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КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ

Людмила  Рижак

ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ ОСВІТНІХ ПРАКТИК:
ТЕХНОЛОГІЧНІСТЬ VS КРЕАТИВНІСТЬ

Стрімкий темп зміни технологій характеризує сучасне суспільство як інноваційне.
Не підлягає сумніву, що ми живемо у світі, що змінюється так швидко, як ніколи, і
людство постає перед безпрецедентними викликами. Вони стосуються передовсім 
компетентностей людей, їхньої здатності постійно оновлювати свої знання, щоб 
адаптуватися до змін. На думку К. Робінсона, зарадити собі зможуть лише креативні
люди. Він переконаний, чим складнішим стає світ, то креативнішими треба бути, щоб
подолати його виклики [3 , с. 19].

Тенденції та перспективи планетарного розвитку людства у ХХІ ст. визначають 
глобалізаційна інтеграція та Інтернет-мережева комунікація. Вони сприяють безпре-
цедентному поширенню інноваційних змін у всіх сферах життєдіяльності людини, зо-
крема й в освіті. З метою інтенсифікації комп’ютерно-мережевих комунікацій, в Україні
у 2016 році була ухвалена програма «Цифровий порядок денний для України» [4].

Зазначимо, що комп’ютеризація та цифровізація  освітніх практик в Україні 
впродовж останніх десяти років відбувалося надто повільно. 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 про-
цесу стала нагальною потребою. А опанування цифровими технологіями в освіті стало
пріоритетним завданням для викладачів і студентів.

Від початку пандемії діджиталізація освітніх практик стала глобальним трендом. 
Це дало поштовх інноваційній технологізації освітнього процесу. Освітні практики
потребували цифровізації навчального контенту. Його створення покладається на ви-
кладача, 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 потре-
бують самостійного пошуку відповіді, мотивацію до самостійної роботи.
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Діджиталізація освітніх практик само собою не розв’язує питання підготовки  
освічених людей, які вміють творчо мислити, спілкуватись і працювати в команді; 
гнучкі й здатні швидко адаптуватися. Зокрема, як зазначає К. Робінсон, бізнесові 
структури скаржаться на освіту, яка випускає людей, які не можуть аналізувати 
інформацію, не вміють генерувати ідеї й утілювати їх у життя, не знають, як ефектив-
но спілкуватись і співпрацювати з іншими людьми. Освітяни нарікають, що культура 
стандартизації та тестування пригнічують творчість і викладачів, і студентів. Це дало 
підставу К. Робінсону стверджувати, що «величезна драма сучасної системи освіти 
полягає в тому, що вона, замість плекати креативність, знищує її» [3, с. 19].

Наразі досвід онлайн-навчання спростував задекларовану в «Цифровій адженді 
України» ефективність навчання. Дійсно інформаційно-комп’ютерні технології дають 
змогу технологічно інтенсифікувати освітній процес, але не забезпечують якість 
сприйняття, розуміння та засвоєння знань. Технологічна інтенсивність освітньої 
діяльності обертається соціальною несвободою для викладачів і студентів через 
надмірне навантаження.

Найважливішим ресурсом високотехнологічного суспільства є креативні, кри-
тично мислячі люди, соціально відповідальні та культурно толерантні. Креативні 
люди, передовсім, обстоюють свободу вибору та самоздійснення, поважаючи водночас 
вибір та індивідуальне самовиявлення інших. А толерантність забезпечує відкритість 
комунікації, що сприяє досягненню порозуміння й згоди щодо сучасних проблем та 
їх розв’язання. На жаль, креативний потенціал студентів, їхнє критичне мислення 
не розвивається, позаяк відсутня безпосередня комунікація викладача і студента. 

Натомість студенти послуговуються сумнівними Інтернет-інформаційними ресур-
сами, 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 експери-
ментування 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 симуляцією. «Замість того щоб 
стимулювати комунікацію, вона вичерпує свої сили на інсценування комунікації» 
[1, с. 119]. 

До речі досвід онлайн-навчання упродовж 2020-2021 рр. 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 осо-
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би. 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 сту-
дентами. 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 
онлайн-навчання дає підставу стверджувати, що віртуалізація та діджиталізація 
освіти вже призвела до  технологічного ставлення студентів до навчання.

Зрозуміло, що діджиталізація освіти є вимогою часу, відповіддю на виклики 
сьогодення. Вона покликана оптимізувати онлайн освітню діяльність: оператив-
но віднаходити, систематизувати та оцифровувати інформацію й знання. Водночас 
цифровізація комунікативних освітніх практик та онлайн-навчання непомітно, але на-
стирливо витісняє безпосереднє спілкування, яке є необхідною умовою креативності.

Запровадження інформаційно-комп’ютерних технологій має супроводжуватися 
їхньою гуманізацією. Шляхи гуманізації застосування високих технологій в освіті може 
і повинна запропонувати гуманітаристика. Адже гуманітаристика, з її комунікативним 
потенціалом, розвиває критичне мислення, творчу уяву та сміливі фантазії, які фор-
мують атмосферу творчих новацій. Натомість, нехтування гуманітарними науками 
веде до звуження кругозору, горизонту бачення майбутніх подій та втрати гнучкості 
мислення. Саме гнучкість мислення є перевагою креативної людини, позаяк дає змогу 
адаптувати свої знання та навики до нових ситуацій.

Л І Т Е РАТ У РА
1. Бодріяр Ж. Симулякри і симуляція / Ж. Бодріяр. – К. : Основи, 2004. – 230 с. 
2. БодриярЖ. Пароли. От фрагмента к фрагменту / Ж. Бодрийяр. – Екатеринбург: У-Фактория, 

2006. – 200 с.
3. Робінсон К. Освіта проти таланту. Сила творчості / К. Робінсон. – Львів : Літопис, 2017. – 

256 с.
4. Цифрова адженда України – 2020. URL : https://ucci.org.ua/uploads/files/58e78ee3c3922



ТЕЗИ
звітної наукової конференції філософського факультету

14

Анатолій  Карась

МІЖ НАСИЛЬСТВОМ І ЕМПАТІЄЮ:
ЦИВІЛІЗАЦІЙНИЙ ПРОЦЕС 

ЯК ФЕНОМЕНОЛОГІЯ СЕМІОЗУ

Мета пропонованого тексту полягає в тому, щоб, з одного боку, вияснити 
спонукальні чинники до насильства та його запобігання, а з іншого, – обґрунтувати 
феноменологію цивілізаційного процесу як універсальної інституційної основи за-
безпечення миру. 

1. Упродовж всієї історії спостерігаються прояви ворожості між людьми, 
суспільствами і державами які супроводжуються агресією, насильством, терором і 
війною. Міра ворожості і насильства є не однаковою в різних суспільствах. Першою 
історичною формою радикального обмеження насильства і жорстокості стає утво-
рення державної організації життя. На думку М. Вебера, яка вважається загально-
прийнятою, створення держави обумовлено прагненням обмежити міру насильства 
між людьми, оволодівши політичною монополією на його легітимне застосування 
[9, р. 156]. Проте це не забезпечувало усунення ворожості між провідними елітами 
всередині держави і між самими державами. Окрім того, варто взяти до уваги, що, 
скажімо, Аристотель підкреслював, що «всяка держава є певне об’єднання, а будь-яке 
об’єднання утворюється для певного щастя» [2, с. 15; 1252а,5]. Очевидно, що наявність 
насильства і несправедливості в суспільстві не узгоджується з почуттям щастя люди-
ни і суспільним благом, такими важливими для філософської думки Давньої Греції. 
Очевидно, також, що монопольне право на насильство, яке належить центральній 
політичній владі, не стало вирішенням проблеми його усунення. Авторитарні і 
тоталітарні режими перетворювали це «право» на проведення терору проти влас-
ного населення. 

2. Внутрішній стан людини, зміст її суб’єктивності, її більшу чиншу схильність 
схильність до ворожості і насильства, не детермінується прямо ні соціально-
політичним устроєм, ні економічними потребами і відносинами. Суб’єктивність 
пов’язана з культурним середовищем, суспільними інститутами, інтенціями свідомості 
та неусвідомлюваними мотивами, жаданнями і прагненнями. Наприклад, щодо давніх 
греків, то йдеться про такі важливі для них феномени, як свобода, розважливість, 
чеснотливість і прагнення до визнання. Онак, це не усувало достатньо жорстоких і 
насильницьких варіантів суспільної поведінки в давньогрецьких полісах. На основі 
емпіричних спостережень щодо життя в політично різних полісах Аристотель вважав, 
що «чеснотливість громадянина обумовлюється саме (державним) устроєм» [2, с. 70; 
1276в, 25-30]. З огляду на наш український суспільно-історичний досвід стосовно 
політичного режиму в Росії, міркування Аристотеля видаються слушними.
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3. У ХУІІ ст. Т. Гоббс розглядав ворожість між людьми як природний стан, обу-
мовлений прагненням людини до безпеки, яка засновується на визнанні природного 
права індивіда на свободу робити все, що забезпечує збереження його власного життя. 

В той же час, Дж. Локк не погоджувався з аргументами Гоббса і переконував, що 
ворожнеча і насильство виникають з почуття несправедливості й образи переважної 
більшості населення станом свої злиденності й обуренням на зловживання владою 
привілейованою меншістю. Щоб усунути несправедливість, а з нею ворожнечу і на-
сильство, Локк пропонував законодавчо парламентом визнати рівне право кожної 
людини на свободу приватної власності, якого на його час не існувало, як не існувало 
й відповідних регулятивних інституцій і соціальної культури. Тим самим пріоритет 
над монархічною владою має одержати парламент, який репрезентує громадянське 
суспільство, що складається з різних соціальних груп, представники яких заохочують-
ся до створення нового типу громадських організацій з відкритим і рівним доступом 
до економічних, культурних і політичних ресурсів. Саме на цьому етапі соціально-
економічного та політичного розвитку формується «соціальний порядок відкритого 
доступу» [6], умовою якого стає громадський, або суспільний контроль над владою та 
її мілітарними організаціями – армією i поліцією, що традиційно володіли монополією 
на застосування насильства. Ключовою умовою диференціації державно-мілітарної 
сфери соціальних відносин від сфери цивільної, або громадянської, стає дискурсивна 
орієнтація суспільства на адаптацію принципів верховенства прав людини і на зако-
нодавче убезпечення незалежності судової системи суспільства від політичної влади.

4. Доступ до ресурсів або статусу завжди супроводжується змагальністю, 
конкуренцією і боротьбою, інструментом яких може ставати застосування насиль-
ства. Проте в цивільному контексті розвитку громадянського суспільства, проблеми 
насильства вирішуються вже не тільки на державному рівні панівною політичною 
владою, а делегуються новим інститутам і організаціям. Саме перехід контролю над 
насильством від політичної влади до інститутів та організацій характеризує за-
родження і поглиблення громадянського суспільства і відповідного цивілізаційного 
процесу, головними чинниками якого є уявлення, символи і дискурс піднесення об-
разу людини-громадянина, що володіє рівними правами з усіма іншими членами 
суспільства.

Щодо природи інститутів, я підтримую їх характеристику, що походить зокрема 
від М. Вебера і ґрунтовно розвинена в дослідженні за назвою «Насильство і суспільні 
порядки». «Під інститутами розуміємо правила гри, тобто моделі взаємодії, які 
регулюють і обмежують відносини між індивідами. До інститутів належать офіційні 
правила, писані закони, формальні соціальні традиції, неформальні норми поведінки 
та спільні уявлення про світ, а також засоби впровадження цього всього у життя» 
[6, с. 35]. Варто наголосити, що найважливішим щодо формування нових інститутів, 
орієнтованих на відкритий доступ, є з’ясування проблеми їхнього зародження і впро-
вадження у суспільне життя. 

На мій погляд, головними чинниками тут є: (а) індивідуальна суб’єктивність з 
її спроможністю до рефлексії і саморефлексії (моральна складова), що здійснюється 
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завдяки здатності людини вести свідоме життя і формувати власну його траєкторію, 
або ж долю; (б) етичність, що виникає з організації людей, які формують відкриті сто-
сунки, публічні відносини і норми життя на основі визнання «права індивідів на свою 
особливість, що міститься в моральній сутності» [3, с. 151]; і (в) визнання права на 
індивідуальну свободу, що мотивує прагнення до визнання гідності, співробітництва, 
співчуття і взаємодовіри.     

5. Вкрай важливими щодо формування цивілізаційних інститутів є суб’єктивні і 
публічні зміни в чуттєво-емоційній сфері культурного життя на його індивідуальному 
і суспільному рівнях. Це зокрема стосується істотних змін у харчуванні, сприйнятті 
запахів, просторової геометрії і перспективи, музики, стилю мовлення тощо. Так само 
відбуваються зміни в почуттях і емоціях сорому, гидливості, потворності, образи, 
терпимості тощо. Все це впливає на повсякденну поведінку людей загалом. Тож, виз-
наючи значення «свідомого життя» щодо його здатності розважливо формувати такий 
спосіб поведінки, який «не віддається саме тепер домінуючим бажанням і вимогам 
повсякденності» [4, с. 13], маємо взяти до уваги, що на людське життя впливають 
чинники несвідомі, нераціональні та ірраціональні. Місцем перебування останніх є
тілесна культура і природа людини, яка проявляється у феноменології самості, що 
передує свідомості і самосвідомості. На це свого часу звернув увагу Ч. С. Пірс, висло-
вивши переконання, адресоване Декартові і до німецької класичної філософії, що 
самосвідомість у жодному разі не може бути основою нашого знання про зовнішній 
світ [7, с. 51). Усвідомлення дитини про існування незнання і помилки призводить до 
уявлення про самість, як місце, де має перебувати незнання. Так, завдяки свідченню 
про незнання замиготіла самосвідомість [7, с 34].

