострома.
Популяризацією нанотехнологій у середовищі трансгуманістів займається Ерік
Дрекслер, чия ідея «асемблера» лягла в основу сучасних досліджень можливостей
майбутнього отримання різноманітних матеріалів. Його праця «Радикальний достаток: як революція у нанотехнології змінить цивілізацію»[2] також натхненна надіями
на майбутнє людства.
Хоча зазвичай серед трансгуманістів переважають люди із природничою освітою,
які займаються спеціалізованими темами у різних галузях науки, часом трапляються
радше ідеологи, письменники і популяризатори трансгуманістичного світогляду.
До таких я відношу Ферейдуна Есфендіарі і Ніка Бострома, які кожен у свій спосіб
намагалися радше пояснити широкій авдиторії, чому трансгуманізм – це справжнє
майбутнє кожного із нас або наших нащадків. Ймовірно, що саме Ферейдун Есфендіарі
(відоміший як FM-2030) у книзі «Чи ви транслюдина?»[4] зробив першу спробу створити спільний вектор для багатьох мислителів.
Відомий у наш час популяризатор науки і теоретик трансгуманізму Нік Бостром
зосереджує увагу на розвитку інформаційних технологій, зокрема суперінтелекту.
Це, на його думку, породжує необхідність глибокового, міжгалузевого осмислення
перспектив людського майбутнього у світлі не лише переваг, але й загроз[1].
Загалом сучасний стан трансгуманізму, який доволі масштабно розкривається
крізь призму авторських позицій у колективній праці[7] за редакції Макса Мура і
Наташі Віта-Мур, демонструє поступове вироблення спільного вектору руху та
об’єктивніше ставлення до перспектив науково-технічного прогресу. Також активніше
піднімаються питання етики, яка би краще слугувала новим умовам.
Отож, трансгуманізм упродовж своєї історії демонструє поступовий рух від
розрізнених мислителів та їхніх праць у різних галузях до спільного вектора, який
послуговується філософськими засадами, а також намагається адаптувати нову систему етичних цінностей, що гарантуватиме гуманніше і відповідальніше використання
продуктів технологічного прогресу.
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Ко р я га Па вл о

ОБРАЗ МЕТРОПОЛІТЕНУ У ФОРМУВАННІ
КУЛЬТУРНОГО ЛАНДШАФТУ КИЄВА
Автором поняття «культурний ландшафт» вважають німецького географа Отто
Шлютера, який розумів його як матеріальну єдність природних і культурних об’єктів,
доступних сприйняттю людини. Ключову роль у генезі культурного ландшафту
Шлютер відводив людині. Істотний внесок у розвиток концепції культурного ландшафту також вніс американський географ Карл Зауер, який в книзі «Морфологія
ландшафту» визначив його, як просторове відображення еволюційно накопичених
культур в певній місцевості, своєрідну проекцію культури на природний ландшафт. У
центрі уваги, згідно з концепцією Зауера, повинні перебувати «шари» способів життя, залишені людиною в ландшафті. При цьому культура трактується як цілісність
людського досвіду. Культура, як основна сила, що формує рукотворний образ земної
поверхні.
Зважаючи на те, що розвиток новаційної культури зосереджувався здебільшого
в містах, то при розгляді нашої теми варто зупинитися насамперед на культурному
ландшафті міст загалом та ролі в них транспортної системи зокрема. Урбанізація
завжди була невід’ємною частиною людського розвитку, проте найбільших обертів
вона зазнала під час промислової революції. Зі збільшенням кількості населення у
містах та розширенням самих міст виникає проблема з пересуванням мешканців та
постає питання громадського транспорту. Першою мережею громадського транспорту
вважається мережа омнібусів –багатомісних візків на кінській тязі, яких вважають
попередниками сучасних автобусів. Ця мережа з’явилася в французькому місті Нант у
1826 році. Приблизно у ті ж роки у американському місті Балтимор штату Меріленд запускають перший кінний трамвай. Паралельно із трамваями та автобусами у 1863 році
у Лондоні запускають першу у світі лінію метрополітену. Будівництво метрополітену
дуже складне та дороге, але метро дуже дієво вирішує транспортні проблеми та є
швидким у перевезенні великої кількості пасажирів. Через вищезгадані фактори
метрополітен і набуває такої популярності у великих містах, і вже в кінці ХІХ - на початку ХХ століть лінії метро отримали Нью-Йорк, Париж, Будапешт, Глазго, Берлін та
Гамбург. Невід’ємною частиною метрополітену стають довгі тунелі, вагони потягу та
станції. У 1935 році перший метрополітен Радянського Союзу з’являється у Москві, а
у 1960 році запускають метрополітен Києва, перший в Україні.
Історія київського метрополітену бере свій початок з 1944 року після затвердження проєкту підземки партією УРСР, а саме будівництво розпочалось у 1949 році.
Через специфічний рельєф Києва пливуни, що розмивали підземні породи, під час
будівництва тунелів – зумовлювали постійні труднощі. Будівництво та відкриття
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метрополітену у Києві було важливою подією та пропагувалося на загальнодержавному рівні, тому до оформлення перших станцій метро тут поставилися не менш
відповідально, ніж при оформленні станцій метрополітену у Москві. На початку
1958 року оголосили конкурс на найкращі проєкти для станцій, а також створили
спеціальну комісію за участі архітекторів, інженерів, митців та представників державних органів для розгляду конкурсних робіт. Всього на цей конкурс подали 80 проєктів,
5 з яких було визначено переможцями та втілено при будівництві та оформленні
станцій Святошино-Броварської лінії - «Вокзальна», «Університет», «Хрещатик»,
«Арсенальна» та «Дніпро».
Після відкриття першої лінії метрополітену та будівництва нових станцій, Київ
почав змінювати свій образ та ландшафт, зокрема напрями нових проєктованих ліній
та станцій метрополітену впливали на розбудову міста, допомагали у формуванні
нових, соціалістично «правильних» районів та житлових масивів. Після відкриття
першої черги, впродовж наступних 11 років було відкрито 9 станцій, серед яких:
«Політехнічний інститут», «Шулявська», «Гідропарк», «Лівобережна», «Дарниця» та
інші. У 1971 році почалося будівництво другої гілки метро – Оболонсько-Теремківської
лінії. Щоб зекономити, будівництво вирішили вести відкритим способом, в результаті
якого були зруйновані будівлі в історичному ареалі Києва, а під час будівництва було
знайдено багато артефактів княжого періоду. У 1976 році було запущено другу гілку
метро з трьома станціями – «Контрактова площа», «Поштова площа» та «Майдан
Незалежності». У 1981 році почалося будівництво третьої гілки – Сирецько-Печерської
лінії. Через політичну та економічну нестабільність СРСР у 80-х роках будівництво
третьої гілки затягується і лише у 1989 році вдається відкрити 3 станції – «Золоті ворота», «Палац спорту» та «Кловська». За часів незалежності України вдалося відкрити
більше 20 нових станцій, а на даний час активно ведеться продовження третьої гілки
до мікрорайону Виноградар та проєктується 4 лінія метро, яка має з’єднати Троєщину
з центом міста.
Так, київський метрополітен, що являє собою унікальний архітектурний ансамбль,
протягом 60 років свого існування змінював ландшафт Києва та став невід’ємною
артерією міста, який з’єднує найвіддаленіші куточки своїми лініями швидкісних
потягів. Станції першої лінії досі справляють враження старого метрополітену, тут
збереглися бронзові люстри-бра, плетені вентиляційні решітки та візерунки на
підлозі, що органічно вписуються в архітектурний ансамбль Києва. Друга лінія є
менш пафосною, тут домінують спрощені архітектурні прийоми колонних станцій,
хоч і використані довговічні оздоблювальні матеріали. Попри це, кожна її станція
містить певні архітектурні особливості. Зокрема станція «Площа Льва Толстого»
побудована у храмовому стилі, а склепіння на станції «Мінська» оформлено фресковим поліхромним розписом. Третя лінія основними критеріями має повернення до
традицій першої черги київського метро. Беручи початок зі станції «Золоті ворота»,
яка являє собою зразок архітектури князівських часів і вкрита мозаїкою, кожна наступна станція має оригінальний дизайн. Зокрема, станція «Дружби народів» має
пілонну конструкцію з цегляною кладкою пілонів, характерною для давньоруських
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храмів. Станції «Бориспільська», «Вирлиця» та «Славутич» — зразки хайтек-дизайну. Сучасне метро Києва впливає, як на образ міста: навколо ліній та станцій метро
ведеться активне будівництво, розвиваються міські простори, так і на культурний
ландшафт, що є частиною повсякденного життя: він здатен впливати на спосіб та
ритм життя, сприйняття світу та формує образ його жителів.