6. Звичаєвість, або «етичність» – це, ймовірно, ключовий інститут щодо розгор-
тання суспільних порядків відкритого і закритого доступу. Етичність, як моральні устої 
суспільства і народу, спираючись на ідеї Ґ. Геґеля, формується внаслідок об’єктивації 
індивідуальних моральних рефлексій, ідей та уявлень через загальну волю; вона є 
здійсненням поняттєво-духовного осягнення світу (реальності) й «втіленням духу 
народу». Відповідно, етичність може перебувати в суперечності з прагненням до 
індивідуальної свободи і здатністю вести «свідоме життя», інтенціюючи ірраціональний 
нурт, орієнтований на протистояння, боротьбу за виживання і непримиренність, як 
норми соціальної активності. Мислити у такий спосіб, означає засновуватися на 
онтології насильства і продукувати відповідний метафізичний дискурс в якому 
реальність має другорядне значення стосовно її теоретичного вираження. Це, врешті, 
підштовхує до раціонального виправдання насильства, інтерпретованого як необхідна 
форма закономірного історичного і соціально-політичного розвитку. Яскравим 
прикладом етичності, заснованій на теорії онтології насильства і відповідному 
дискурсі, було зародження фашистського руху в Італії. Його теоретики і практики 
(Б. Мусолірні, Дж. Дентіле, Г. Данунціо) розглядали ідею і завдання фашистського 
руху в тому, щоб створити соціально справедливу «етичну державу». Тож почина-
лося все з відповідного дискурсу, викладеного у зокрема у «Маніфесті фашистських 
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інтелектуалів до інтелектуалів всіх націй». Проте першість належить «Маніфесту 
комуністичної партії» і теорії марксизму-ленінізму з її обґрунтуванням застосування
насильства, як «повитухи історії», до ворогів доктринального комуністичного май-
бутнього, задля «звільнення продуктивних сил людини» і забезпечення соціальної
справедливості і процвітання. Стати «ворогом народу» було зовсім просто – достатньо
представнику влади назвати людину «буржуєм», щоб переселити її в символічний
світ «класових ворогів людства».

Таким чином, невід’ємним чинником формування етичності та інтенційованих
у ній норм і правил є стає дискурсивна визначеність мислення в межах певних
суспільних організацій. Відтак, дискурси, наративи, символічне сфера життя і за-
галом –  оперативна знакова система, якою суспільна група описує реальність і саму 
себе, є вагомими, якщо не визначальними, чинниками формування і розгортання
суспільних інститутів. Сучасний американський вчений, Річард Андерсон, опублікував
дослідження, в якому переконує, що диктатура і демократія походять винятково з
дискурсивної організації мислення [1].

7. Дискурсивний аспект формування «соціального порядку відкритого доступу»,
або громадянського стану, належить до семіотично-лінгвістиного і символічного
моделювання суспільного життя, доповнюючи еволюційний та історичний процеси
феноменологією семіозу.Семіоз – це процес, що обумовлюється діями знаків і знакових
систем. Як вид активності він поєднує в динамічній взаємодії такі елементи, як знак,
річ, об’єкт, інтерпретанта, значення, сенс. Найвизначнішою особливістю семіозу є те,
що принаймні один з елементів семіозу не має фактичного фізичного існування, а існує
ментально, або віртуально. Найцікавіше, що семіоз «процесуально характеризується
впливом майбутнього на нинішній стан подій. Не обмежуючись тим, що було або є, 
семіоз виявляється на прикордонні між тим, що є, що могло б відбутися в минулому,
й зможе статися у прийдешньому» [5, с. 63]. 

Звідси випливають дві принципові позиції щодо сутності комунікації і вербальної
мови: (1) комунікація завжди обумовлюється знаковими системами і не є нейтраль-
ною щодо її дискурсивного перебігу і впливу на становище людини і суспільства; (2)
головною функцією вербальної мови є не просто комунікація як така, а її здатність
моделювати комунікативні ситуації і події. «Мова, передусім, є способом моделюван-
ня світу відповідно до можливостей, завбачених з альтернативи до того, що дано у 
відчуттях, або пережите у досвіді сприйняття» [5, с. 23]. Щодо проблеми насильства,
то його подолання розпочинається з моделювання такої комунікації, у якій воно стає
неприйнятним. У цьому сенсі особливості семіозу змістовно проявляються через
моделювання дискурсів, наративів і культурних форм суспільного життя. 

8. Однак щодо природи самості, як ядра суб’єктивності, варто піти глибше у двох
аспектах: дискурсивному і тілесному. Пірс збагачує зміст самості міркуваннями про
еволюційну любов, висловленими в однойменному тексті. Провідна ідея цього тексту 
стосується експлікації прагнення живої істоти до любові (добра) з самої реальності,
або буття як такого, і дискурсивного розгортання цього прагнення вонтології любові 
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і миру. Пірс пише, що ідейні витоки «еволюційної філософії» засновані на онтології 
любові і ми знаходимо їх (витоки) у Євангелії від Іоана: «Бог є любов». Пірс наго-
лошував, що філософія, яка експлікує любов з буття світу, «є тим способом, яким 
розвивається розум» в його здатності ставати «розумним серцем» [7. с. 382-384]. Таким 
чином самість людини, що перебуває під впливом філософії любові й відповідного 
дискурсу одержує іманентну можливість еволюціонувати в напрямку формування 
емоційно «розумного серця».

Важливим семіотичним чинником розгортання «еволюційної любові є 
відповідальне, рефлексивно-логічне, застосування знакових систем. Це, власне, й 
спонукає людину до «свідомого життя», самовираження і співробітництва, піднімаючи 
її над темними силами самості, які, перебуваючи в перманентному афективному стані, 
адаптують ідею боротьби за виживання як сутнісну основу життя.

9. Принциповим стає визнання за тілесністю її внутрішньої соціально-еволюційної 
здатності і схильності саме до співчуття, співробітництва, взаємодопомоги і любові. У 
сучасному філософсько-психологічному дискурсі ці феномени пов’язують з поняттям 
емпатії. Власне, наприкінці ХІХ ст. виникає поняття її емпатії і стрімко поширюється ї
в європейських та американських філософських дослідженнях. 

Слово емпатія походить від давньогрецького ἐμπάθεια, що означає «фізична 
прихильність або пристрасть». Герман Лотце та Роберт Фішер на підставі цього сло-
ва створили німецький термін Einfühlung («відчуття»). У 1909 р. Едвард Б. Тітченер 
(Titchener) переклав Einfühlung англійською як Empathy, «емпатія».

Емпатія визначається в еволюційному контексті як свого роду дорефлексивна 
форма самовираження й альтруїстична риса, що приносить користь як індивідам у 
їхній здатності видового виживати й адаптації. Визначення емпатії стосується ба-
гатьох сторін життя, включаючи турботу про інших людей і бажання їм допомогти 
та переживання емоцій, які збігаються з емоціями іншої людини. Вважається, що 
емпатія забезпечує просоціальні стосунки, сприяє замиренню агресії і є чутливою до 
насильства щодо іншого [10]. Наприклад, У книзі «Етика турботи та емпатії» (2007) 
філософ Майкл Слоут обґрунтовує теорію етики, заснованої на турботі, що ґрунтується 
на емпатії [8].

Сучасна нейробіологія пов’язує емпатію й відповідні емоційні стани з дзеркаль-
ними нейронами, що мають генетичну основу. Таким чином, глибини нашої самості 
еволюційно налаштовані на емпатичні стосунки, умовою яких є здатність запобігати 
насильству та агресії. Проте в реальному житті людей все значно складніше. Суспільні 
стосунки і соціальні відносини обумовлюється семіотичним процесом з його різно 
спрямованими дискурсами, наративами, теоріями та інституційними, етичними і 
культурними передумовами, що здатні впливати на свідомість і розум як на основі 
онтології любові, так і на основі онтології насильства.     
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10. Цивілізаційний процес, в основі якого лежить становлення і розвиток грома-
дянського суспільства і соціальних порядків з відкритим доступом, характеризується 
радикальними суспільними інституційними змінами і трансформацією економічних, 
соціально-політичних, культурних та гуманітарно-освітніх відносин, спрямованими 
на визнання цінності індивідуальної свободи людини-громадянина у її правовому 
статусі абстрактної рівності перед спільно прийнятими законами. Іншими слова-
ми, йдеться про інституційне редукування насильства до цивільних інституцій і 
громадських організацій з відкритим доступом до ресурсів, в тому числі ресурсів 
влади. Цивілізаційні зміни відбуваються водночас на всіх рівнях суспільного жит-
тя: соціально-культурних, економічних, політично-правових, гуманітарно-освітніх, 
комунікативних тощо; формується вільний економічний ринок на основі рівного 
права індивідів на свободу приватної власності, стверджується визнання прав людини 
і громадянина, політична влада формуються на основі утворення політичних партій 
і демократичних виборів, в освіту і судочинство запроваджуються національні мови 
натомість латинської, комунікативна сфера набуває публічності на основі визнання 
свободи слова і створення незалежних від влади засобів інформації. Невід’ємною скла-
довою становлення цивілізаційного процесу стає орієнтація людини, залученої до про-
дуктивних сил суспільства, на наукові знання і раціонально визначений академічний 
дискурс. З ХІХ с., часу практичного здійснення громадянського суспільства в Західній 
Європі й Північній Америці й конгруентного з ним цивілізаційного процесу, його 
феномени громадянина, громадянської і національної ідентичностей та демократич-
ного урядування, стали всесвітньо привабливими. Принаймні в ООН всі держави вхо-
дять як нації, що представляють своє населення у статусі громадянин, які володіють 
принаймні писаними рівними правами.

На краще чи на гірше, але ми трансформуємо себе з Homo sapiens , біологічного 
виду, що усвідомлює своє становище, на Homo evolutis, на біологічний вид, що пря-
мо і обдумано починає контролювати свою власну еволюцію, а також багато інших 
біологічних видів. У сенсі впливу на наших дітей і онуків, ця тенденція є неперевер-
шеною за своєю стрімкістю. В останні десятиліття спостерігаємо все більше визнання 
того, що еволюція – це не стільки боротьба за виживання, як співпраця в межах груп. 
Ми не просто переймаємося відносно наших особистих прав і прав інших осіб, ми 
тепер не сприймаємо жорстокість і насильство стосовно тварин. Відтак, ми стоїмо 
перед важливою проблемою: яким чином можна досягти гармонії і взаємопідтримки 
між самістю людини, тілесним ядром якої є емпатія і схильність до співчуття і 
взаємодопомоги, та дискурсивно-етичними практиками, здатними не блокувати, а 
підтримувати емпатичні засади життя як такого.

Сучасний цивілізаційний виклик промовляє до нас запитанням – чи світ потребує 
усіх типів розуму? І який з типів може бути надійним орієнтиром до запобігання на-
сильству і досягнення миру.
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Василь  Лисий

СУБ’ЄКТИВНІСТЬ
ЯК ФОРМА РОЗВИТКУ ДІЙСНОСТІ

Сьогодні взагалі вже важко знайти таких, хто б, свідомо чи несвідомо, заперечу-
вав взагалі розвиток дійсності. Теза: світ, дійсність змінюється, а отже, розвивається,
міцно увійшла не тільки в наукову і філософську свідомість, а й в буденну. І справді,
множина фактів розвитку в різних областях дійсності захоплює увагу й багатьох
філософів, науковців, спеціалістів з численних сфер соціальної дійсності. Йдеться і про
численні приклади розвитку природи, суспільства і людини. В такому випадку, стосов-
но розвитку дійсності, це дає підставу зробити висновок: відбувається нескінченний
прогрес, перехід змін якісного і кількісного характеру речей, явищ, подій, дійсності, їх
розвитку в нескінченність, і такому прогресу межі не бачити нікому. Постає питання:
невже, справді, немає межі такому нескінченному розвитку, наприклад, природної
дійсності? А дже така межа суперечить навіть здоровому глузду, що вона не більше
ніж суб’єктивна думка, не відповідаюча дійсності, принаймні на сьогоднішній день
накопиченому досвіду людства. Сказане стосується достатньо загальних уявлень в
плані так званого нескінченного розвитку дійсності. Ідентичною постає справа з
суб’єктивним світом у всьому його розмаїтті. Аксіоматичним, зокрема, є положення
про неперервність в розвитку людського знання про природу і суспільство, йдеться,
зокрема, про наукове знання. Динаміка його характеризується постійним накопичен-
ням, приростом. Такий процес властивий і для ідей, концепцій, теорій. Суб’єктивність,
хоча й відносно, має свою самостійну реальність, яка володіє здатністю саморуху, са-
морозвитку. Узагальнюючим втіленням суб’єктивності є людина як суб’єкт, похідним
від якого і є сама суб’єктивність(з позиції нескінченності розвитку людина теж це 
демонструє). Релятивістський підхід до розвитку суб’єктивності як духовного світу 
не припускає наявності межі такого розвитку. Не рятує ситуації, знову-таки, і підхід
до суб’єктивності як віддзеркалення дійсності. Тобто, в тому значенні, що суб’єктивне
розвивається завдяки постійній трансформації, яку воно зазнає під впливом дійсності.
Звідси, дійсність розвивається, і цей розвиток дістає свій суб’єктивний відбиток у 
формі знання, людських вчинків тощо, і так до нескінченності.

Постає проблема: якщо суб’єктивне зазнає розвитку в нескінченність саме по собі 
з огляду наявності його як самостійної реальності чи під впливом дійсності, зокрема
природної, і якщо дійсність, теж взята сама по собі, розвивається в нескінченність, то
чи вона залишається сталою, «потрапивши» в світ суб’єктивного, набувши його якості?
Вирішення цієї проблеми і пов’язане з усвідомленням та з’ясуванням змісту визна-
чення відношення суб’єктивності до дійсності в плані розвитку першої в другу, тобто
тлумачення суб’єктивності як форми розвитку дійсності. Виклад змісту теми в такому 
плані раціонально побудувати шляхом виокремлення її онтологічного і пізнавального
(гносеологічного) аспектів. Стосовно онтологічного йдеться про історію природи, 
починаючи від її «примітивних» форм до вищої форми її організації: людини, її мис-
лення, свідомості, розуму, суспільства, тобто усього того, що охоплюється поняттям
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«суб’єктивність». Така історія може бути означена як поступальний розвиток, сходжен-
ня природної дійсності до межі, тобто до появи суб’єктивності (суб’єктивного). Маючи 
на увазі мислення як певну форму суб’єктивності, Е. Ільєнков підкреслює: «Мислення, 
безспірно, є вищий продукт всезагального розвитку, є вища ступінь організації 
взаємодії, межа ускладнення цієї організації. Форми більш високоорганізованої, ніж 
мислячий мозок, не тільки не знає наука, але і філософія принципово не може допусти-
ти навіть в якості можливого, адже це припущення робить неможливою філософію» 
[2, с. 417]. І далі: «…мислення є абсолютно вищим продуктом розвитку світобудови. 
В ньому, в народженні мислячого мозку, світова матерія досягає такої ступені, на 
якій вичерпуються всі можливості подальшого розвитку „уверх“ – на шляху усклад-
нення організації форм руху» [2, с. 419]. До речі, це саме стосується і такої форми 
суб’єктивності як людина. 

Звернемося тепер до пізнавального (гносеологічного) аспекту (підходу) стосов-
но тлумачення суб’єктивності як форми розвитку дійсності. Суб’єктивність має свої 
різні види. Серед них, і це зазначалося вище, є мислення і свідомість. Суб’єктивність 
в якості мислення («мислячого мозку»), свідомості людини є вищий продукт всеза-
гального розвитку природної дійсності, межа поступального її розвитку. Загалом, 
мислення розглядається як інтелектуальна здатність людини, за допомогою якої 
пізнання здійснюється шляхом аналізу (розчленування) і синтезу (поєднання) 
дійсності. І саме пізнання, і знання як спосіб існування свідомості не дублюють, не 
віддзеркалюють дійсності, а саме продовжують її, продовжують її розвиток, дороз-
вивають останню, в тому числі і в формі аналітично-синтетичної діяльності суб’єкта 
пізнання. Це здійснюється також, зокрема, у формі актуалізації історії природи, її 
поступального розвитку в кожному акті пізнання будь-якого об’єкту. На кожному 
етапі пізнавального освоєння дійсності здобування знання шляхом відтворення 
(відновлення), реконструкції історії природи відбувається на новому рівні. Інакше 
кажучи, природа усвідомлює себе через людину на все нових і нових щаблях пізнання, 
тим самим дорозвиває себе в якості її знання. А ця історія і постає як «єдина нитка 
історичного розвитку від найпримітивніших матеріальних форм до найвищих».

Розмірковування стосовно суб’єктивності як форми розвитку дійсності 
здійснювалися, в даному випадку, в плані природи як сфери цієї дійсності, яка 
дорозвиває себе у формі цієї суб’єктивності (людини, мислення, свідомості тощо). 
Але не лише історія природи, а й історія людського суспільства це фази єдиного, 
всезагального розвитку. Тому і суспільство є та форма, в якій всезагальний розвиток
продовжує себе. Але ця форма має свою специфіку: через неї розвиток продовжується, 
але продовжується вже у формі свободи. Звідси «…свобідна творча діяльність є та 
особлива форма, через яку продовжує свій розвиток необхідність в формі свободи» 
[1, с. 267]. Знову-таки, творча діяльність є вища форма розвитку, адже логіка розвитку 
і логіка творчості є одна і та ж логіка процесу. Але це вже питання окреме, що підлягає 
й окремому аналізу. 
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Андріана  Данилів

ПРОБЛЕМА НАСИЛЬСТВА У ДОСЛІДЖЕННІ
НАСИЛЬСТВО ТА СУСПІЛЬНІ ПОРЯДКИ

Звичайно різні суспільства не зважаючи на стан свого цивілізаційного розвитку 
в якому перебували, проте з моменту усвідомлення їх вимушеного співіснування 
намагалися знайти способи мирного співжиття, а відтак і врегулювання конфліктів. 
Відповідно в логічній послідовності стикнулися з проблемою насильства, проте 
вирішували та продовжують вирішувати вони її по-різному. Актуальність теми в 
українському контексті також обумовлена ситуацією небезпеки насильницького 
вторгнення країни агресора Російської Федерації (на глобальному зовнішньому рівні). 

Про залежність еволюції держави і насильства розповідає концепція дослідницької 
групи Стенфордського університету під керівництвом Дугласа Норта. В праці 
«Насильство та суспільні порядки. Основні чинники які вплинули на хід історії» група 
дослідників розкривають тему насильства в межах природніх держав та суспільств 
з порядками відкритого доступу. Автори міркують про різні ступені контролю над 
насильством, що є ключовим засобом підтримання соціального порядку. Кожна дер-
жава, на думку авторів, проходить крізь основні фази розвитку: від заснованої на 
насильстві і на обмеженому доступі так званої природної держави до держави з по-
рядками відкритого доступу.

Перший із них — порядок обмеженого доступу, або природна держава, де в основі 
соціальної організації становили особисті стосунки, тобто ким індивід є і кого він знає. 
Такі держави виникали уже коли чисельність їх перевищувала 1000 осіб і з’являються 
нові форми інтегрованої політичної й економічної організації для обмеження насиль-
ства. До цього розуміння дослідники згаданої групи додають ще вузлову ланку, яка 
допоможе стримати військову владу та контролювати насильство. Це надання доступу 
до системи привілеїв індивідам, які також володіють військовою владою. За допомо-
гою маніпулювання цими привілеями створюються інтереси, які обмежують насиль-
ство. Проте така суспільна ієрархія зумовлює створення привілейованих еліт. Природні 
держави обмежують можливості індивідів до доступу до економічної, політичної, 
військової та релігійної функцій, і надають таку можливість суспільним елітам. А отже, 
у природних державах доступ до громадянського суспільства значно обмеженіший. 
Такі суспільства відрізняються від суспільств з порядками відкритого доступу за спек-
тром і доступністю організаційних інструментів. Це їх головна відмінність. У певному 
сенсі, організації — це інструменти, які використовують індивіди для підвищення 
своєї продуктивності, для укладання між собою договірних відносин, для координу-
вання дій осіб і груп; для панування і примусу. 



ТЕЗИ
звітної наукової конференції філософського факультету

24

Таким чином найважливіша характеристика суспільств відкритого доступу - 
гарантований у безособових категоріях доступ (як право) до створення організацій.

Окрім цього дослідники наголошують на важливості розрізнення випадків, коли 
розосередження контролю над насильством робить загрозу насильства ключовим 
засобом підтримання соціального порядку, від випадків, коли консолідація контро-
лю над насильством дає можливість підтримувати соціальні зв’язки, не вдаючись 
до загрози застосування насильства. Суспільства обмеженого та закритого доступу 
фундаментально відрізняються саме за цими вимірами насильства та його організації.

Автори дослідження сходяться на думці, що суспільства відкритого доступу 
жорстоко обмежують доступ до насильства, водночас гарантуючи відкритий до-
ступ до всіх видів політичної та економічної діяльності. Така позірна незалежність 
політики й економіки в суспільствах відкритого доступу приховує значно глиб-
ший і фундаментальніший зв’язок між ними. Саме на цьому перехресті виступає 
безособовість. Йдеться про формальні інститути які регулюють використання на-
сильства і які повинні бути безособовими за характером, тобто схеми їх повинні 
діяти незалежно від індивідуальних представників правоохоронних органів чи 
інших політичних діячів. Під інститутами розуміються «правила гри», тобто моделі
взаємодії, які регулюють і обмежують відносини між індивідами. До інститутів на-
лежать офіційні правила, закони, формальні соціальні традиції, неформальні норми 
поведінки та спільні уявлення про світ в його етичних, моральних та принципових 
засадах, а також засоби впровадження всього цього в життя. І цей останній чинник є 
чи не найважливіший, тому що все це може існувати на початковому рівні, але далі 
не рухатися. Тому важливо правильно і дійсно їх впроваджувати.

     Тут випливає роль громадян, функція яких захищати ці правила тим, щоб по-
збавляти своєї підтримки політичних діячів, котрі вдаються до спроб піти всупереч 
цим інститутам та угодам. Відтак політичне управління насильством базується на 
безособових правилах і організаціях, а не на маніпуляції економічними привілеями, як 
у природній державі. Все це звичайно дуже тонка грань, і потрібно неабияке бажання 
та зусилля аби цього досягти.

Встановлені правила відохочують від насильства тим, що знижують користь від 
насильницької поведінки. Найвідоміший із таких методів — установлення покарань 
за насильницькі дії. Люди зі значно вищою ймовірністю дотримуватимуться правил, 
навіть зі значними збитками для себе, якщо вважатимуть, що інші також їх дотримува-
тимуться. Особливо це стосується правил, які регулюють сприйняття ситуації та віру 
в справедливість, рівність та безособовість: до кожного має бути однакове ставлення, 
і ця рівність повинна стосуватися як збитків, так і вигід від соціальної участі. Таке 
розуміння корелюється з поняттям «норми», яке вводить М. Фуко як головне покли-
кання дисципліни. Важливим аспектом влади в цьому плані є унормованість вчинків. 
Функцією нормалізації виступає усунення і виправлення різного роду відхилень, по-
рушень, унормованість дії порушника до загальноприйнятих цінностей.
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Окрім цього така безособовість корелюється також з тим розумінням 
дисциплінарної влади заснованої на паноптичному проекті Джеремі Бентама, яку 
описував М. Фуко. Першочергово автор зображує картину непомітного, безперервного 
і тотального нагляду, що породжує страх індивіда. Саме це дозволяє функціонувати 
владі анонімно самій по собі, при цьому, здійснюючи контроль над людьми. Окрім 
цього, завдяки методам нагляду, під впливом оптичних систем відбувається дія на 
тіло, не вдаючись до прямого насильства. Відповідно людина може бути конституй-
ована візуальним дотиком, втрачаючи тілесний характер покарань, який натомість 
стає «по-науковому» фізичним. Цей паноптичний нагляд прослідковується як в окре-
мих пенітенціарних інституціях: в’язницях, казармах, так само поширюється і на все 
суспільство, включаючи школи, лікарні, торгові центри, аеропорти, тобто різного 
роду соціальні установи.

Проте якби не ідеалізувати суспільства з порядками відкритого доступу, та 
більшість країн зараз є ще державами природнього порядку з величезною чисельність 
населення у своєму складі. Тому перше завдання в обмеженні насильства — знайти 
відповідь на запитання: як досягається припинення збройної боротьби між могутніми 
індивідами? Тими сформованими представниками еліт, які утворюють організацію 
(потенційних) вартових правопорядку, і які ділять між собою привілегії застосування 
насильства та контролю.

Отже, насильство. Воно має багато вимірів і може проявлятися у фізичних діях 
або в погрозах фізичної розправи, насильницькі дії, і примус, завдяки нормалізуючим 
діям, анонімно чи відкрито — усе це прояви насильства. Жодне суспільство ще не 
розв’язало проблему насильства за допомогою його повної ліквідації; у найкращому 
разі його вдавалося стримувати й підпорядковувати. А от використати його на ко-
ристь… Цю вправність воліє вдосконалювати чи не кожна держава.

Л І Т Е РАТ У РА
1. Дуглас Норт, Баррі Вайнґест, Джон Волліс. Насильство і суспільні порядки. Основні чинники, 

які вплинули на хід історії. К.: Наш формат, 2017. - 352 с.
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Валерій  Джунь

НАЦІОНАЛЬНА ІДЕОЛОГІЯ
ЯК УМОВА ВИФОРМУВАННЯ
УКРАЇНСЬКОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ

Сформульована тема видається на сьогодні чи не кожному зрозумілою й не може 
викликати якихось серйозних аргументованих заперечень. Не так було років з 30 
тому, коли Україна після грудневого 1991 року референдуму у правовому відношенні 
оформила свою незалежність. Цінність національної самоідентифікації розумів тоді 
лише Народний Рух України і його симпатики. Одна з його листівок , у форматі А-5,  
на поганенькому газетярському папері з зображенням червоним кольором контурів 
голуба миру Пікасо і відповідним підписом це демонструвала: ”Ми - українці. Це наша 
земля.” Народний Рух України. Вячеслав Чорновіл.