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Л а за р ович На д і я

ПОСТКОЛОНІАЛІЗМ ЯК СИМПТОМАТА СУЧАСНОГО
СОЦІОКУЛЬТУРНОГО ПРОСТОРУ УКРАЇНИ
Попри майже тридцятилітню традицію незалежності України, сучасний
соціокультурний вітчизняний простір часто окреслюється такими епітетами як «пострадянський», «посттоталітарний», «постколоніальний» тощо. Як влучно зазначає
Оксана Пахльовська, ми маємо справу з культурою та суспільством, котре «впродовж
принаймні трьох століть проіснувало фактично в режимі постійного геноциду, етноциду і лінґвоциду, − суспільством, у якому відтак були поруйновані етичні основи
внутрішньої та зовнішньої комунікації» [4].
Якщо звертатися до питання термінологічної диференціації понять «колоніалізм» –
«неоколоніалізм» – «постколоніалізм», то чимало запитань виникає щодо їхнього
контексту. Зокрема, «колоніалізм» передбачає пряме підкорення певної території
(культурне, економічне, політичне та ін.) з боку метрополії, це відносини центру
та периферії. Як слушно підкреслює Ева Томпсон, «колонія – це територія, заселена
певною нацією, у якої вже є усвідомлення власної культури, мови й тотожності і яка
вважає себе центром (у своїх власних очах вона є метрополією), втрачає свій статус
центру внаслідок насильства іншої нації (підкорення за допомогою війни, дипломатичного чи економічного тиску). Стан «периферійності» – це неминучий результат
колоніалізму…» [6]. Своєю чергою, про «неоколоніалізм» ми можемо вести мову у випадку колишніх метрополій, які нав’язують своїм колоніям, які здобули незалежність,
суверенність, власні «правила гри», не бажаючи втрачати свої імперіалістичні позиції
щодо них. Відтак, «постколоніалізм» передбачає ідейно-світоглядний опір через культурний, літературний, національно-ідентичний дискурси, які формуються в межах
колишньої або ж сучасної колонії та скеровані проти колоніальної влади.
Так, світоглядні засади постколоніальної теорії у західній традиції започаткували у 60-х роках ХХ ст. такі її адепти як: Франц Оман Фанон («Чорна шкіра, білі маски», «Гнані й голодні»), Едвард Саїд («Орієнталізм»), Гомі Бгабга («Нація і наратив»,
«Локації культури»), Ґаятрі Чакраворті Співак («Чи може підпорядковане розмовляти?», «В інших світах. Есеї з питань культурної політики»), Еме-Фернан-Давид Сезер
(«Дискурс колоніалізму»), Ева Томпсон («Трубадури імперії») та ін. Своєю чергою, в
українській світоглядній культурологічній традиції зацікавлення постколоніальними
студіями з’явилося після здобуття Україною незалежності. Як стверджує Тамара
Гундорова, «новий етап у розвитку постколоніальних студій у дев’яностих пов’язаний
із залученням проблематики, пов’язаної з країнами так званого «другого світу», зокрема постсоціалістичними країнами Східної Європи. Підставами для цього стає
розуміння того, що колишній радянський блок структурно був системою, де працювали механізми колонізації, поневолення і домінування» [1, с. 9].
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З-поміж прихильників першої хвилі теорії постколоніалізму в контексті
українського соціокультурного простору передусім варто відзначити вихідців
вітчизняної діаспори: Григорія Грабовича («Шевченко як міфотворець», який цією
працею започатковує аналіз колоніального дискурсу в українській культурній
традиції), Оксану Грабович («Колоніалізм і його спадщина в сучасній Україні»), Марка
Павлишина («Козаки в Ямайці: постколоніяльні риси в сучасній українській культурі»,
«Українська культура з погляду постмодернізму»), Степана Величенка («Формування
ідентичності у Східній Європі та Росії: радянсько-російські та польські історії
української історії, 1914–1991 рр.») та ін. Прикметно, що одним із найпотужніших
напрямків постколоніальних досліджень в українській культурі стає гендерна критика (Соломія Павличко, Оксана Забужко, Ніла Зборовська, Віра Агеєва, Оксана Кісь,
Тамара Марценюк та ін.), українське постколоніальне літературознавство (Тамара
Гундорова, Мирослав Шкандрій, Петро Іванишин, Ростислав Чопик, Олеся Федунь та
ін.), соціокультурний аспект аналізу феномену постколоніалізму (Оксана Пахльовська,
Микола Рябчук, Тамара Гундорова та ін.).
Наголошуючи на колоніальній спадщині, яка глибоко проникла у всі царини
української національної культури, ми можемо простежити довготривалі та системі
спроби викорінення автентичних цінностей та ідей, пригнічення національної
свідомості та нищення історичної пам’яті й національних здобутків українського
народу. Тому сьогодні ми стикаємося з тотальними процесами маргіналізації, що
охопили українське суспільство, в якому сформувалися численні соціальні прошарки
«манкуртів», котрі не мають чітких національно-культурних орієнтацій, не можуть заявити про свою причетність до цінностей української культури, а на суспільному рівні
простежується глибоко вкорінений, за словами Миколи Рябчука, «постколоніальний
синдром». Адже, на переконання автора, колоніальна спадщина в українському
суспільстві та українській культурі є глибше вкоріненою у суспільну свідомість, аніж
комуністично-тоталітарна. Так, у соціокультурній царині вона передусім породжує
«амбівалентність» українського посткомуністичного й постколоніального суспільства,
його світоглядну розгубленість, «шизофренічність», одночасну зорієнтованість
на протилежні, взаємовиключні цінності…ця «амбівалентність» не є лише «спадком» – закономірним наслідком різкого переходу суспільства від однієї системи
цінностей до іншої, а й свого роду набутком – результатом цілеспрямованої діяльності
посткомуністичних еліт, спрямованої на атомізацію та дезорієнтацію суспільства»
[5, с. 45]. Як стверджує Марко Павлишин, «у політиці постколоніялізм створює свободу орієнтуватися на прагматизм, звільнений від ідеології, а у творі мистецтва він
відкриває можливість використовувати старі колоніальні міти й гратися ними – не так
заперечуючи чи стверджуючи їх, як використовуючи для власних, нових, естетичних
задумів. У цьому процесі нерідко відіграють роль прийоми іронії, пародії та карнавалу», відтак, постколоніальне «вписується в знайому раму постмодерного» [3, с. 227].
Так, тісний зв’язок постколоніалізму та постмодернізму в сучасному українському
соціокультурному просторі – це тема окремого ґрунтовного дослідження. Тут, зокрема,
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варто згадати про використання у постколоніальних студіях постмодерністського
інструментарію як способу рецепцій травматичного досвіду, з-поміж яких варто виокремити: принципи іронії та деконструкції (ігрове зміщення центру – периферії,
пародіювання колоніальних міфів тощо), карнавалізації та кічезації (театралізація,
кічезація трагічних подій колоніального минулого, їхня репрезентація у емоційно
зрозумілих, редукованих, візуальних формах) та ін.
Відтак, за словами Тамари Гундорової, найбільш актуальними зрізами досліджень
постколоніалізму в сучасному соціокультурному просторі України є подолання почуття «ресентименту» (образи і незадоволення) та «посттоталітарного ґенераційного
симптому», що полягає у тотальному розривові ґенерацій та втраті пам’яті про минуле [Див.: 1]. Для цього передусім необхідно, за словами Ліни Костенко, «зафіксувати
себе у свідомості людства парадоксом молодої держави з тисячолітньою культурою,
що була досі заблокована в силу історичних причин. Бути відкриттям для світу, а не
морально ущербним народом в абераціях чужих віддзеркалень» [2, с. 11]. Без сумніву,
ці завдання є надзвичайно актуальними у світлі сучасного постколоніального дискурсу в українській культурі.
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Л іп ша Рос т и с ла в

ПОНЯТТЯ АНТИНАТАЛІЗМУ ДЕВІДА БЕНАТАРА
В ЕТИЧНОМУ ДИСКУРСІ
Кожному з нас не пощастило. Одного дня ми народилися. І яким би прекрасним
не було наше життя, важко посперечатися з тим, що воно незмінно приносить шкоду. Можливо навіть значно більшу шкоду, ніж ми поверхнево усвідомлюємо. Відтак,
фактом власного народження нехтувати не варто, а приймати його як належне є досить лінивою етичною позицією. Оцінка ставлення до свого народження є першим
кроком у відповіді назапитання Альбера Камю чи варте життя взагалі того, щоб його
прожити. Девід Бенатару своїй праці “Краще б ніколи не бути: про шкоду появи на
світ” висловлює сміливі ідеї та дає однозначно негативну оцінку існування як такому.