Думки про необхідність творення національної ідеології не були властиві на той 
час пануючій політичній еліті, зайнятій переважно самозбереженням на тлі радикаль-
них політичних подій у на той час проєльцинській Росії. Українська історія на цей час 
була дещо іншою. З українських паспортів була вилучена графа національності, яка 
була присутня в радянському паспорті, що вказувало на те, що “нова” післясоюзна чи-
новницька номенклатура в Україні, яка переважала у всіх гілках тодішньої влади праг-
нула законсервувати  радянську по суті Україну: безнаціональну, пацифістську, бага-
товекторну, безідеологічну. Модна на той час відмова від застосування марксистсько-
лєнінської методології у соціяльних і гуманітарних науках стала дуже зручною ширмою 
для відмови від будь-якої методології - за чим було заховане небажання розбудовувати 
державу корінної нації, що проживала на українських землях. Багатьом притомним на 
історичну пам’ять українським громадянам є  відомим зведене до мінімуму бажання 
першого президента вже незалежної України Леоніда Кравчука до вживання прикмет-
ника “український”. Здавалося, що словосполучення “українська ковбаса” він радше 
промовляв би як “ковбаса народу України» бо, мовляв, не одні українці замешкують 
в Україні. При президентові Леонідові Кучмі ця тенденція продовжувалася. Тож коли 
вже президент Віктор Ющенко на одній із урочистостей, під час свого президенства, 
звернувся до присутніх в залі зі словами “моя націє”- то багато з їх числа стали огля-
датися і шукати тих, до кого звертався тодішній президент, оскільки, як виявилося, 
не відносили себе до такої, а заразом і не були звиклі до подібної лексики. Далі вже 
сам  Віктор Ющенко, спостерігаючи за реакцією англійської королеви Єлизавети ІІ,за 
кроком вояків Президентської почесної варти заговорив про національний крок 
в українському війську. Виявляється, що ще з часів військового міністра  в уряді 
російського імператора Павла І Аракчеєва був запроваджений пруський військовий 
крок, який аж до сьогодні демонструвала почесна варта Президенського полку і який, 
як виявили вже пізніше прискіпливі журналісти, з естетичної точки зору вважався 
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королевою не естетичним. Саме десь приблизно в цей же час, почесний громадянин
м.Львова Збігнєв Бжезінський заявив на одній із зустрічей з львів’янами про те, що
по справжньому повірить у невідворотність незалежності України лише тоді, коли
українське військо перестане носити російські шапки. 

Окреслені приклади є знаками, що позначували необхідність навернення до
української ідентичності, знаками, що виявлялися стихійно, спорадично, але без
них вже сьогодні Україна як держава не спроможна існувати і вистояти як суве-
ренна територія. А до цього часі від 1991 року українським суспільством у своїй
переважній основі був вибраний еволюційний шлях простування до свого власного
безнаціонального, по суті, майбутнього,а якщо й національного - то в незрозуміло
якій перспективі..

Російсько-українська війна усе змінила, оприявнивши тимчасовість і
збанкрутілість усіх настанов і очікувань, які закладало в розбудову вже української
державності не люстроване радянсько-партійне чиновництво. У підсумку до 2013 ро-
ку всі ми отримали розброєну у військовому відношенні країну, олігархічну систе-
му влади з її корумпованістю і значною часткою тіньової економіки, вразливої до
російського енергетичного і технологічного шантажу. Українська складова економіки
СРСР була вибудувана таким чином, що виробництво усіх стратегічних товарів завер-
шувалося в метрополії  з відповідною вигодою для неї, хоча українське виробництво
складало від 75-ти до 95 вілстотків готовності цих товарів. Знаковим був контракт
на постачання танків Україною для Пакистану,який показав,що в країні відсутні
для них гармати, яке за півроку, при наявності волі, змогли освоїти. Недаремно
багато оглядачів розвиток України з 1991 по 2013 р.р. називають часом розвитку 
радянської України,закладеної ще попередниками. Цього б не було,коли б вимога
демократичної меншості українського парламенту, озвучена академіком І.Юхновським
про здійснення загальної інвентаризації ресурів в країні, яка могла би започатку-
вати розвиток проукраїнської України не віднайшла підтримки у 90-х роках серед
прокомуністичної його більшості(славнозвісної групи 239). Обрання першим прези-
дентом новітньої України Леоніда Кравчука виявилося продуктом ще не вилікуваного
від поведінкових совкових стандартів українського населення. Таких тоді виявило-
ся аж 75 відсотків. Коли жертви радянщини голосують за комуністичних ідеологів
на президентських виборах це не може бути визнано за прийнятну для притомних
громадян моральну норму. У підсумку у 90-х роках запас міцності для трансформації
суспільства було знівельовано. Сакраментальне запитання  на той час прем’єр-міністра
з надзвичайними повноваженнями  Леоніда Кучми до парламенту:”Ви скажіть,яку 
країну я Вам маю збудувати і я Вам її збудую” - залишилося без відповіді. Першим
на українському владному Олімпі відповідь на це запитання став шукати Віктор
Ющенко, але відсутність досвідченої і сталої політичної сили,на яку він зміг би оперти-
ся, здійснюючи перетворення, у підсумку створила йому імідж ідеаліста,а не політика-
практика. Хоча як політик-практик він потужно відзначився, коли був призначе-
ний прем’єр-міністром, забезпечуючи нечуваний й до сьогодні підйом української
економіки і притік іноземних інвестицій в країну. Його грошова реформа й перша моя
зарплата в гривнях  як доцента університету що до цього дорівнювала 14-ти доларам,а
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стала близько 600 є до цього часу пам’ятною:зміг купити на той час нечувано дорогу 
для викладача  річ - чи не перший комп’ютер четвірку- пентіум.

Лише Помаранчева революція,за нею Революція Гідності, а потім і кровопролитна 
російсько-українська війна, що почалася 2014-му році розставили все на свої місця 
і поставили на порядок денний питання існування держави на основі національної 
ідеології, зустрівши шалений опір північно-східних сусідів і співчуваючих їм громадян 
всередині нашої країни,опертих на байдужість до долі своєї країни значної кількості  
українського населення. Коли б воно було відповідальним і національно зорієнтованим, 
ми б не мали аншлагів на ганебних у цьому відношення виставах 95-го кварталу і не 
мали б сьогодні територіяльних втрат:Криму, частин Донецької і Луганської обла-
стей руками всього 18 відсотків населення. Про можливість втрати Криму відомий 
український культуролог і оглядач Юрій Лосєв, кримець за походженням і проживан-
ням, голосно заявляв ще з початку 2000-х. Просто в чиновницьких кабінетах на той 
час не було кому слухати: ні в безпекових, ні економічних, ні в політичних. Паростки, 
у цьому відношенні добуті президентом Віктором Ющенком,були зпародійовані і по 
тихому зліквідовані табачніками,морозами,тимошенками  тощо значно послабив-
ши загальні позиції української держави в напрямку до прогресу. Перші два роки 
російсько-української війни, які породили добровольчий й волонтерський рухи, пи-
тання існування країни на основі  національної ідеології поставили рішуче в порядок 
денний, вплинувши на еволюцію  тодішнього президента Петра Порошенка, а заразом 
і викликавши  потужний спротив адептів олігархічного правління всередині країни. 
Гасло “Армія, Мова, Віра” стало для свідомих українських громадян основоположним, 
що прискорило процес трансформації держави в національну і консолідації політичних 
сил навколо їх впровадження. Але гібридний характер російсько-української війни і 
прийняття керівництвом країни її правил змогли загальмувати цей  процес, призвівши 
до небезпечної для країни зміни влади на основі модерних практик популізму і сучас-
них технологій. Задіяні популістичні технології зуміли в сприйнятті значної частини 
українців заперечити відомий приклад Карла Маркса з його Капіталу, що 10 талерів 
в голові і 10 талерів в кишені - це дві ну дуже великі різниці. Вдалося переконати 
72 відсотки тих, хто прийли на вибори, що 10 талерів в голові це майже 10 талерів у 
кишені. Інакше як пояснити сліпу віру значної кількості громадян в обіцянку зарплат 
для вчителів після приходу до влади в обсязі 4тис.доларів, яка ніякими тверезими 
підрахунками не могла бути підтверджена? 

Були витягнуті на гора, відсвіжені і проексплуатовані розвинуті ще в СРСР 
утриманські чи як прийнято називати у науковій спільноті - патерналістські 
настрої, що часто використовувалися в радянський час при зміні тих чи інших 
внітрішньопартійних команд чи груп. Згадаймо хоча б повалення Хрущова чи заміну  
скомпрометованих партійних начальників обласного рівня того часу.

Можемо зробити висновок, що сьогодні у нашій країні маємо значною мірою 
збільшення  і зростання  національних елементів у війську, в культурі, в політиці, в 
мовних практиках, але разом з тим - їх девальвацію на загальноукраїнському влад-
ному рівні. Трансформація на кошт держави каналів “Дом” і “Рада” цьому яскравий 
приклад. У нас сьогодні навіть президент не наважується ворога, який напав на нашу 
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країну і воює з нами вже стільки років назвати агресором. А звідси маємо уникнення 
підкреслювання на загальнодержавному рівні важливості національних компонентів 
у нашому сьогоднішньому житті, які здатні консолідовувати, об’єднувати, загартову-
вати, мобілізовувати націю,а заразом і  їхню заміну маловартісними низькопробними 
сурогатами. Є тиск пасіонарної частини суспільства в напрямку творення з України 
європейської держави, що записано в Конституції і що  центральна влада прагне 
притлумити, пригасити,знівелювати. Вона намагається виключити пасіонарну ча-
стину українського суспільства від впливу на долю країни і на прийняття рішень, 
вертаючи радянсько-комуністичні стандарти управління. Це результат комплексу 
малоросійства, який так ретально проаналізував ще 100 років тому, старшина Армій 
УНР, поет, публіцист Євген Маланюк.

Несконсолідованість українського суспільства навколо національних держав-
ницьких цінностей є причиною дуже низького рівня громадянської солідарності, 
що при досить високому рівні освічености в Україні дуже складно буває пояснити. У 
цьому вдношенні згадується цікава характеристика Львом Троцьким цього сегменту в 
українській ментальності в одному із його пропагандивних документів 1918-го року:“
Лише безмежна довірливість і поступливість, а також відсутність усвідомлення 
необхідності постійного, міцного єднання всіх членів держави не лише під час війни - 
щоразу призводили до втрат всіх здобутків українців....Про ці  побутові особливості 
характеру українців необхідно пам’ятати кожному агітатору і його успіх буде забез-
печеним”[1].

 Національна ідеологія на державницькому рівні, як істотний, здебільшого 
зовнішній чинник, впливу на  особу українця, здатен переростати у внутрішні 
відповідні поведінкові її реакції. І у цьому її цінність. Але має бути ще і внутрішній чин-
ник - саме бажання українців самоідентифікуватися, що підсилюється і прискорюється 
на сьогодні російсько-українською війною. Це означає, що ставлення громадян до 
своєї країни, як простору власного укорінення, має змінитися. Термін “самовифор-
мування”, на відміну від терміна “формування” якраз і оприявнює цю інтенцію: по-
долання у підсумку - байжужости до долі своєї країни. Не можу не зцитувати слова 
Віталія Портникова виказані нещодавно на диспуті, присвяченому Дню Соборності, 
і опублікованому в журналі Збруч, з якими виявляю повну згоду:”В нас не вирішене 
головне, що вже вирішене в європейських народів.... Нам потрібно, щоби на всій 
нашій території, на території сучасної української держави, українці відчували себе 
українцями. Це наше з вами загальнонаціональне завдання – розв’язати українське 
питання і зробити його небайдужим для більшості наших з вами співвітчизників. 
Без цього ми залишимося на периферії сучасної європейської історії. Але можемо 
потрапити на периферію євразійської”[2].

Чого б дуже не хотілося.
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Уляна  Лущ -Пурій

ЕВДЕМОНІСТИЧНА ЕТИКА 
АЛАСДЕРА МАКІНТАЙРА

Одним із вагомих джерел реактуалізації Арістотелівської теорії чеснот є, без-
перечно, праця А. Макінтайра «Після чесноти» (1981), хоча Макінтайр і своєрідно 
інтерпретує Арістотеля, відкидаючи деякі його положення (зокрема, «метафізичну 
біологію», як Макінтайр називає Арістотелівське утвердження константності людської 
природи на основі поняття сутності).

Макінтайр розглядає чесноти як результат етичного життя спільнот. Тому одним з 
центральних понять для нього є практика. Він визначає практики як такі кооперативні 
форми діяльності, учасники яких спільно прагнуть до благ, внутрішньо притаманних 
для цих форм діяльності, і спільно визнають притаманні цим практикам стандарти 
досконалості у досягненні цих благ [1, p. 187].  Кожна практика має свою історію, а 
відтак, властиві практикам стандарти досконалості є змодельовані усіма людьми, які 
раніше брали в них участь. Чесноти Макінтайр визначає у зв’язку з практиками – як 
набуті властивості, володіння якими та практикування яких дозволяє людині досягти 
благ, що внутрішньо притаманні практикам, і нестача яких унеможливлює отримання 
цих благ [1, p. 187]. «Для того, щоб процвітати, індивід повинен розвинути відмінні 
риси, якими він володіє як представник свого виду» [2, p. 120], тобто чесноти.

Звідси випливає роль традиції та наративу (історії, частиною якої ми є разом з 
іншими). Макінтайр робить висновок, що пошук людиною того, що є для неї благом,
відбувається в історичному контексті, визначеному традиціями. Тож добре життя буде 
різним для людей різних епох з різних соціальних верств – і справа не лише в тому, 
що вони живуть за різних обставин, але й у тому, що вони реагують на ці обставини 
з позиції своєї відмінної соціальної ідентичності.

Замість Арістотелівського терміну eudaimonia Макінтайр вживає «людське 
процвітання» і показує його зв’язок з phronēsis – практичною мудрістю, розважливістю. 
Завжди є ситуації, для яких ми не маємо конкретного правила, щоб визначити, як 
діяти. Саме у цих ситуаціях практична мудрість або ж розважливість допомагає нам 
вирішити, як діяти. «Застосування phronēsis завжди відбувається на основі певної 
концепції конкретного блага, до якого ми прагнемо за цих даних обставин, та 
кінцевого вищого блага» [2, p. 118-119].  Пошук зв’язку між відповідями на питання 
«що є благо для мене?» («якою людиною я маю стати, щоб досягти мети?») і «що є 
вище загальне благо?» («якою є ця кінцева мета?») є практикою і належить до сфери 
практичного розуму.