Антинаталізм, у найбільш широкому аспекті, є етичною позицією, згідно з якою
факт народження має негативне значення. Проте передумови до такого висновку
різняться. Існують екологічні антинаталісти, до прикладу “Міжнародний рух за
добровільне вимирання людства”,заснований у 1991 році, який має на меті вирішення
більшості екологічних проблем шляхом добровільного вимираннячерез відмову від
дітонародження. Антинаталізм можливий і з численних особистих міркувань, таких як
страх втратити ілюзорне відчуття свободи, небажання брати на себе відповідальність
за чуже життя, банальна нелюбов до дітей і т.д. Можливий ситуативний антинаталізм,
у випадку загрози народження неповносправної дитини, або з міркувань боротьби з
демографічними проблемами.
Натомість, Девід Бенатар висловлює більш оригінальну думку. В контексті його
філософії аморальності, розмноженню передує однозначно негативна оцінка самого
фактуіснування. На думку автора, існування шкідливе, тому не варто розмножуватись
з любові до людини, аби захистити потенційних дітей від неминучих страждань. Таким
чином, антинаталізм в розумінні професора Бенатара складається з передумови про
те, що існування – це завжди зло та висновку про свідоме непродовження роду.
Асиметрія Бенатара – це сукупність аргументів, в силу яких факт існування
отримує негативну конотацію. Вони досить прості із ними важко сперечатися:
наявність страждання є злом, наявність задоволення є благом, відсутність страждання
є благом, навіть якщо це благо не належить нікому, відсутність задоволення не є злом,
якщо не існує того, для кого відсутність задоволення є втратою. Буття обов’язково
складається з позитивного аспекту, факту присутності як елементів страждання,
так і задоволення, проте перевага небуття зводиться до негативного аспекту, факту відсутності будь-яких елементів. Відтак, неіснування не призводить до жодних
втрат, не має жодних негативних наслідків. Небуття відкриває перед ненародженим
суб’єктомсправді вражаючу перспективу – можливість уникнути будь-яких страждань, будь-коли, навіть не усвідомлюючи цього. Так, неіснуючий суб’єкт позбавлений
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можливості отримати задоволення, проте це і є його перевагою, адже в нього немає
навіть потреби в задоволеннях, відтак він не відчуває їх нестачі. Протиставлення
між існуючим та неіснуючим суб’єктом в короткому викладі виглядає наступним
чином:народжений має здатність отримувати задоволення, що добре, але він може й
страждати, що погано. Ненароджений має здатність ніколи не страждати, що добре,
але він позбавлений задоволення, що не погано.
На думку професора Бенатара, тривале життя, повне чистого блаженства, затьмарене навіть одиничним, непротяжним дискомфортом у вигляді найменшого болю –
гірше, аніж не жити ніколи. Навіть таке умоглядне існування програє небуттю в силу
наявності найменшого, але все ж недостатку – страждання. Доречно в цьому контексті
згадати слова Артура Шопенгауера, який вважав, що якби ми провели найбільш черствого і безсердечного оптиміста по госпіталях та лікарнях, анатомічних театрах,
тюрмах, місцях катувань, халупах рабів, полях битв і місцях страт, відкрили перед
ним оселі злиднів, дозволили заглянути в підземелля де помирають з голоду, то він
би однозначно зрозумів, що це за світ, найкращий зі всіх можливих.
В асиметрії Бенатара все ж є момент, який заслуговує окремої уваги. Твердження
про те, що страждання – зло є досить однозначним, натомість, твердження, про
відсутність задоволення, як нейтральну категорію, потребує більш розгорнутого
аналізу.Чи важливий умовний ціннісний знак рівності між задоволеним бажанням і
його відсутністю?Розглянемо асиметрію другого порядку, в рамках викладеної вище,
за умови, що незадоволене бажання призводить до страждання, відтак отримує негативне забарвлення з етичної точки зору. В існуючого суб’єкта, поряд із задоволеними
бажаннями, що добре, є незадоволені бажання, що погано. В суб’єкта, який ніколи не народжувався, відсутні як задоволені бажання, що не погано, так і незадоволенібажання,
що однозначно добре. Відтак, ця асиметрія також відображає перевагу небуття над
буттям.
Проте, в реальності дати оцінку життю і його якості не так легко. Не достатньо
вирахувати за і проти з простого протиставлення хорошого і поганого. Є фактори без
яких картина залишається неповною. Наприклад, послідовність подій які призводять
до отримання суб’єктом блага, чи його втрати. Якщо все хороше відбулося підряд, в
першій половині життя, і всі незгоди залишилися на другу. Або ж, страждання та задоволення чергуються, з поступовою тенденцією до поліпшення (все більше інтенсивних
страждань залишилося позаду, натомість неймовірних втіх більшість попереду). І
в першому і в другому випадку ми моделюємо лише траєкторію, а співвідношення
залишається незмінним. Це, без сумніву, впливає на сприйняття життя в цілому. Ми
загадали про інтенсивність декількома рядками вище, вона теж не може залишитися
поза увагою. Рідкісні яскраві моменти та тривалі помірні задоволення, при однаковій
кількості перших і других, не можуть мати однозначної оцінки. Випливає і третя умова – власне протяжність самого життя. Є аргументи за та проти, короткого і довгого
життя, при умові рівної кількості страждання та задоволення. Зрештою самі по собі
задоволення Також відповіді потребують питання доброго чи жалюгідного життя і
що під цим слід розуміти, втеча від болю, чи гонитва за задоволенням як стимули до
діяльності тощо.
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Л і щ и н с ька Ольга

ДАНТЕАНА В СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ МИСТЕЦТВІ
ДО 700 ЛІТТЯ ДАНТЕ АЛІГ’ЄРІ
Цьогоріч у вересні світова спільнота буде вшановувати великого італійцяДанте
Аліг’єрі з нагоди семисотих роковин смерті.
Феномен мистецької Дантеани можна представити трьома ключовими тезами: 1) величність постаті автора, 2) сукупна значущість «Божественної комедії»,
3) універсалізм ідейного ядра поеми. Масштаб і вагомість Данте Аліг’єріу світовій
культурі непересічна,це свого родузагальнолюдський культурний фундамент.
«Божественна комедія» – твір епохальний. На зразок середньовічних сум «Комедія»
універсальна, підсумовує і синтезує знання з різних царин: богослов’я, філософії, етики, а також фізики, геометрії, космології, мінералогії та ін. Сюжетно, сенсовно, семантичноскладна і багатозначна. Наповнена загальнолюдським актуальним потенціалом,
як от патріотизмом та ідеєю процвітання могутньої Італії та її народу. Разом з тим
поема у різні епохи і при кожному індивідуальному прочитанні розкривається новим унікальним сенсом. Універсалізм ідейного ядра«Комедії»творитьсязакликом до
саморефлексії, подорожі у таємниці своєї душі. Звернена докультивування моральних чеснот,чистого піднесеного ідеалу духовної любові. Усе це потенційно закріпило
постійну актуалізацію «Божественної комедії».
На справедливу думкухудожниці, мистецтвознавиціі філософиніО. Петрової,
найбільш Дантівськимє саме ХХ століття, адже такі струси, як нацизм, комунізм, дві
світові війни співзвучні лихоліттям часів Данте Аліг’єрі, відтак спричинюють гостру
актуальність його твору[1]. Проте інтерес до поеми спостерігаємо і в попередні віки.
Українська Дантеанаплідно представлена в літературі.Т. Шевченко згадував Данте
у листах, цитував уривки «Божественної комедії».У його поемі «Іржавець» є відсилання
до Аліг’єрі, що на думку дослідників, викликане паралелями з панорамою трагедій і
лихоліть українського народу[2].
І. Франко у «Літературно-Науковому Віснику» публікував свої статті про Данте
і його час, якізгодом допрацював, доповнив перекладом фрагменту «Божественної
комедії» та аналізом поезії флорентійця і видав у книзі «Данте Алігієрі» (Львів, 1913 р.).
А ще творчу спадщину Данте актуалізувалиписьменники П. Куліш, Леся Українка,
Т. Осьмачка,ГеоШкурупій,В. Вер, І. Костецький, М. Москаленко, М. Руденко, Л. Костенко,
В. Стус, О. Ірванець та ін.
М. Стріха – автор ґрунтовної монографії «Данте й українська література: досвід
рецепції на тлі «запізнілого націєтворення»» –важливість великого італійця визначає
успіхами просвітницького проєкту, а також паралелямиз українськими реаліями. Адже
Данте вигнанець, борець за національне визволення, творець національної мови.
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Наголошує на феномені українського перекладацтва творів Данте, який творили
І.Франко, В. Самійленко, М. Драй-Хмара, П. Карманський, М. Рильський, Є. Дроб’язко,
В. Барка, Б. І. Лончина і сам М. Стріха. Усе це автор монографії вважає важливим чинником формування модерної української нації, адже «для кожної національної культури
історія її Дантіани є водночас своєрідним літописом власного націєтворення» [4,
с. 8]. Тут вбачаємо констатацію універсальної значущості цього твору.Патріотизм,
ідея консолідації народу, творення національної мови – все це формує постать Данте
як найуніверсальнішого європейського символу.
Мистецька українська Дантеана– визначна сторінка нашої візуальноїкультури.
У репрезентації творів великого флорентійця українськими митцями переважає
графічний жанр.
У 1965 р. вийшов друком збірник творів Данте Аліг’єрі «VitaNova. Нове життя» в
графічному оформленні Г. Гавриленка.О. Петрова означує його стиль як «монументальний ліризм» і зазначає, що художник створив елегічний гармонійний образ поета,
заглибленого у сферу інтимних почувань [3].
Сама ж О. Петрова у 1968-70-х рр. створила цикл графічних ілюстрацій до
«Божественної комедії» Данте. Ілюстрації було кваліфіковано як сюрреалізм, ідейно
вороже явище в умовах радянської дійсності, відтак художниця була усунута від
мистецького і громадського життя. У той же час її графічна Дантеанауспішно виставлялися у Флоренції (1975 р.), італійська преса високо оцінила твори, схвальна
реакція надійшла від Папи Римського, а також італійського художника Р.Гуттузо.
О. Петрова не відступилася від ідеї дослідження творчої спадщини Данте, вона
вступила до аспірантури московського Всесоюзного інституту історії мистецтв і
під керівництвом доктора мистецтвознавстваА. Чегодаєва успішно завершила
дисертаційне дослідження «Данте Аліґ’єрі в тлумаченні художників» («Божественна
комедія» в образотворчому мистецтві XIV-XX ст.»). І лише тридцять років потому, у 2009 р.,опублікувала книгу«Комедія» Данте Аліг’єрі: мистецький коментар
XIV-XX століть» (проілюстровану 178 роботами), на основісвоєї кандидатської
дисертації.
Ще один продовжувач візуальної ДантеаниМ.Шармила створив ілюстрації у
техніці ліногравюри до «VitaNuova» (1979 р.) і «Божественної комедії» (1986 р.). Можна
помітити певну видозміну у художній манері майстра: від тонкого ліризму у розкритті
образу Беатріче в серії «Нове життя» до експресивних рвучких творів, що передають
складну палітру почуттів і пристрастей, в ілюстраціях до «Комедії».
Графічна інтерпретаціяДантеани – це також рисунки Ю. Козака до «Божественної
комедії» («Пекла»), виданої 2007 р. у видавництві УКУ. Юрій Козак, син відомого митця
Едварда Козака (Ека), до «Пекла» Данте створив близько двадцяти графічних листів.
Засобами лаконічної мови, в чорно-білій гамі постали виразні реалістичні портрети
Данте, його провідника Вергілія, коханоїБеатріче. Контрастним протиставленням до
них виринають алегоричні і символічні образи грішників, демона Харона, судді Міноса,
кентавра Хірона. Художник слідом за автором занурює нас в глибини зла і ницості,
проводячи дев’ятьма колами пекла.
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Візуальний діалог з образами Ю. Козака веде сучасна львівська художниця
Г. Данчишин. У 2015 р. до 700-ліття написання «Пекла» створила дев’ять робіт,
що відповідають колам пекла. Образні варіації на тему людських вад нинішнього
суспільства (жадібності, черевоугіддя, моральної деградації) мисткиня передала актуальним для сьогодення символами: грошовими купюрами, фаст-фудом, логотипами соцмереж, товарами відомих брендів. Центральний образ серії – Біблія – символ
праведності, чесноти і порятунку.
Дантеана невичерпна тема для актуальних прочитань. Прикладом нинішньої
адаптації цього вічного твору є використання широкої палітри різновидових мистецьких засобів візуального мистецтва. Так, Дантівська «Божественна комедія» набула нового життяу Харківській філармонії – це творчий проєкт пісочної анімації
(В. Горбунова, Н. Горбаченко) з органом (С. Калінін).
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ПРОБЛЕМА ВІРИ У ФІЛОСОФСЬКІЙ
СПАДЩИНІ СТЕПАНА ЯРМУСЯ
Ім’я Степана Ярмуся недостатньо популяризовано в Україні, відоме лише в тісних
наукових колах. Це можна витлумачити тим, що ідеологи СРСР вважали філософа буржуазним націоналістом та ворогом українського народу. Його праці були заборонені
в Радянській Україні. Згодом, за часів встановлення незалежності нашої держави,
його ім’я поступово приваблювало українських дослідників. Одним із перших, хто
ґрунтовно систематизував доробок С. Ярмуся, став Анатолій Колодний - український
вчений, Президент Української Асоціації релігієзнавців, доктор філософських наук,
професор відділення релігієзнавства інституту філософії ім. Г. Сковориди НАН
України[2].
Степан Ярмусь – український богослов, філософ релігієзнавець та антрополог діаспори Канади. Народився науковець 25 травня 1925 року в селі Лідихів,
Кременецького району Тернопільської області. Село знаходиться в декількох
кілометрах від однієї із головних святинь Православ’я Західної України - Почаївської
Лаври, та, будучи набожною дитиною, він регулярно відвідував її. У Лідихові здобув
початкову освіту, під час Другої Світової Війни в 1942року був вимушено вивезений
на роботи до Німеччини. У 1944 році вступив до лав Дивізії «Галичина», а в 1948 році
опинився в таборі для переміщених осіб у Лондоні. За декілька років пройшов
пасторські курси в Українській Автокефальній церкві у Лондоні. Згодом С. Ярмусь
був рукопокладений у сан священика.
1960 роках отримавши стипендію від УАЦ в Канаді емігрував до Вінніпеґу.
Працював редактором «Вісника», а з 1969 року став головою видавництва. Вивчав
науку богослов’я в коледжі св. Андрія у Вінніпезі, здобув звання бакалавра мистецтва
в університеті Мінтоба. Викладав сакральне богослов’я в духовній семінарії в СанФранциско. Був настоятелем парафії в Чикаго.
Неодноразово приїжджав в Україну та, нажаль, ситуативне відношення до теології
та релігії в цілому залишало бажати кращого, тому найбільшою мрією панотця стало
бажання побачити її зразковою демократичною країною. Степан Ярмусь являється
почесним членом наукового співробітництва Інституту філософії НАН України. Вчений
є автором понад 50 праць з богослов’я та філософії. Він завжди був захисником
Української Православної Церкви Київського Патріархату, за що і був нагороджений
орденом св. Володимира.
С. Ярмусь розглядає віру та релігійні потреби людини відповідно до її прагнення
ідеалу. Він погоджується із думкою Еріха Фромма у його праці «Мати чи бути?», яка
засвідчує фактор того, що людина не може обрати віру чи невіру, а вона об’єктивно
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знаходиться у позиції пошуку ідеальної для неї релігійної системи та вибирає уже
між певними релігійними течіями.
Дослідження досвіду віри українця - одна із ключових проблем у роботі Степана
Ярмуся. Досвід віри філософ вважає невідємним об’єктом в українській історії. Він
стверджує, що віра українців проста, завжди щира та безпосередня, вона толерантна до інших. Наведений приклад - доказ знаходження прихистку від релігійних
переслідувань таких народів, як магометани вірмени, старовіри росіяни, чеські
послідовники Яна Гуса – всі вони знаходили свій прихисток на Галичині та Волині, і,
зокрема, євреї знайшли собі найбезпечніший прихисток на Західній Україні.
Професор Н. Я. Григорїв також вважав віру та релігійність українців досить
простими, яка своє походження взяли з умов повсякденного життя, з його потреб.
Весь стародавній лад наскрізь пронизаний таким надзвичайно простим релігійним
світоглядом [1,С. 42].