 Процвітання людини в моральній сфері є особистим, у сенсі розвитку власно-
го характеру, і спільним, у тому сенсі, що воно вмонтоване в соціальний контекст 
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спільноти і традиції. Йдеться про те, щоб стати добрим, отримувати блага, пере-
давати блага, при цьому індивідуально та колективно прагнучи до блага. Тож лю-
дина вчиться розуміти, що краще для неї за певних обставин, як краще прожити 
своє життя, а також пізнає свою специфічну вразливість: ми, люди, не самодостатні 
(і тут Макінтайр відкидає давньогрецьку, зокрема, Арістотелівську, традицію), ми 
по-різному вразливі на різних етапах нашого життя (дитинство, хвороба, старість 
і т. д.) і задля процвітання ми повинні отримувати піклування, ми повинні вміти по-
просити про допомогу і з вдячністю її отримувати. «А це також означає усвідомлювати, 
що ми заборгували комусь, як наслідок того, що ми від нього отримали» [2, p. 124]. 
Людське процвітання – це процвітання цілого життя людини загалом. Щоб його до-
сягти, потрібно навчитися незалежності та залежності від інших і розрізняти, що з 
них двох потрібно на різних етапах життя.

Тож «моє» щастя не є окремим від «нашого» щастя. Практична мудрість полягає 
у тому, щоб віднайти своє місце у мережі стосунків між тими, хто дає, і тими, хто 
отримує піклування.
Саме тому Макінтайр підкреслює роль дружби: «Раціональне обмірковування є у 
своїй суті соціальне. Щоб з практичного погляду конструктивно міркувати про моє 
власне благо у щоденному житті, мені потрібно розмірковувати разом та в компанії 
з іншими» [2, p. 120]. Тож звідси випливає, що щастя, тобто процвітання, людини 
не є егоцентричним та егоїстичним, натомість йому притаманна діалогічність та 
соціальність.

Крім того, у рамках концепції Макінтайра щастя  отримує підстави для тривання 
впродовж цілого життя людини, воно більше не швидкоплинне і не мінливе. Людина 
отримує правильну і соціально корисну мотивацію: формувати, виховувати себе та 
робити добро задля тривалого щастя, задля життя у процвітанні.
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Назарій  Махінько

ІГРОВЕ КОНСТРУЮВАННЯ ВІРТУАЛЬНОЇ РЕАЛЬНОСТІ

Люди сучасності живуть все більше живуть не в «домі Буття», як виразився 
би Ґайдеггер, а в обителі техносфери. Ми творимо та розвиваємо технології, які 
в результаті починають творити наше «Я» та наш світ. Однією з таких важливих 
технологій стала віртуальна реальність. 

Поняття «Віртуальності» та «віртуальної реальності» виникає ще в далекі античні 
часи. Можна припустити, що потреба у створенні віртуального середовища  для 
людини була характерною із давніх часів, про що свідчить наявність міфів, казок, 
фантастичних легенд, де моделювалася інша, надприродна дійсність. Тобто у та-
кий спосіб наші пращури також шукали способів відійти від канонів повсякденного 
людського буття. Очевидно, що за декілька тисячоліть історії ці поняття змінили з 
десяток трактувань. І якщо колись віртуальність пояснювалась, як здатність людини 
мислити те, чого не існує в фізичній природі, то зараз ми даємо цьому поняттю ви-
ключно технологічне трактування. Віртуальна реальність – це трьохвимірна модель 
реальності, що створюється за допомогою комп’ютерів і дає ефект присутності в ній 
людини. Уважається, що у сучасному значенні термін «віртуальна реальність» уперше 
вжив Дж. Леньєр, відомий діяч кіберкультури, у 80-х роках ХХ ст. Під «віртуальною 
реальністю» він розуміє занурення і навігацію суб’єкта у штучно створеному 
комп’ютерному трьохмірному середовищі та маніпулювання в ньому об’єктами.

Віртуальна реальність в наш час використовується людством як інструмент, 
що здатний виконувати освітню, розважальну та комунікативну функції. Основним 
інструментом в штучно створених середовищах є відеоігри, адже вони досить часто 
об’єднують у собі і інші функції. Тобто, гра, що створена з розважальною метою, здатна 
надавати людині нові знання (в залежності від цілі автора гри) та нові знайомства. 
Актуальність теми обумовлена активним розвитком ігрових технологій, законами та 
принципами, що конструюють віртуальний простір сучасності. Окрім цього, розви-
ток цих технологій впливає на формування особистості та соціуму, що дає зворотній 
зв’язок у взаємозалежностях між реальним та віртуальним світом. 

У 1939 році в світ вийшла відома книга нідерландського історика культури Йогана 
Гейзинги «Homo Ludens. Досвід визначення ігрового елемента культури». Автор в 
своїй роботі висловлює думку, що гра має провідне значення у розвитку культури та 
сама культура має властивості ігрового процесу. Гейзинга наводить такі ознаки гри: 

- Добровільність: гра вільна, вона — сама свобода. Гра за наказом — це вже не 
гра, а, в щонайкращому випадку, її силувана імітація;

- Наслідування «справжнього»: гра не є «звичайне» чи «справжнє» життя. Це 
радше вихід із рамок «справжнього» життя в тимчасову сферу діяльності, де 
панують її власні закони. Протилежність «гра — серйозне» завжди залишається 
нестійкою;



К АФ Е Д РА
Ф І Л О С ОФ І Ї

33

- Незацікавленість: не будучи «звичайним» життям, гра зостається поза сферою 
безпосереднього задоволення бажання і потреб;

- Обмеженість або відрубність: гра вирізняється на тлі «звичайного» життя і 
місцем дії, і тривалістю. Вона «розігрується» в певних часових і просторових 
рамках;

І хоч робота Гейзинги підпала під чималу критику, варто відзначити, що визначені 
ним ознаки гри поклали основу новому віртуальному простору через пів століття. 
Чимало важливий і той факт, що праця лягла в основу виникнення зразу декількох 
дисциплін. В 1980х роках на початку розвитку індустрії відеоігор в США виникає 
філософія відеоігор для дослідження і систематизацїї комп’ютерних ігор, як медіа-
компонентів.

Дослідження проводились в рамках наратології, що означало вивчення лише сю-
жетних компонентів відеоігор. На початку 90-х років стало зрозуміло, що такий підхід 
не ефективний, адже ігри включають в себе набагато більше компонентів. Внаслідок 
висувається новий підхід, що отримує назву людологія, а в більшості європейських 
країн використовується термін Game Studies (Дослідження відеоігор). Це дає початок 
науці, яка досліджує ігри в міждисциплінарному полі, використовуючи методи різних 
наук: психології, філософії, соціології, медіазнавства та ін. Проте головним залишається 
дослідження гри, як системи, що включає в себе десятки складових, наприклад: наратив, 
геймплей, інтерфейс, візуальні та звукові ефекти, дизайн простору, фізика. І кожен з цих 
елементів окремо впливає як на ігровий процес, так і на сприйняття його людиною. 

Отож, автор відеогри конструює свою віртуальну реальність. Ця реальність в пер-
шу чергу базується на принципах, що були запропоновані Й.Гейзингою. Автор вкладає 
в гру певні цілі та створює світ за своїми умовами. Кількість ігор, що доступні людям 
наразі вже не піддається обчисленню. Таким чином, будь-яка людина може знайти 
для себе віртуальний світ, що буде підходити їй за умовами, правилами та приноси-
ти задоволення. Люди можуть вибирати для себе світи, що симулюють реальність 
з можливістю виконувати в них таку діяльність, якою б не могли займатись в ре-
альному житті. Ігри такого типу відносять до жанру симуляторів. Існують також і 
ігри, які дозволяють гравцеві потрапити в абсолютно вигаданий, фентезійний світ, 
в якому він може взяти на себе роль героя чи злодія, вибрати собі аватара, що буде 
конструювати його віртуальне «Я». Свобода вибору та можливість стати тим, ким тобі 
не дозволяє бути реальність – найважливіший компонент віртуальної реальності. 
Адже саме свобода викликає у людей бажання вибирати віртуальний світ на заміну 
реальному. Так як відеоігри часто несуть в собі різний філософський чи культурний 
посил, закладені авторами, вони знаходять вподальшому відображення в соціумі ре-
альному. Наприклад, популярні ігрові персонажі стають відомі не тільки гравцям, але 
й використовуються як маскоти нашої цивілізації. Вони переходять в кіно та книги, 
обговорюються на телебаченні. Ідеї вільного вибору свого «Я» та конструювання 
аватара, який є замінником фізичної оболонки в відеоіграх поклали основу нової 
хвилі рухів ЛГБТК+ спільнот та толерантного європейського суспільства, адже першо-
початково представники цих рухів могли публічно зобразити свою індивідуальність 
у онлайн-іграх, де не існувало осудження та соціальних норм, як у реальному житті. 
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Згідно з данними Міжнародного союзу електрозв’язку [ITU Statistics // URL: 
https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/stat/default.aspx] , станом на 2021 рік 
в світі нараховувалось 5 мільярдів користувачів Інтернету. За дослідженнями агент-
ства DFC Intelligence [Global Video Game Consumer Segmentation // URL: https://www.
dfcint.com/product/video-game-consumer-segmentation-2/] в 2020 році серед цих
користувачів 3.1 мільярда є активними гравцями в відеоігри, що становить 40% від 
населення Землі. До настання пандемії Covid-19 кількість гравців збільшувалась по-
ступово, але активно. В відеоігри грають як молоді люди, так і люди похилого віку, 
адже віртуальна реальність визначається відсутністю строгих умов для входу і широ-
ким аспектом вибору розваг на будь-який смак. З настанням пандемії, коли більшість 
населення була переміщена в карантин, люди були вимушені проводити більше часу 
вдома та контактувати з людьми дистанційно. Це різко стало збільшувати кількість 
людей, що стали цікавитись віртуальною реальністю, як способом розважитись (тоб-
то грати) та комунікувати з іншими. Ігрова індустрія відзначилась новим бумом, що 
триває й досі. Цей бум визначився зміною у тенденціях розробки відеоігор та акцентах, 
що ставились розробниками в допандемійний та післяпандемійний період. Разом з 
цим змінились і технологічні тенденції віртуальної реальності, виникла необхідність 
в масштабуванні.

Чимало філософів сучасності вважають, що розвиток віртуальних технологій 
веде людство до нової метафізичної епохи. «Віртуальна реальність – це емпіричний 
інструмент метафізики, він дозволяє нам порівнювати реальності й порушувати пи-
тання про те, яка реальність відповідає яким завданням», – пише В. Брікен [Bricken 
W. Virtual Reality : Directions of Growth. Notes from the SIGGRAPH’90 Panel / W. Bricken. 
[2007]. У жовтні 2021 року медіамагнат Марк Цукерберг оголосив про створення 
нового віртуального простору, де люди з усього світу зможуть жити, спілкуватись, 
займатись спортом, навчатись та грати в ігри. Проект отримав назву «Метавсесвіт» 
за мотивами книги «Лавина» автора Ніла Стівенсона. Як і будь-які інші продукти 
віртуальної реальності, проект корпорації Цукерберга ідейно будується на засадах 
ігрового процесу. Люди, що будуть переміщатись в віртуальний простір за допомогою 
своїх аватарів конструюватимуть своє уявне життя та своє «Я». Людині, як фізично 
обмеженій у часі оболонці, що здатна прожити лише одне життя, надаватиметься 
шанс прожити більше та з більшими можливостями. Проте у світі що не є реальним. 
Та коли віртуальна реальність здатна передавати і візуальні, і чуттєві образи, то чи 
буде людині важливо ставити собі питання, яка з «реальностей» важливіша? Усі про-
цеси у такому просторі, що має за мету стати більш простим замінником реальності 
стану ть елементами ігрового змагання та бажання отримати від нього задоволення. 
Метавсесвіт – лакмусовий папір змін. Змін, що викликає антропотехнологічний процес 
на шляху переходу людства в кіберпростір. Зараз віртуальна реальність для нас – це
лише спосіб розважатись в іграх та втікати від проблем реальності. Та цілком імовірно, 
що з подоланням проблеми інтерфейсу «Людина-Машина» людство стоятиме перед 
необхідністю дати собі відповідь на питання: програти своє життя у вільному скон-
струйованому середовищі чи у реальному світі з проблемами та обмеженнями?



К АФ Е Д РА
Ф І Л О С ОФ І Ї

35

Андрій  Наконечний

ПРОБЛЕМА СВОБОДИ 
У ФІЛОСОФСЬКІЙ ДУМЦІ УКРАЇНИ 

ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ СТ.

Філософська думка України другої половини ХІХ ст. представлена двома виз-
начними мислителями - М.Драгомановим та І.Франком, у творчості яких проблема 
свободи набуває яскравого виразу.

Однією з необхідних передумов утвердження ідеї свободи, є, на думку Драгоманова, 
функціонування української мови в усіх сферах. Одним з найважливіших чинників у 
погляді Драгоманова на мову є всеукраїнський характер, тобто він своїм світоглядом 
охоплював і мову Наддніпрянщини і мову Галичини в одне ціле, тим самим засвідчивши 
своє прагнення до мовного, а відтак, і національного єднання України.