Розглядаючи досвід віри українця в історії, Степан Ярмусь стверджує, що він став
каталізатором у розвитку чернецтва з його активною діяльністю в культурних та
освітніх сферах життя. Роль віри важко переоцінити і для козацтва. Із гаслом «За віру
Православну» козацька запорізька армія стала однією із найнепоборніших в історії,
що зовсім не боялась смерті своїх членів. Вважалось, що козак, склавший свою голову
в бою з ворогом зараховувався до лику святих [3, С. 66].
С. Ярмусь неодноразово стверджує, що досвід віри має свою традицію, яка визначає
особливий рід духовості - богослужбовий, що зародився ще у княжі часи та зазнав
свого найвищого розвитку - апогею, під час служіння митрополита Петра Могили.
Українці набули особливого досвіду православної віри, який осмислював усе їх життя.
Отож, спираючись на висновки теології Степана Ярмуся, огляд віковічного досвіду
віри українського народу потрібен не лише для самих українців, проживаючих в
Україні, а і для мешканців діаспори. Споконвічні пошуки свого істиного коріння – важливе завдання в добу глобалізації, коли особливості різних культур нівелюються та
сворюється всезагальна світова культура. В сучасному світі віра сприймається як щось
легальне, стаціонарно дане, незмінне. Проте, вона засвоюється шляхом виховання,
а отже волево розумно та осмислено-свідомо. Ярмусь наголошує на простій істині:
щоб стати християнином – потрібно, попри все, буди людиною свдомо етнічною. Адже
віруюча людина в процесі свого розвитку чи деградації може стати іншовіром, або
зовсім невіруючою, атеїстом. Проте, свою етнічну природу змінити нікому не під силу.
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РОЗУМІННЯ ВИСЛОВУ: ARS LONGA, VITA BREVIS EST
ТА НЕМОДЕРНЕ ПОНЯТТЯ МИСТЕЦТВА
У § 1 «Aesthetica» (1750) Баумґартена міститься визначення естетики. Це визначення лаконічно маніфестує всі аспекти Баумґартенового розуміння естетики (науки,
яку cтворив він, і якої до нього не було). Проте це визначення може бути настільки
ж оманливим, наскільки є лаконічним, адже окремі терміни, які тут використовує
Баумґартен, позначають зовсім інші поняття, ніж ті, які позначаються цими термінами
сьогодні. Передусім це стосується терміна ars.
Баумґартенове визначення естетики у § 1 «Aesthetica» виглядає так:
«AESTHETICA (theoria liberalium artium, gnoseologia inferior, ars pulchre cogitandi,
ars analogi rationis) est scientia cognitionis sensitivae» [1, § 1].
Термін arss цілком слушно можна передати терміном мистецтво:
«
(теорія вільних мистецтв, нижча гносеологія, мистецтво красивого
мислення, мистецтво аналогу рації) є наука про чуттєве пізнання».
Однак гадка, що під терміном мистецтво тут стоїть сучасне поняття мистецтва, – веде не тільки до абсолютно хибного розуміння поняття та науки естетики у
Баумґартена, але й може призводити до спантеличення стосовно окремих частин
цього визначення (як наприклад у виразі: мистецтво аналогу рації). І це одна з
причин виникнення хибних тлумачень Баумґартенового проєкту естетики, одне з
яких – інтерпретація його естетики як теорії мистецтва, а саме, мистецтва у його
сучасному розумінні, включаючи у нього такі детермінанти як фантазія, новизна
та творчість. Нічого спільного з цим естетика Баумґартена як частина його теорії
пізнання, звісно, не має. Однак цей приклад є лише одним з багатьох прикладів не(по)
розумінь, які виникають внаслідок хиботлумачення поняття мистецтва, зокрема
внаслідок нерозрізнення модерного та немодерного понять мистецтва.
Модерне поняття мистецтва формується щонайраніше на початку 19 ст., причому
й в рамках цього модерного поняття мистецтва існує значна різниця між його аспектами в кінці 19 ст., в 20 ст., а також на початку 21 ст. Коли ж йдеться про терміни τέχνη
(гр.) та ars (лат.), а також art (англ., фр.), Kunst (нім.), arte (італ.) від Античності до кінця
18 ст., то гадка, наче вони позначають те саме, що під мистецтвом розуміють сьогодні –
є не лише помилковою, але й шкідливою, адже не дозволяє осягнути справжнього
значення текстів, у яких використані ці терміни.
Першим поштовхом до розуміння цієї тези могло би бути спантеличення терміном
artes liberaless – вільні мистецтва. Бо ж вже перший поверховий погляд на це поняття виявляє позірну нелогічність. Адже septem artes liberaless (сім вільних мистецтв)
складається з trivium: граматика, риторика, діалектика (логіка), та quadrivium: му-
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зика, геометрія, астрономія, арифметика (теорія чисел). З усіх цих складників тільки
музику однозначно називають мистецтвом у сучасному його розумінні, решту ж – називають науками. Власне, сім вільних мистецтв і були каноном навчальних дисциплін
(наук), що остаточно сформувався у Аврелія Авґустина та Марціана Капели. Trivium
охоплював мовні дисципліни. Quadrivium – дисципліни, пов’язані з числами, й музика
тут розглядається саме як наука чисел, яка, однак ще має безпосередній стосунок до
чуттів. Тому зокрема в Авґустина у quadrivium’і музика йде першою, за нею слідують
геометрія, астрономія, а завершує їх арифметика як теорія чисел у їх абсолютній
чистоті, тобто очищена від усіх чуттів. Вже на цьому прикладі видно, що словом ars
позначали те, що значно ближче до того, що сьогодні називають наукою, ніж до того,
що сьогодні називають мистецтвом.
Якщо випустити окремі нюанси вживання слів τέχνη та ars від Античності
й до кінця 18 ст., то загалом ними позначали вміння робити щось, здобуття якого
передбачає, з одного боку, вивчення певних правил, за якими це щось здійснюється,
з іншого – вправляння, необхідне для досконалого застосування цих правил. Так, наприклад, для греків верхова їзда була мистецтвом (τέχνη), а поезія – ні, оскільки греки
розглядали поезію не як певну діяльність за правилами, яка вимагає їх вивчення та
вправляння, а як щось інспіроване богами, тобто те, що здійснюється внаслідок божественного натхнення. А в латиномовній традиції терміни ars, disciplina та scientia часто
загалом виступали як синоніми (звісно, були спроби їх диференціації, але логіка такої
диференціації суттєво відрізнялася від логіки сучасного розрізнення цих термінів).
І тому латинське ars у текстах, які давніші 19 ст. нерідко також перекладають або як
ремесло, або як наука.
У латинській філософській традиції від Античності до щонайменше Ренесансу
терміном artes liberaless (вільні мистецтва) позначали заняття, які були вільними від
фізичної праці, а тому їх також в певні періоди вважали заняттями, гідними вільної
людини, а не раба. Ті ж заняття, які передбачали фізичну працю називали – artes
mechanicae. Тож і одні, і другі були мистецтвами (artes), оскільки вони були вміннями,
які здобувалися шляхом вивчення правил та вправляння, але ці дві групи мистецтв
розрізнялися у тому, передбачають вони фізичну працю, чи ні.
Яскравим прикладом нерозрізнення немодерного поняття мистецтва та модерного (яке виникає найраніше в 19 ст.) є вислів: ars longa, vita brevis (est) – життя
коротке, мистецтво довге. Цей вислів часто розуміють та використовують у тому
сенсі, що людське життя коротке та ефемерне, а от твори мистецтва (у його модерному розумінні), які створює людина, – вічні та живуть крізь віки. Тому цьому вислову
часто ще надають форми: життя коротке, мистецтво вічне.
Однак таке розуміння вислову ars longa, vita brevis (est) є абсолютно хибним, і
повністю спотворює висловлену у ньому думку (власне, цю хибність виказує вже саме
його перефразування, у якому мистецтво означене не довгим, як в оригіналі, а вічним).
Цей вислів є латинським перекладом грецького афоризму, який приписують Гіпократу
(460–370 до н. е.). Латиною він був переданий у непрямій мові в тексті Сенеки «De
brevitate vitae» (49 р.), а саме у розділі І, 1. Вже в контексті, у якому його використовує
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Сенека, чітко видно, що йдеться про те, що здобуття вмінь та знань потребує багато
часу та зусиль, й що життя занадто коротке, а тому його не потрібно марнувати на
дурниці. Але Сенека наводить тільки частину вислову, який приписують Гіпократу,
повністю ж він звучить так: «Ὁ βίος βραχὺς, ἡ δὲ τέχνη μακρὴ, ὁ δὲ καιρὸς ὀξὺς, ἡ δὲ
πεῖρα σφαλερὴ, ἡ δὲ κρίσις χαλεπή» [2] – Життя коротке, наука довга, нагода швидкоплинна, досвід оманливий, судження важке. Тож Гіпократ говорить про те, що життя
занадто коротке, якщо йдеться про досягнення високого рівня в опануванні якогось
вміння, адже це не тільки вимагає багато часу та зусиль, але й має також ті перепони,
що людина не завжди встигає скористатися найкращою нагодою, досвід часто буває
оманливим, а тому правильне судження не дається просто і легко.
Немодерне поняття мистецтва сьогодні жодним чином не зникло, й нерідко словом мистецтво позначають саме вміння, здобуття якого передбачає знання правил та
вправляння. На найочевиднішому рівні це проявляється тоді, коли для підкреслення
того, що для певної роботи необхідно довго вчитися та вправлятися, кажуть: Це ціле
мистецтво!! Іноді у цьому випадку також кажуть: Це ціла наука!! Ці два – досі звичні та
вживані – вираження однієї і тієї ж думки виявляють до того ж давню синонімічність
термінів arss та scientia. Крім того, модерне поняття мистецтва часто шукає опору саме
в немодерному, зокрема, коли в намаганні визначити критерії, які б відрізняли так
званий “справжній мистецький твір” від того, що ним не є, апелюють до майстерності
та досконалості його виконання. Нерозрізнення ж цих двох понять мистецтва призводить не лише до нерозуміння текстів та ідей минулого, але й до неясноті та плутаності
думок у теперішньому.
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РОЛЬ КНЯГИНІ ОЛЬГИ
У СТАНОВЛЕННІ ХРИСТИЯНСТВА У КИЇВСЬКІЙ РУСІ
В історії християнства містяться згадки великої кількості жінок. Усі вони
відзначаються особливою відданістю та силою, їх приклади вирізняються повагою,
а їх образи сьогодні стали канонічними. Особливим є те, що образи жінок – християнок поєднують у собі приналежність до світової релігії та окремої нації чи народу.
Християнство головним постулатом якого є всеосяжна любов і акцент на повазі і
захисті свого народу сформувало і доповнило роль жінки – захисниці. Прикладами
цього образу є римська великомучениця Маргарита (Марина), свята Катерина з міста
Александрія, орлеанська Діва - Жанна д’Арк та українська свята - Княгиня Ольга.
Княгиня Ольга – перша руська княгиня, представниця династії Рюриковичів.
Відома також тим, що прийняла християнство. Сьогодні важко досліджувати вагомі
дати з життя княгині. Така часова невідповідність продиктована малою кількістю писемних джерел того часу. Літописні згадки про княгиню були написані значно пізніше,
вже по смерті Ольги, чим і зумовлені усі неточності щодо її біографії. Достеменно
дізнатися про час та місце народження княгині не можливо.
Більшість відомостей про життя та діяння княгині Ольги базуються на історичній
істині, проте містять в собі також легенди та фольклорні доповнення. Наступна згадка
про княгиню, після її весілля з Ігорем, датується 944 роком, у договорі з Візантією.
По смерті чоловіка Ольга постає як жорстока та мстива жінка, що оголосила війну
племені древлян за вбивство її чоловіка. Історичне значення державної постаті Ольги
полягає в тому, шо вона першою серед руських князів відчула необхідність впорядкування й нормування данин і повинностей, поширення адміністративної й судової
систем на всі підвладні Києву землі.
Не зважаючи на великий вклад княгині Ольги в соціально – економічні та внутрішньо
- політичні вектори однією з найбільших її заслуг вважається зовнішньо – політична
діяльність. Так княгиня Ольга навідалася до Візантії у м. Царгород у 954/955 році.
Вважається, що це було стратегічно вірне рішення для княгині примкнути до християнства. Таким способом, княгині вдалося налагодити стосунки з християнськими
державами того часу, змінити позицію Київської Русі на політичній арені, а також
укріпити права жінки у суспільстві.
Хрещення Ольги згадується у ряді літописів та письмових джерелах. Так, згадки
про цю подію містяться у літописаннях ченця Якова, грецького автора Йоана Скиліциса
та німецького монаха Адальберта з Трір. Також, найбільш відомою є «Повість минулих
літ» Нестора Літописця. Існує багато історичних доводів про місце та час хрещення
Ольги. Так, Грушевський та ряд істориків вважають, що Ольга охрестилася в Києва
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перед візитом до Візантії [2].
Датування приєднання Ольги до лику святих теж не має точних даних. Так, можливо, що одразу по смерті княгині ряд християн прославляли Ольгу як святу, проте
офіційна канонізація відбулася пізніше. Сьогодні день святої Ольги відзначається
24 липня за новим (григоріанським) календарем. Свята Ольга вважається захисницею
ново охрещених та покорителькою вдів.
У своєму образі Ольга поєднала роль матері – берегині, яка дбає за свою державу
як матір оберігає сина, а також жінки – володарки, захисниці своїх держав і народу.
Аналізуючи збережені дані про характер та норов княгині, а також віхи її життя варто
зазначити, що Ольга поєднувала у собі два начала, що допомогли залишити вагомий
слід у розвитку української державності, встановити постулати і норми, що є важливими для суспільства сьогодні. Можна вважати образ княгині ідеальним уявленням
про українську жінку, що генерує в собі маскулінне та фемінне, є мужньою захисницею
та відданою матір’ю.
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Ткачук Бог д а на

ФІЛОСОФІЯ ПАМ’ЯТІ
АВРЕЛІЯ АВГУСТИНА ІПОНІЙСЬКОГО
ЗА АВТОБІОГРАФІЧНОЮ ПРАЦЕЮ СПОВІДЬ
Середньовіччя в контексті розвитку традиції християнської теології та богослов’я
виявляє своє зацікавлення в пам’яті як феномену, що допомагає на шляху пізнання
Бога та його сутності. Аврелій Августин Іпонійський (Августин Блаженний) (354-430)
відомий представник західної патристики та християнський теолог, неоплатонік,
теоцентрична позиція якого відіграла значну роль у формуванні філософської парадигми мислення Середньовіччя.
Августин детально аналізує та викладає свої роздуми стосовно проблеми пам’яті
в десятій частині свого відомого трактату «Confessiones» («Сповідь»), розрізняючи
пам’ять на чуттєву та інтелектуальну. Середньовічний філософ пише: «І ось я ступаю
на лани в просторі тереми пам’яті [et lata praetoria memoriae], туди, де містяться скарби
образів, нагромаджені за допомогою різних спостережень чуттів. Там зберігаються
всі образи, які ми створювали в нашій уяві чи то шляхом збільшення, чи зменшення,
чи зміни того, що дійшло до наших чуттів» [1, 186 c.]. Він веде розповідь про спогади
(«recordationis»1), і в той самий час одразу їх диференціює і засвідчує, що існують спогади, які легко з’являються перед очима в тому порядку, в якому ми їх викликаємо. А
також є спогади, які згадуються важче, ніж попередні. Але спогади виникають тоді,
коли людина розповідає про щось [1, 177 c.]. Тобто наративний аспект доступності
до пам’яті пов’язує процес пригадування з ментальними процесами.
Августин стверджує, що у пам’яті зберігаються спогади про наш перцептивний
досвід. Спогади для Августина мають обов’язковий певний порядок, адже саме впорядковане розміщення дає змогу потім викликати бажані або необхідні спогади: «Так
само я перебираю в пам’яті, залежно від моєї волі, ті враження, що їх понаносили й
нагромадили в мені інші чуття… хоч нічого не пробую, ні до чого не доторкаюсь,
тільки пригадую [sed reminiscendo antepono]» [1, 178 c.], «cogitatione reminiscentis eas»
- «думки, що я згадую».
Августин пише: «Intus haec ago, in aula ingenti memoriae meae» («Там
(
я зустрічаю
себе самого, коли пригадую […] враження […]»); «…et meminisse me memini»
(«…я пам’ятаю й те, що я пам’ятаю») [1, 178 c.]. Августин наполягає на думці про те,
що знання (підкреслимо очевидний конфлікт між memoria verborum та memoria rerum) існують у пам’яті, але ми не можемо назвати конкретно це «місцем», бо свідоме
знання більш ґрунтовніше і закарбоване набагато глибше: «Те, що я замкнув в своїй
1

Recordatis – дієслово – згадав.
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пам’яті, – це не їх образи, а самі ці речі» [1, 180 c.]. Можемо припустити, що, на думку
Августина, свідомі знання це апріорні речі, аксіоми, тільки у тому випадку, якщо ті
знання вже колись були закладені у свідомість, тобто засвоєні, пережиті.