Драгоманов чітко усвідомив, що функціональний статус української мови не 
може розвиватися нормально до тих пір, поки нація позбавлена політичної свободи 
і лише від самих українців залежить, чи «вистоять вони, як щось самостійне, яке 
безпосередньо йде до великої мети прогресу європейських громад, чи залишиться 
провінціальним родичем, прихвостнем»

У Драгоманова розкрито також проблему негативного впливу на суспільний 
розвиток панування національних стереотипів у свідомості українців, які він назвав 
«національними святощами», тому мова і релігія не можуть бути ними, тому «з усіх 
ознак національних, найясніша - мова», яка має найбільше практичної ваги, бо вона, 
на думку Драгоманова, «є способом, котрим люди розуміються, і через який йде до 
людей освіта». Але на мову не можна дивитися, як на «вищу святість», вищу від люди-
ни, бо мова - це слуга людини, а не пан, мова мусить рости і змінюватися відповідно 
до зросту людини, громади.

І. Франко вбачав цілісність нації і її прогресу в залежності від єдності ідеалів в 
економічній, соціально-політичній і духовній сферах. На його думку, все, що йде поза 
рами нації - фарисейство, коли інтернаціональними ідеалами прикривають своє 
прагнення до панування однієї нації над іншими, або «хворобливий сентименталізм 
фантастів», що вселюдськими фразами прикривають своє відчуження від рідної нації.

У Франка мова є ферментом, що цементує націю, консолідуючим чинником, який 
покликаний якнайкраще виявити внутрішню своєрідність психофізичної культури 
народу. Він, як і Драгоманов, досліджував українську мову в перспективі бачення 
її, як єдиної мови всіх, без винятку, українців. Відречення від мови Франко називає 
«покаліченням людської душі».
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Важливим компонентом світогляду обох учених є ідея державності, як вияв сво-
боди. Драгоманов вважає, що «децентралізація Російської імперії і становлення в ній 
федеративного ладу мали б сприяти загальному розвитку всії її народів».

Щодо Франка, то він застерігає від т.зв.»народної держави» і збільшення її функцій, 
оскільки це призведе до того, що «власна воля і думка людини зникне, бо держава 
визнає її шкідливою, тому така держава стане величезною народною тюрмою»

І у І.Франка і у М.Драгоманова чітко проступає ідея свободи: національної - для 
українців, соціальної - для людей праці і особистісної, індивідуальної - для кожної лю-
дини. Поступ України не уявлявся ними без використання і вивчення європейського і 
світового досвіду, без поєднання національних і загальнолюдських ідеалів. Тому осно-
вою всіх суспільних перебудов має стати Людина, як центральний елемент кожної ідеї.

На відміну від недооцінки Драгомановим національного чинника у суспільному 
житті, Франко в утвердженні загальнолюдських ідеалів вважав неприпустимим 
«національний нігілізм», абсолютизацію якоїсь субєктивної «соціальної рівності» 
чи «політичної волі», оскільки лише національні ідеали спроможні їх наповнити 
реальним і конкретним змістом.
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Катерина  Откович

НІЦШЕАНСЬКІ МОТИВИ
У ТВОРЧОСТІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ

У власному письменницькому доробку Леся Українка тричі описово згадує про 
німецького філософа Ф.Ніцше, в контексті роздумів про його ідеї, які на той час лише 
набували популярності серед української творчої інтелігенції.  В листі до Ольги 
Кобилянської від 2 травня 1899 року, Л.Українка у дискусії, як відповідь на попередній 
лист зазначає, «я не поділяю вашого ніцшеанства, бо цей філософ ніколи не імпонував 
мені яко філософ» [1. с. 111]. Також, Л.Українка розмірковує, що сформований ідеал 
над-людини у Ф.Ніцше не справляє на неї відповідного враження. Наступні згадки 
про філософа, його творчість та вплив на молодих письменників Л.Українка корот-
ко, оглядово подає в своїх есеях «Малоруские писатели на Буковине» та «Заметки о 
новейшей польской литературе». Вона зазначає, що на Ольгу Кобилянську, молоду 
буковинську письменницю, філософ справив позитивний вплив, оскільки, захоплю-
ючись його ідеями, вона змогла частково відобразити їх у своїх творах, зокрема саме 
ідею над-людини, яка їй дуже імпонувала. О. Кобилянська відчувала вплив філософа, 
однак змогла, захоплюючись ним, передати його ідеї в своїх творах в наближеному 
до тогочасного життя психологічному та культурному зрізі. Втім, Л. Українка вважає, 
що  надмірне захоплення ідеями Ф.Ніцше провокує в молодого покоління відчуття 
своєї вибраності і особливості, що іде в розріз з потребами суспільства і сприйняття 
ролі мистецтва. Вибраність митця, який формує в собі месіанство, негативно впливає 
його творчість, та подальший зв’язок з соціумом.

Загалом, багато українських дослідників розмірковували про вплив Ф.Ніцше на 
творчість Лесі Українки. Оскільки сама вона не була добре обізнана з його творами, 
можна говорити лише про вплив ідей, які на той момент ставали все більш популярни-
ми серед мистецьких кіл. Зокрема І.Головаха, І.Журавська, М.Олексюк, Н.Богачевська-
Хомяк, М. Жулинський, В. Агеєва та багато інших науковців досліджували вплив ідей 
Ніцше, які поділялися поетесою та були розкриті в її творах. Варто зазначити, що думки 
науковців різняться щодо питання, чи можна вважати, що Л.Українка не поділяла 
поглядів філософа, оскільки критично згадувала його і його вплив на сучасність, хоча 
в своїх творах вона заклала достатньо схожі позиції та ідеї. Зокрема цікавим є те, що 
спільність поглядів Л. Українки і Ф.Ніцще є не в інтерпретації ідеї над-людини, оскільки 
ця ідея не набула на той час все ж широкого поширення серед наших письменників і 
митців, а саме ідея непокори, антихтистиянства, антиклерикалізму, передавання стра-
ху і розпачу, який переживає людина на зламі віків чи світоглядних систем. Л. Українка 
вважала, що християнство (можна говорити і про першохристиянство) намагається 
підкорити людину своїй системі цінностей, знищує її волю, творчість і свободу. Воно 
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вбиває в людині найсильніші творчі пориви, намагається зламати сильних духом лю-
дей. Християнство не цінує земне життя людини, її земні здобутки, досягнення, творчі 
пориви, перетворюючи прагнення людини творити в житті в нецінне і беззмістовне. 
Тому і античне мистецтво не стало в християнській парадигмі цивілізаційною культур-
ною цінністю, а було лише перешкодою у формуванні в людини нової християнської 
моралі. Загальна мораль урівнює людей, формує слухняних індивідів, які в подаль-
шому не здатні на творчі спалахи поза своєю світоглядною системою.

Також серед науковців присутня думка, що Л.Українку і Ф.Ніцше обєднював лише 
час, тобто модерністичний період, коли ідеї спротиву, зміщення старої недієвої моралі, 
антиклерикалізм набували популярності як і серед кола інтелігенції, так і серед ши-
роких мас. Ці ідеї формують своєрідний дух часу чи вимоги часу, які відчувала не 
лише Л.Українка, а і багато інших українських письменників модерністів. Ідея пошуку 
нової іншої людини стала вектором в період зламу віків, навіть якщо в українських 
модерністів вона не набувала ознак ніцшеанської надлюдини.

Л І Т Е РАТ У РА
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Ірина  Пухта

ФІЛОСОФСЬКІ ПРОБЛЕМИ СВІДОМОСТІ
КРІЗЬ ПРИЗМУ НЕЙРОМАНІЇ

Стан розвитку нейрофізіологічних наук в останні десятиліття вийшов на той 
рівень, коли відкриття у цій галузі бепосередньо впливають на розуміння про-
блем, що традиційно вважалися належними до царини філософії та психології. Це 
має неабиякий вплив, як на саму філософію, так і на масову культуру, оскільки при-
ставка «нейро» тепер стала синонімом науковості та актуальності, про що свідчить 
поява таких термінів «нейротехнології», «нейроекономіка» «нейромаркетинг», 
«нейроюриспруденція», «нейроестетика» та «нейрополітика». Виглядає на те, що 
сучасна культура та технології сподіваються отримати від нейронаукових досліджень 
своєрідний ключ для розуміння людської поведінки і людської самості.  З’явився 
навіть термін на позначення цього явища – нейроманія, що означає схильність по-
яснювати людську поведінку нейронними зв’язками. Автори книги «Нейроманія. Як 
ми втрачаємо розум в епоху розквіту наук про мозок» Саллі Сейтл та Скот Лілієнфельд 
іронічно зазначають, що на нейробіологів тепер дивляться як на «нових верхов-
них жреців таїнства душі та тлумачів людської поведінки» [2, c. 25]. В ХХ столітті 
на такий статус вже претендували генетика, психоаналіз та бігевіоризм, але поява 
методів нейрвоізуалізації за допомогою фМРТ допомогла цю нішу зайняти нейро-
наукам. До слова, нейронауки охоплюють близько 25 напрямів – це нейроанатомія 
нейрофізіологія, нейрохімія, нейрогенетика, нейроімунологогія тощо.  В навчальних 
закладах також масово відриваються кафедри нейроанук. Тож є підстави говори 
про певний нейроепістемічний поворот або бум. Філософію це ставить перед вибо-
ром, чи піддатися загальному захопленню і враховувати нейронаукові підходи для 
вирішення традиційних проблем філософії свідомості, чи зберігати автономність і 
вірність теоретичній та рефлексивній аргументації.  

У філософії існує окремий напрям, який називаєтсья нейрофілософія, засновницею 
якого є американо-канадська вчена Патриція Черчленд. Нейрофілософія являє собою 
міждисциплінарну галузь знань на межі нейронауки та філософії, яка займається пи-
таннями репрезентації зовнішнього світу у мозку людини, детермінацією ментальних 
процесів нейрофізіологічними та нейрохімічними процесами у мозку, з’ясуванням того, 
як знання та когнітивні процеси втілюються у структурній організації нервової ткани-
ни мозку. Сама Патриція Черчленд чітко стоїть на позиції елімінативного матеріалізму, 
згідно якого науці, якщо вона хоче залишатися ефективним інструментом вирішення 
проблем, слід розпрощатися з низкою термінів філософії та психології, такими, як сво-
бода волі, свідомість та мислення, які доцільінше описувати мовою нейронних мереж.  
Це крайня позиція щодо впливу нейронаук на філософію – вони мають відмовитися 
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від своєї традиційнї проблематики та термінології. Коментуючи відоме висловлю-
вання Джері Фодора «Якщо хочете дізнатися щось про розум, то вивчайте розум – не 
мозок, і вже певно, що не гени», Патриція Черчленд зазначає, що та широка підтримка, 
яку дістало це переконання є, на її погляд, «ознакою відсталості цієї філософії. Якщо 
філософія хоче мати майбутнє, то їй доведеться докласти більше зусиль, ніж у випадку 
таких от цитат» [3, с. 467].

Чи справді філософія не має майбутнього, якщо вона не кооперуватиметься 
із нейронауками? Попри те, в традиційних академічних колах залишається багато 
прихильників ідеаалістичної філософії, які вважають, що рефлексія та інтроспекція
є кращим шляхом для вивчення свідомості. Нещодавно вийшла праця німецького 
філософа Габріеля Маркуса з полемічною назвою «Я не є мозок. Філософія духу для 
ХХІ століття», в якій він дотримуючись давніх ідеалістичних традицій німецької 
філософії виступає проти новомодних тенденцій поміщати свідомість виключно у 
черепну коробку. Він вважає, що її необхідно вивести назовні – в світ культури та 
історії, того, що може бути охоплено поняттям дух. Ми ніколи не зрозуміємо мотиви 
поведінки людини поза контекстом її виховання та середовища, аналізуючи тільки 
мозок. Таку позицію він називає дарвінізмом та нейроманією, які більше нагадують 
ідеологію, а не науку. Питання впирається також у те, чи будемо ми розуміти людину 
як нейробіоавтомат, а людське «Я» як «симуляцію, що продукується людським мозком» 
(термін Томаса Метцінгера, автора книги «Тунель Его»), чи все-таки як істоту, здатну 
до мислення, цілепокладання та прийняття рішень на основі свобідного волевияв-
лення (тобто таку, що належить принаймні до двох царств, за визначенням Канта – 
царства необхідності і царства свободи, а не тільки царства нейронного детермінізму, 
як намагається нас переконати нейрофілософія).

Питання щодо свободи волі, як відомо, є одним із ключових у суперечках між 
прихильниками нейроредукціонізму та їх  противниками. Якщо подивитися на роз-
виток дискусій довкола експерименту Бенджаміна Лібета, то можна помітити, як 
через поспішність висновків він був помилково витлумачений, але все ж на рівні 
масової свідомості залишився поширеним аргументом для заперечення свободи 
волі (його популяризує, зокрема Роберт Сапольські, Річард Докінз, Дік Свааб). При 
додаткових дослідженнях з’явилися нові пояснення «затримки» в 400 мілісекунд, які 
поставили під сумнів експеримент Лібета. У книзі «Як працює наш мозок»  Шургер 
на наводить пояснення: коли випробовуваним дозволяли вирішувати, натискати на 
кнопку чи ні, потенціал готовності реєструвався незалежно від їх вирішення. В той 
час, як Лібет стверджував, що потенціал готовності є ознакою несвідомого рішення, 
що лежить поза свободою волі, робота Шургера передбачає, що потенціал готовності 
є проявом ненаправленої активності мозку і наслідком  нейронного «шуму» та  ви-
падкових перешкод, які постійно присутні в мозку. Так, коли ми повинні прийняти 
рішення на основі зорової інформації, групи нейронів починають накопичувати дані 
на користь різних можливих результатів. Рішення ініціюється, коли дані на користь 
одного конкретного результату стають досить сильними, щоб подолати поріг. Щось 
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подібне відбуваєтсья і під час експерменту Лібета, тому нема підстав для висновку,
що «мозок приймає рішення за нас».