Пам’ять для Августина стає ключем для душі у пошуках Бога, адже філософ
висловлюється: «… хоч моя пам’ять і пригадує всі ті речі, та душа зовсім не відчуває
страху», «…відкриваю серце моє і пам’ять перед Тобою» [1, 29, 186 c.]. Також варто
відзначити спорідненість та наслідуваність думок Платона про вроджену ідею Бога,
хоч в Августина вона трансформувалась в пам’ять про Бога, яка реалізується прагненням до його пошуку: «І як же я міг знайти Тебе, коли б не пам’ятав про Тебе?»,
«Отже, ми не могли б навіть шукати загубленого, якби зовсім про нього не пам’ятали»
[1, 186-187 C.].
Августин надає точний опис пам’яті, що цілком підлягає відповідності уявленням
про феномен пам’яті епохи античних знавців ораторського мистецтва «ars memoriae»:
«І всі відчуття, всі враження входять туди кожне своїми дверима і стають там за порядком. Але ж не справжні предмети входять туди, лише їхні образи, завжди готові до
послуг думки, яка їх викликає» [1, 178 c.]. Мова йде про певний простір чи площину,
в якій оратори ментально розміщають враження або образи предметів для кращого
запам’ятовування.
Робимо висновок, що для Августина пам’ять передбачає обов’язковий етап пригадування, що потребує віднайдення ментальних образів: «Тобто, його треба збирати,
мовби воно розсипане» [1, 181 c.]. В такому ключі думки філософ викладає свою теорію
знань, що пов’язана із процесами пам’яті та етимологічними похідними: «cogenda» –
збирати разом, «cogitare» – думати, що означає збирати думки, відповідно і «cogito» –
думаю, «cogo» – збираю, «cogitur» – порядкування. Так Августин підкреслює у своїх
роздумах зв’язок пам’яті та свідомого мислення зі знаннями, і в теологічному ключі
мислення – знаннями про Бога.
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МОРФОЛОГІЯ КУЛЬТУРИ В СИСТЕМІ
ФІЛОСОФСЬКО КУЛЬТУРОЛОГІЧНОГО ЗНАННЯ;
ОСОБЛИВОСТІ, ПРОБЛЕМИ, СУЧАСНІ ПЕРСПЕКТИВИ
Сучасна доба черговий раз висуває одним з головних завдань для людства - збереження життя у всьому його багатоманітті, пошуку відповідей на питання «як можливе різне в єдиному просторі буття» і «чи здатні ми жити разом такі рівні та різні?».
Про важливість цієї проблематики свідчать конкретні події сьогодення - загострення
конфліктів на грунті расової, гендерної, вікової, релігійної, культурної інакшості та
нерівності; явища тоталітаризму та авторитаризму, ксенофобії, групового шовінізму,
сексизму, тощо не лише у вітчизняному але й у світовому масштабі.
На такі новітні виклики має належним чином реагувати і сфера філософськогуманітарного знання, а з нею і культурологія. Особливі місце і роль тут відводяться
етиці та морфології культури. І якщо етика з давніх часів займає провідні позиції
в питаннях врегулювання різності, сприяння і налагодження доброї якості життя,
то морфологія культури, а з нею і культурологія – достатньо молоді, проте дуже
перспективні, з огляду на їх міждисциплінарний характер, наукові ділянки.
Для того, щоб зрозуміти специфіку культурології і можливості морфології культури, варто звернутися до питань їх історії, часу появи головних термінів, понять,
виділення предметного поля досліджень. Тому тут завжди доречним буде пам’ятати
про інтелектуальні здобутки Й. Гердера, Й. Гете, А. Шопенгауера, В. Оствальда,
Л. Уайта, Л. Фробеніуса та ін.
Ідейною передумовою народження морфології культури, чинниками, що утвердили її значимість для сьогодення є, починаючи з XIX-XX ст., усвідомлення взаємозв’язку
і цінності множинного світу життя та культури. Звідси і необхідність та важливість
викладання відповідних навчальних дисциплін.
Як науково-освітня сфера знання найбільшого поширення культурологія набула
в країнах пострадянського простору. На кожному зі своїх етапів розвитку вона була
відповіддю на нагальні потреби людини, суспільства, що засвідчує її гуманістичний,
соціально-орієнтований характер.
У розвитку вітчизняної культурології можна виділити дві основні схеми, стандарти її вивчення:
- культурологія як теорія та історія культури,
та
- культурологія – вчення про ціннісно-смислові уторення, багатоманітність їх
проявів, форм та зв’язків між ними.
Появу різних підходів можна пояснити історичною логікою виникнення та фор-
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мування культурології як окремої ділянки знання в нашому університеті. Тут, на
мій погляд, доречним буде виділити декілька моментів. По-перше, зародження на
філософському факультеті кафедри з вивчення культурології (сучасна назва «Теорія
та історії культури») у Львівському національному університеті імені Івана Франка
відбувалося на грунті таких фундаментальних філософських дисциплін як етика,
естетика, релігієзнавство, що були відбруньковані від дисциплін загального вивчення
філософії; по-друге, це відбувалося в умовах щільної інтеграції, тісних контактів кафедри з історичним факультетом. Недаремно більшість науковців, що закладали основи
офіційної культурології у ЛНУ імені І. Франка, за першою освітою були істориками
(чи навіть філологами), а за науковим ступенем філософами. Такі обставини заклали,
а в подальшому і визначили місце та специфіку становлення самої культурології в
університеті, її філософське обгрунтування та міждисциплінарні характер і напрямки
наукових досліджень.
Повернусь до питань двох стандартів вивчення, викладання культурології. Перша
схема (у значенні «теорія та історія культури») вибудовується довколо відповідей
на питання, що таке культура, якими є закономірності її формування та розвитку.
Таку модель здебільшого репрезентують дві основні частини: одна - теоретикометодологічна (філософська), невелика за обсягом, і друга - конкретна, прикладна, в
якій втілюються ці положення в явищах, етапах історичної реальності; здебільшого
це загальновідомі культурно-історичні епохи [див. 1]. Підтвердженням такого бачення і його практичної реалізації є напрацювання і концепція перших навчальних
посібника та програм [див. 2], що видала наша кафедра і за якими займалися її перші
випускники. Цілком зрозуміло, що тут чільне місце відводиться часовому фактору,
хронологічному перебігу культурних подій.
Друга модель вивчення культурології фокусується не стільки на питаннях
історичного буття культури, як радше на питаннях культурного різноманіття світу,
а тому споріднена з проблематикою морфології культури [див. 3]. Предметне поле
її дослідження від самих початків було зумовлене констатацією факту наявності
багатоманітних форм життя і культури, сфер творчої діяльності людини, ціннісних
утворень, багатства їх проявів та модифікацій, необхідністю їх вивчення, класифікації,
систематизації та прогнозування.
Для сучасного розуміння культурологічної проблематики методологічно доцільно
використовувати напрацювання і підходи морфології культури. В ній структурно представлено два головних блоки питань:
- ілюстративно-прикладний/фактологічний під назвою «Культурна багатоманітність світу; феномени і моделі культури»;
- теоретико-методологічний «Типологія культури та особливості культурного
моделювання».
Перша частина «Культурна багатоманітність світу; феномени і моделі культури» має на меті розкрити, проілюструвати різноманітний світ культури, закцентувати на явищі культурної самобутності, підійти до пояснення природи культурної
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самобутності, обгрунтування значимості моделі культури в культурології; друга –
пояснити механізми утворення такого одиничного в культурі, природи її зв’язків,
з’ясувати можливості їх вивчення, впливу, змін, перетворень та трансформацій, а
також регуляції цієї різності. Тому у курсі «Морфологія культури» представлено як
огляд концепцій культурного релятивізму, мультикультуралізму, полікультуралізму,
інтеркультуралізму, культурної поліфонії та кроскультуралізму, так і процесів та
інструментів, які потрібні для усвідомлення значення та можливостей збереження індивідуального в житті природи, людини, суспільства, світу, - ідей пюралізму,
гуманізму, навичок толерантності.