З часом вчені вирішили провести ряд експериментів для перевірки того, як
детерміністські переконання впливають на наше відчуття вини та відповідальності.
Результати показали, що в детермінському середовищі люди менш схильні сприймати
себе та інших відповідальними за свої вчинки,  вони проявляли менше готовності 
допомагати іншим та проявляли більше недбалості в роботі  [2, с. 338]. Тому виникає
питання, чи варто так масово поширювати детреміністські тези, якщо вони чинять
реальний вплив на поведінку людини.

Наразі ми можемо зробити висновок, що з розвитком нерйонаук перед філософією
відкрилося нове предметне поле, яке по-новому оживило старі філософські дискусії
та онтологічні дилемми. Час висновків про те, чи здобудуть вони вирішення, ще не
прийшов.
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Оксана  Сарабун

СПРАВЕДЛИВА НЕРІВНІСТЬ 
ЧИ НЕСПРАВЕДЛИВА РІВНІСТЬ?

Значною екзистенційною напругою супроводжується масове поширення 
соціальної нерівності в суспільствах різного типу, що проявляється через крайню 
бідність, голод, численні форми дискримінації та порушення прав людини. У даній 
ситуації може видатися, що зворотною стороною медалі, а відтак бажаним і очікуваним 
станом справ є здійснення ідеї рівності, яка нівелює багатоманітні розбіжності між
людьми і наблизить їх до загальноприйнятної моделі суспільного буття. У світовій 
перспективі ми безперервно спостерігаємо за тим, що величезний розрив між бідними 
і багатими щоразу збільшується. Відтак подолання нерівності у володінні певними 
благами чи привілеями або ж  шансами і можливостями, необхідними для здійснення 
ідеалу щасливого життя, сприймається як незамінний елемент досягнення соціальної 
справедливості. 

Проте практика соціального життя демонструє, що рівність не завжди є показни-
ком достатнього рівня справедливості, адже як мінімум однакова винагорода за різні 
результати праці не передбачає подальшого заохочення тих осіб, які трудяться більш 
інтенсивно від інших. Натомість ті, хто взагалі не бажає працювати, підтягуються до 
певного середнього рівня життя за участю урівнюючого підходу. Природне почуття 
справедливості передбачає, що міра зусилля має відповідати розміру винагороди. 
Ідея нерівності в доходах є більш прийнятна для людей, аніж ідея несправедливості. 
Немає прямої кореляції між нерівністю і несправедливістю, хоча доволі поширеним
є сприйняття нерівності як одного з ключових проявів несправедливості.

Наше припущення полягає в тому, що справедлива нерівність є більш виправ-
даним станом суспільного буття, аніж несправедлива рівність. Для розуміння 
співвідношення цих суперечливих пар понять фокус уваги має бути зміщений з пи-
тання про рівність на проблему справедливості. Остання ж не вичерпується фактом 
рівності доходів, адже якщо припустити, що необхідну матеріальну винагороду за свою 
працю люди отримають безкоштовно, то відкритим залишиться питання про те, що в 
такому випадку мотивуватиме їх до подальшого якісного виконання певних завдань?

Ідея рівності містить у собі різні аспекти. По-перше, вона передбачає, що неза-
лежно від певних соціальних характеристик, статі, походження, раси, місця людини 
в суспільній ієрархії, кожен має мати доступ до рівних можливостей розкрити свій 
внутрішній потенціал через зовнішні форми професійного оприявнення. По-друге, 
міра винагороди людини має бути співмірна докладеним нею зусиллям. По-третє, 
однакова праця, виконана різними людьми, має бути рівною мірою винагороджена. 
На практиці ми бачимо, що дуже часто розподіл благ є несумірним до кількості зу-
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силь, витрачених на їх продукування. Багато і наполегливо працювати – не означає 
отримувати винагороду прямо пропорційну кількості докладених старань.

Проблема не в тому, що невелика кількість людей володіє максимальним числом 
благ і ресурсів, а в тому, чому так складається, що більшість не має до них досту-
пу? Тобто, зусилля слід спрямовувати не на прагнення досягти рівності, а на спробу 
викорінити масове злиденне становище людей, адже справа не в тому, що дехто більш 
багатий від інших, а в тому, що переважаюча більшість населення Землі знаходяться 
за межею бідності.

Ще один аспект ідеї рівності полягає в тому, що невелика частина працездатного 
населення може забезпечити прийнятний для всього суспільства темп зростання 
економіки. Відтак на поверхню виходить напруга не між невеликим числом багатіїв 
і переважаючою кількістю нужденних, а між меншістю, яка наполегливо працює і 
більшістю, яка паразитує на здобутках чужих зусиль. Держава, яка вбачає здійснення 
ідеї рівності серед своїх громадян через надання їм достатнього рівня соціального 
забезпечення, враховуючи їх знедолену участь, тим самим паралельно формує такий 
тип індивіда, потреби якого не виходять за межі архаїчного потягу до хліба і видовищ.

Отже, можна виділити кілька ключових вимірів рівності:
 рівність перед Богом (так звана онтологічна рівність, яка проявляється в тому, 
що від природи всі люди є носіями гідності і мають однакові шанси на заво-
ювання раю і спасіння власної душі);

 рівність перед законом (передбачає активізацію громадянської свідомості і 
діє в правовому полі);

 рівність можливостей (життєвий успіх є наслідком конкурентної відкритої 
чесної боротьби, а не вихідних особливостей соціального становища людини);

 фактична рівність (пов’язана з однаковою мірою володіння певними ресурсами 
чи власністю, є ідеалом для соціалістичної моделі суспільства). 

Ідея рівності тісно пов’язана зі здійсненням такого суспільного ідеалу як 
соціальна справедливість. Макс Вебер наголосив, що ідея соціальної справедливості 
є багатовимірна та неоднозначна і не зводиться до формального перерозподілу 
матеріальних благ, що схоже було б до перетасування карт в ігровій колоді, без якісної 
зміни наявного стану справ. Йдеться і про подолання обмежень у можливостях, вибуду-
ваних на подобі непрохідних стін між різними соціальними групами. Справедливо, коли 
найменш захищені члени суспільства отримують максимальні переваги для реалізації 
свого потенціалу. Значною мірою проект здійснення соціальної справедливості за-
лежить від наявності ефективної економічної системи, котра передбачає здатність 
людини досягти успіху, покладаючись виключно на власні здібності, персональні 
якості і наполегливість. З іншого боку, проблема корениться у тому історичному та 
культурному контексті розуміння справедливості, який зумовлений специфікою 
національної, релігійної чи гендерної ідентичності певного суспільства.

Фрідріх Гаєк також демонструє суперечливість поняття соціальної справедливості, 
адже воно передбачає ідею розділення ресурсів, благ і доходів. Такий підхід несумісний 
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з ідеєю вільної ринкової конкуренції. Автор наголошує, що неможливо з позиції суб’єкта 
виміряти витрачені в процесі праці зусилля і на основі цього розподілити результати 
праці. Оцінити значення індивідуального внеску в загальний кінцевий продукт може 
тільки закон вільного ринку. Також критикує ідею соціальної справедливості учень 
Гаєка Мілтон Фрідман, який відзначає, що справедливість протистоїть ідеї свободи, 
адже вона передбачає, що хтось буде оцінювати що справедливо, а що – ні.

Підсумуємо, що ідея справедливості є багатовимірна і неоднозначна. 
Безперечно, що вона включає в свій зміст певне уявлення про природу рівності, 
але не вичерпується нею. Враховуючи тісний і суперечливий зв’язок ідей рівності і 
справедливості, можемо виділити такі два основні види соціальної справедливості:

 урівнююча справедливість, яка передбачає рівність перед законом усіх гро-
мадян, а нерівність тут проявляється у мірі споживання, що пов’язана з 
різною мірою успіху на ринку (ця модель передбачає капіталістичну ринкову 
економіку);

 розподільна справедливість, яка сприймає рівність як право на долю ресурсів, 
а нерівність тут зумовлена об’ємом отриманих ресурсів (такий підхід тяжіє 
до соціалістичного ідеалу господарювання, адже розподіл ресурсів тут є 
централізованим).
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БЕЗҐРУНТЯРСТВО Ю. ШЕВЕЛЬОВА І  Е. СЬОРАНА

Травма безґрунтярства прозвучала суголосно у фільмі Роселіні “Стромболі”, 
оповіданні М. Коцюбинського “На камені”, творі С. Жадана  “Ворошиловград”. 

Феномен безґрунтярства актуальний в американській та західноєвропейській, 
зокрема французькій соціології. Першопочаткове уявлення щодо феномену 
безґрунтярства укладалося в рамки бінарних опозицій  “норма-патологія” і “центр-
периферія”. С. Гіденс уважає, що безґрунтярство вважають “відхиленням, залежить від 
часу і місця” [4, c. 150]. Територією пошуку свого місця у світі знекоріненої людини є 
географічно-ландшафтний, філософсько-мистецький тощо. Шукаючи своє місце у світі, 
людина, яка добровільно вирішила прийняти знекорінення, погоджується фізично та 
психологічно піддати себе фізичним та психологічним випробуванням.

Окрім того феномен безґрунтярства з’являється на перетині рас і культур, оприяв-
нюючи інакший буттєвий стан, - суміжний стан космополіта і чужинця. Безґрунтярство 
приносить людині або почуття роздвоєння і внутрішнього конфлікту, або ж вона 
вповні сприйняла новий культурно-соціальний простір й досить затишно почуває 
себе у нових смислових рамках.  

Так, Юрій Шевельов (Юрій Шерех) у статтях з циклу “Зустрічі з Заходом” вдячний 
Заходу за привітне ставлення й душевний затишок. Більше того “є своя солодкість 
у безґрунтярстві і в жадобі ґрунту, і ще не знати, де першопричина сучасного 
безґрунтянства: в зовнішній механіці воєн і революцій чи в тому, що в душі людини 
зародилася туга за безгрунтям” [6, c. 392]. У свій мюнхенський період Ю. Шевельов роз-
гонув постколоніальною парадигму, наголошуючи на безґрунтів’ї людини модернізму 
загал, бо був “переходом від літератури, приліпленої до свого ґрунту, як біла хатка 
до чорноземлі – до літератури, відірваної від свого грунту і спраглої віднайти його” 
[3, c. 29]. Ю. Шевельов трактує безґрунтярство як кардинальну екзистенціальну тему 
ХХ сторіччя. 

Еміль Сьоран (Еміль Чоран), як і  Ю. Шевельов є прикладом людини, яка вимушена 
шукати свою долю на чужбині. Всупереч Ю. Шевельову Е. Сьоран обирає життєвий 
шлях, де зречення домінує над сталістю. Мислитель розуміє відчуття людини, яка 
змушена забути своє коріння, і знає, як важко виживати y “чужому” світі. Він зі смутком 
зазначає, що існування взагалі потребує краплю ницості, і заявляє: “Хочете “вперто 
жити” – не нехтуйте ресурсами ницості” [5, с. 116]. Е. Сьоран  уважає, що плисти за 
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течією більш мудро, ніж боротися з хвилями й справжнє життя “…є лише там, де до ньо-
го необережно ставляться” [3, c. 46]. Більше того добровільний вибір бідності звільняє 
людину від рутинних обов’язків, зокрема щоденної восьмигодинної праці, сімейних 
обов’язків, морально-етичних норм. Метафізичні жахіття, страх перед завтрашнім 
днем, страх перед вічністю, фінансова скрута “виключають можливість відпочинку 
й невимушеності” [5, c. 52], а убогість тонізує дух. Мислитель слушно наголошує, що 
людина “без ґрунту” перебуває в тенетах страху, де “простір зменшується, відлітає, 
стає повітряним і прозорим (…), він (страх. – Л. С.) розширюється і приходить замість 
існування, замість смерті” [5, с. 78]. Страх ізолює людину “…у марному здриганні, в 
безпричинному тремтінні, змушує марно намагатися забути, що ми колись (…) по-
мремо” [5, с. 79]. 

Буттєвий вибір Е. Сьоран, нехай дещо ексцентричний, однак не позбавлений 
слушності. Очевидно, що таке зречення має певні життєві передумови: вимуше-
на розлука з рідною землею, розчарування у політичних вподобаннях, фінансова 
нестабільність, втрата рідних та друзів, відтак “ми наповнюємо всесвіт смутком, 
щоб запалити дух…” [5, c. 43]. Така людина вражає, дивує, приголомшує довколишніх, 
свідомо не зважаючи на своє минуле, благопристойність, логіку чи повагу. У той же 
час буттєву глибину знаходить у важких питаннях та відповідях, бо “… потребує, – 
якщо прагне відділитися від світу, – тяжкої праці запитань, а привілей пороку надає 
долі певної особливості” [5, c. 330].  Е. Сьоран демонструючи буттєву оголеність й 
неприхованість, що спонукають життєву безкомпромісність. 