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РЕФЛЕКСІЯ ПОНЯТТЯ ВІЗУАЛЬНОГО
Актуалізація проблем, пов’язаних з поняттям візуальності та дотичних до нього
понять «бачення», «зору», «погляду» та «оптики зору» стає очевидною у сучасному
інформаційному суспільстві, яке асоціюється з розвитком нових медій. Інтенсифікація
візуалізації, яку італійський сценарист та теоретик кіно Жан-Луї Комоллі назвав
«шаленством видимого», викликає в інтелектуальному західно-європейському
середовищі відчуття розгубленості .«Ми живемо під безперестанною зливою образів,зауважує італійський дослідник Італо Кальвіно. Найсильніші медіа трансформують
світ у зображення і помножують його за допомогою фантасмагоричної гри дзеркал…
Більшість цієї хмари візуальних образів одразу розсіюється, як сни, що не залишають жодного сліду в пам’яті, але не зникає відчуття відчуження і дискомфорту»
[1, 130]. Саме різноманітність природи образів, з якими ми стикаємося у повсякденній
діяльності, у ЗМІ, у різноманітній медійній продукції, мистецтві, науці і т. д. викликає
відчуття дискомфорту та обумовлює потребу в осмисленні того, як змінюється наше
переживання і розуміння життя та суспільства. Він посилюється відчаєм окремих
інтелектуалів, які проголошують кінець доби логоцентризму, завершення епохи
Гуттенбергу та заміну вдумливого мислення, спрямованого на пізнання сутності
речей, кліповим.
У середині 1990-х років минулого століття американцем В. Дж. Т. Мітчелом було
проголошено кардинальну зміну культурної парадигми, пов’язану з «пікторіальним
поворотом». Його підтримали і інші дослідники (П. Вирилио, Ж. Бодрийар,
М. Маклюэн, С. Зонтаг), які стали вживати термін «візуальний поворот». Метафора
повороту використовується в філософії для легітимізації та позначення важливості і
значущості результатів досліджень в певній галузі. Вона фіксує той факт, що відбулося
зміщення фокусу зацікавленості дослідників-гуманітаріїв від вербальної до візуальнообразної інформації. Це, на думку В. Дж. Т. Мітчела, фіксує збурення по всьому спектру
інтелектуальних досліджень, представляючи образ, який є центральним поняттям цієї
категоріальної переорієнтації, як щось середнє між «парадигмою» і «аномалією». У
епоху, яка часто характеризується як епоха “видовища” (Гі Дебор), “нагляду” (М.Фуко) і
всеохоплюючого імідж-мейкерства, «ми все ще не знаємо точно, чим є картини, якими
є їхні відносини з мовою, як вони діють на спостерігачів і на світ, як зрозуміти їхню
історію, і що з ними робити» [2, р.51 ].
Отже, першочерговим завданням філософської рефлексії візуального є з’ясування
його природи, його предметного поля та того понятійного комплексу, який пов’язаний
з цим поняттям. Початкові дослідження в цій сфері ґрунтувалися на позиціях
методологічного анархізму, які В. Дж. Т. Мітчел називав «де-дисциплінарними прак-
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тиками», включаючи в поле дослідження як зразки поп культури, мистецтва, так і
інфографіку, моду, дизайн і т. д. Відповідно були активізовані різноманітні дослідницькі
проекти присвяченні проблемам співвідношення образу та слова, бачення та інших
чуттів, видимого і невидимого, бачення та сліпоти (не лише фізичною), проводилися
порівняльні дослідження між візуальними репрезентаціями мистецтва та популярних і комерційних медій, між науковими, технічними та мистецькими зображеннями,
аналізувалися соціальні практики бачення та глядацькості (spectatorship), включно із
перформативним поворотом у розумінні візуальності як (по)дії, бачення в контексті
владних відносин та панівних наративів. В даному питанні В. Дж. Т. Мітчел надихався
твердженням Маршала Мак Люена, про те, що у полі видимого, електрика є не менш
важливою, ніж картини, які вона освітлює. Зміна топосу візуального, місце якого раніше
було лише в музеї, зникнення меж між художним та нехудожним візуальним об’єктом,
пов’язане в першу чергу з розвитком медіа комунікації, призвело до того, що межі
візуального досвіду розширилися. Але, на думку нідерландської дослідниці Міке Баль, це
зумовило саме інтердисциплінарний (а не мультидисциплінарний) характер досліджень
візуального, сприяло появі «візуального» як принципово нового об’єкту аналізу.
Широке визначення візуальності дозволяє розглядати її, як «сферу, що включає
візуальні образи, практики і апарати бачення та їхню зустріч у візуальних подіях».
[3, с.143] Таке визначення характеризується значною абстрактністю і потребує
конкретизації. Більшість дослідників наполягають на тому, що візуальність слід розглядати як в «природному», сенсорно-чуттєвому вимірі, так і в соціальному контексті.
М. Баль, яка одна з перших розпочала дискусію щодо природи візуального, стверджує,
що «візуальність» стосується «соціального життя видимих речей», тобто не просто
образів, а усіх «речей, які володіють особливою візуальністю чи візуальною якістю,
яка звертається до соціальних складових, що взаємодіють з нею» [3]. Таким чином,
тут не йдеться виключно про візуальні медіа і візуальні образи, оскільки візуальністю
при певному куті бачення володіє майже все. Спосіб, яким ми визначаємо, групуємо і
характеризуємо культурний статус цих речей, на думку М. Баль, і є механізмом «створення» об’єкта дослідження візуальної культури.[4, с. 5]
Отже, говорячи про візуальне, ми маємо на увазі не лише характерні особливості
сучасної медіалізованої, віртуалізованої культури, але також розглядаємо це поняття
як певний методологічний принцип, який поширюється на будь-який історичний
період. Дослідження історії візуального, аналіз візуальних метафор, які ми можемо
знайти як у філософському, так і в науковому дискурсі, свідчать скоріша на користь
другої точки зору. В такому випадку, розробка методологічних аспектів візуального –
це шлях до більш глибокого розуміння процесів, що відбуваються у сучасному суспільстві. Новий методологічний підхід, що дозволяє подолати обмеженість
інтерпретації, заснованої на лінгвістичній моделі, і розглядає візуальний поворот як
своєрідне «зняття» лінгвістичного повороту, був анонсований В. Дж. Т. Мітчелом у
праці «Теорія картини: есеї про вербальну і візуальну репрезентацію» (1994), в якій,
власне, і було проголошено «пікторіальний поворот» в сучасній культурі і заявлено
про потребу піднімати «візуальну грамотність», нову компетенцію в розумінні образів
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і їхньої влади. В. Дж. Т. Мітчел розуміє лінгвістичний поворот не як філософську зміну
парадигми, що знайшла вираження у звернені до мови, а як домінування лінгвістичної
моделі у всіх сферах культури. Відмова від лінгвістичної моделі дозволила сформулювати вимогу досліджувати образи «такими, як вони насамперед постають для
себе». [5, с.18.]
Дослідження поняття образу є ключовим для розуміння як природи візуального
та і основних методологічних принципів, які лежать в основі його дослідження.
Умовно можна виділити два основних напрямки його аналізу: 1. Розгляд образу як
репрезентації; 2. Розгляд образу як презентації.
У. Еко, П. Бурд’є, П. Штомпка, С. Зонтаг, М. Штуркен, Л. Картрайт, Д. Берджер представляють перший підхід, який ґрунтується на конструктивістський методології, розглядаючи роль образів у формуванні культурних смислів. Ця методологія загострює
увагу на способах конструювання не лише об’єкту, але й самого процесу бачення
(режим бачення або скопічний режим), які формуються під впливом політичних,
економічних і культурних чинників. В межах даної концепції поняття візуальності
розширюється, включаючи в себе всі види художньої та нехудожньої візуальності, а
метою даного підходу стає викриття ідеологічного характеру інтерпретації образів.
Смисли і значення, що приписуються образам, є продуктом взаємодії самого образу,
спостерігача і соціокультурного контексту (архетип, ідеологія, габітус), на основі якої
формуються зразки так званого «нормального бачення».
Другий підхід, що розглядає образ в якості репрезентації (М. Мерло-Понті,
Ж.-Л. Нансі, Ж. Діді-Юберман, Ж.-Л. Марійон, О. Петровська, Н. Сосна), акцентує увагу на
впливі візуаль-них образів на дійсність, підкреслюючи його самостійність. Цей підхід,
який ґрунтується на ідеях феноменології, підкреслює взаємозв’язок спостерігача та
об’єкту, інтенційність образу: річ існує доти, допоки знаходиться у полі сприйняття
спостерігача. Образ, таким чином, набуває смислової автономії і не потребує контекстуального обгрунтування.
Обидва ці підходи підкреслюють активний характер образу. Об’єднуючи їх, М. Баль
наголошує на тому, що візуальність має виступати як засіб виявлення форм «життя
видимих речей», як активна взаємодія речей, які невід’ємні від власних образів.
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