Безпритульність іноді спонукає людину до того, що їй легше сказати “так”, ніж “ні”, 
людина буває “згодна на все й не відчуває жодного дискомфорту” [5, с. 76], оскільки 
позбавлена внутрішньої сили і душевного спокою. Людина, яка не спроможна сказати 
“ні”, відчуває слабкість свого духу, розчарування собою та роздратованість світом. У 
той же час людина, яка беззастережно говорить “ні”, здатна використовувати інших 
у своїх цілях, вона не обтяжена соромом, гордовита та самовпевнена. Не дивно, що 
Е. Сьоран розуміє дилему “так”, “ні” й акцентує, що лише заперечення може звільнити 
розум, проте і воно є кайданами, а саме тому людина має шукати золоту середину 
[5, с. 76]. Філософ  без сумніву заслуговує пошани за подив, бо не легка справа  зректися 
своєї етнічної та політичної ідентичності, подолати низку табу, бути вільним творцем. 

Загал людина, яка втратила свою домівку, обтяжена життєвими трудноща-
ми; залишається наодинці з тугою та душевним смутком. Відчуття втрати дому є 
метафізичним. Людина без домівки, якщо не в реальності, то в душі намагається 
збудувати метафізично відсутній дім. Сьогодні в Україні є багато людей, які пережили 
трагічний досвід, - досвід втрати домівки. Знекорінена людина може дійти виснов-
ку, що озлоблення оберігає та вивищує над іншими, даруючи самобутність буття. 
Озлоблення, агресія, помста може бути виявом сили та влади над іншими, що свідчить 
про деструктивну життєву позицію людини. Е. Сьоран  зазначає, що людина не завжди 
здатна бути покірною й озлобленість перемагає мудрість. Озлобленість – це одна з 
огидніших наслідків людського буття, яка у той же час приховує помсту. Людина не 
завжди здатна пробачити життю своїх нездійсненних мрій [5, с. 43].
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Важко сказати наскільки Е. Сьоран на чужбині здобув сенс свого життя, бо “так
легко відчувати себе Богом – і так важко себе ним помислити” [5, с. 70], бо “непевні”
існують з відчуттям життя “на сипучих пісках чи біля підніжжя вулкану” [1, c. 76].
З. Баумана підкреслює, що представників класу “прекаріат” єднає “стан крайньої
дезінтеграції, пульверизації, атомізації” [2, c. 80]. Людині “без грунту” важко адап-
туватися у світі через розпорошення смислового горизонту, однак  Ю. Шевельов
та Е. Чоран зуміли віднайти свої буттєві смисли та життєві сенси, показавши світу 
унікальність свого сенсожиттєвого дискурсу.
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Зоя  Скринник 

ЕВОЛЮЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ 
В КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ

Ідентичність – це основа тієї буттєвої стійкості, яка дозволяє народові, країні 
успішно розвиватися і розв’язувати внутрішні й зовнішні проблеми – за умови що 
самоідентифікація спільноти та її членів відповідає реальному станові навколишнього 
соціального оточення і реальним потребам спільноти. Цей баланс не встановлюється 
автоматично, і, на жаль, сучасне українське життя дає тому вагомі підтвердження. Ми 
розглядаємо українську ідентичність в аспекті її динаміки як певний проект, векто-
ром якого є перехід від традиційних ідентичностей доби Модерну, які виконали свою 
програму у попередньому столітті, до ідентичностей постмодерного суспільства. У 
центрі уваги перебуває питання: яку еволюцію проходить за таких умов ідентичність 
українців? Наскільки стабільною, здатною до самозбереження та самоствердження, 
і водночас наскільки адаптивною до нових історичних реалій виявляє себе вона в 
процесі відновлення незалежності й розбудови державності? Тут ми одразу стикаємося 
з більш широкою проблемою: наскільки в цілому культурні, соціально-політичні та 
економічні реалії українського соціуму відповідають викликам постмодерної доби? 
Виділимо в цьому плані два основні питання. По-перше, наскільки модернізованою 
можна вважати нашу країну, яка декларує і намагається ствердити себе як повноправ-
ного члена сучасної європейської спільноти. По-друге, наскільки відповідає таким 
деклараціям феномен ідентичності в сучасній Україні.

Для відповіді на ці питання потрібне врахування довготривалих історичних 
чинників соціокультурного розвитку країни, всієї системи економічних інститутів, 
соціальних та політичних відносин, яку в їх сукупності та взаємозв’язках відображає 
поняття, введене інституціональним напрямом соціальних досліджень – «інституційна 
матриця». Це «стійка, історично сформована система базових інститутів, які регулюють 
взаємопов’язане функціонування основних суспільних сфер – економічної, політичної 
та ідеологічної»1. З широкого спектру ідентичностей, які складно переплітаються 
в сучасному соціумі, з поняттям інституційної матриці найбільш безпосередньо 
пов’язаний феномен базової ідентичності – виражена в мові символічно-ціннісна 
система смислів та традицій національної культури, звичаєві імперативи трудової 
моралі, спільне історичне минуле (як перемоги, так і поразки), уявлення про спільне 
майбутнє; спільні обов’язки, спільні, су-спільні дії, тобто дієва ідентичність; спільна 
батьківщина, спільні характеристики, що об’єднануються поняттям національного 
характеру.

1  Кирдина С. Г. Институциональные матрицы и развитие России. М.: 2000. – С. 26–29.
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На нашу думку, вирішальним чинником, що утворив стрижень української 
національної ідентичності, була геополітична «межовість» України між Сходом Європи 
і Заходом Азії, становище нічим не захищеної і надзвичайно багатої території, яка 
періодично опинялася під владою завойовників. Екзистенційна життєва ситуація 
українців – це ситуація перебування під постійною загрозою завоювання, страждання, 
смерті. Це спричинило формування двох протилежних моделей буття. За Д.Донцовим, 
ці моделі виявляються в «різниці ментальності … двох рас, каст, внутрі одної і тої 
самої нації»: по-перше, це козаччина – «vita heroika», «vita maxima» – модель поведінки 
верстви «формотворчої», тобто здатної до духовного панування, (типи «понтійця», 
«медитеріанця», «нордійця»); по-друге, своєрідний анабіотичний стан прихованого 
життя – «vita minima» – «остійці», верства, яка, замість напружуватися, щоб жити – 
живе, щоб не напружуватися.

Ускладнює ідентифікацію те, що неспроможність подолати широкий спектр 
соціальних проблем, викликаних геополітичними та історичними обставинами життя 
народу, призвела до формування стереотипу національної меншовартості. Він тягне 
за собою дві моделі ідентифікаційної компенсації: з одного боку, це надмірне уявлен-
ня про власну національну винятковість та велич – «етично-ідилічне мрійництво» 
(О.Кульчицький), з другого – педалювання теми національного страдництва, яке 
виливається в сприйнятті буття країни крізь призму національних поразок та кривд. 
Це перешкоджає  раціональній оцінці ідентифікаційних орієнтирів.

Особливість базової української ідентичності зумовлена тим, що історично-
культурний досвід для українського населення у значно більшій мірі неоднорідний, 
ніж це має місце в більшості країн. Це тривалі періоди перебування українських 
територій у складі держав, принципово відмінних одна від одної своїм політичним, 
соціальним, економічним ладом – Російської імперії на Сході, Австро-Угорської імперії 
та Речі Посполитої на Заході.

Окремого аналізу в цьому плані потребує вплив російської інституційної матриці. 
Протягом століть перебування України у складі Російської імперії, а пізніше – 
Радянського Союзу, базові схеми російської ментальності та поведінки накладаючись 
хронологічно більш глибинні архетипи, сформовані в попередні історичні періоди, не 
могли не входити в контраверсію з ними. Тому їх утвердження завжди було пов’язане 
з насильством, часто дуже жорстоким, на зразок голодомору 1932-33 р.  Російський 
дослідник Р. Нуреєв відзначає, що в Росії до 1917 існувала (і, безперечно, поширюва-
лася на українські землі) потужна азійська традиція: нерозчленована єдність влад-
них та власницьких функцій, так званий інститут влади-власності, яка є основною 
характеристикою східного деспотизму. Не існувало надійної гарантії приватної 
власності, не усвідомлювалася відмінність між особистим майном і власністю дер-
жави. Головна суспільно-корисна функція, монополізована державою – захист від 
зовнішньої агресії. Симетрично до неї сформувалася мобілізаційна свідомість народу, 
перманентно націленого на захист від зовнішньої агресії. Влада-власність зумов-
лювала нерозчленованість економічних та політичних функцій, нерозчленованість 
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законодавчої та виконавчої влади, військової та цивільної, релігійної та світської, 
адміністративної та судової. Головним був не розподіл влад, а наближеність до 
центральної влади. Характерною рисою була общинна ментальність (яка прямо су-
перечить індивідуалістичним стереотипам «хутірської», за П.Кулішем, української 
свдомості). Домінуючі позиції православної моралі з її абсолютизацією відмови від 
світського успіху обертаються слабкістю трудової етики, низькими рангами активно-
досяжних цінностей, схильністю до смиріння та покірливості. У цій системі моральних 
орієнтирів успіх – це насамперед наслідок «везіння», швидке чудесне розв’язання про-
блем, не забезпечене власними зусиллями, не наслідок об’єктивних процесів, а швидше 
похідна від особистих зв’язків і близькості до владних інстанцій. Общинна свідомість, 
колективізм, схильність до смиріння та покірливості перешкоджали виділенню і 
формуванню незалежної особистості, а це тягло за собою незапотребуваність свобо-
ди як незалежності, самодостатності й відповідальності. Накопичування і власність 
сприймалися скоріше як негативні, а не позитивні якості. Православ’я в Росії закріпило 
перерозподільчі звичаї селянської общини. Важливу роль завжди відігравали процеси 
реципокрації (тобто взаємності, взаємообміну, взаємозалежності) та редистрибуції. 
Ці схеми знайшли своє продовження у ХХ ст. у патерналізмі радянської держави та 
клієнталізмі громадян, заснованих на редистрибутивній економіці. Інтеріорізації 
українським населенням цих стереотипів, сформованих політичним та економічним 
укладом Російської імперії, а пізніше СРСР, сприяв спосіб самоідентифікації цієї верстви 
як підданих імперії, а в подальшому – громадян Радянського Союзу. Сьогодні це вже
минуле, але це саме те, що визначило ідею надзвичайно актуальної праці Я.Грицака
«Подолати минуле: глобальна історія України». Справді, смисли, ґенеровані у дале-
кому і близькому минулому, визначають ментальність і практики значної частини 
українських громадян сьогодні, коли вони як виборці віддають право вирішувати 
найважливіші питання життя країни тим персоналіям, в яких вони розпізнають самих 
себе, свої схеми світосприйняття і облаштування життя. Це давно ствердив С.Кіркегор: 
коли ми чинимо вибір, то обираємо, власне, себе. 

Інакші за своїм змістом риси інституційної матриці можна простежити в на-
селення Західної України, яке тривалі періоди історії перебувало під впливом 
інституційних матриць Австро-Угорської імперії та Речі Посполитої, значно ближ-
чих за політичними, ідеологічними та економічними моделями до Західної Європи. 
Хоча на ці первісні стереотипи нашарувався досвід і ідеологічний вплив радянсь-
кого періоду, інститути громадянських свобод, національно-культурних традицій, 
приватної власності на Західних землях були ліквідовані радянською владою значно 
пізніше, ніж на Наддніпрянській Україні, тому в масовій свідомості краще збереглися 
пов’язані з ними моделі поведінки. Базова ідентичність, сформована в парадигмі 
цієї інституційної матриці, більш виразно несе в собі такі риси, як чіткіше вираже-
на національно-культурна ідентичність, вищий ступінь соціальної солідарності та 
готовності до масових дій у вирішенні значущих проблем, більш виразно сформоване 
персонально-особистісне ядро поведінки, вищі ранги активно-досяжних цінностей у 
системі ціннісних орієнтацій, готовність до забезпечення успіху власними зусилля-
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ми, вища значущість таких цінностей як свобода – відповідальність – самостійність, 
соціально-психологічна мобільність і адаптивність.

Власне тут виникає необхідність конкретно розглянути у чому полягає ресурс 
української ідентичності і наскільки він відповідає сучасним потребам модернізації 
суспільства. Сьогодні існує чимало підходів, що відсувають на маргінес соціальних 
процесів базову ідентичність (виражену в мові символічно-ціннісну систему 
національної культури); як, наприклад, концепція С. Дацюка, який в дослідженні 
української ідентичності стверджує «крах націоналізму в структурі генералізації», 
наголошує, що «ціннісний потенціал нації нульовий»1. Проте, на нашу думку, всі ці 
аспекти генералізації українського суспільства стали можливими і реальними – nota 
bene! протягом останніх тридцяти років – унаслідок одного принципового чинника: 
присутності у масовій свідомості протягом багатьох століть стрижневого усвідомлення 
саме національної ідентичності. Тридцять років тому не існувало української держави 
як чинника політичної та громадянської ідентифікації, національної церкви як са-
крального ідентифікатора, багатомовність та мультикультурність, на яких наголошує 
С. Дацюк, працювали на генералізацію в масштабах імперії, тобто на розмивання 
тієї національної спільноти, про самоідентифікацію якої ведемо мову. Соціальна 
генералізація, яка сьогодні справді відбувається за принципом самоуправління гро-
мад, будувалася в адміністративному режимі, визначеному імперським, а в подальшо-
му радянським устроєм, далеким від громадянського самоуправління. Хронотопічна 
генералізація розчиняла українців у моделі російської історії, а в проекції май-
бутнього проголошувала «единую историческую общность – советский народ». 
«Сек’юритизована генералізація» (концепт С.Дацюка) тридцять років тому означала 
біполярний світ і Радянський Союз – «обложену фортецю». Сенсуальна генералізація 
відбувалася за принципом «мой адрес не дом и не улица, мой адрес – Советский Союз».

Ми визначаємо саме національну ідентичність як базову тому, що протягом 
кількох століть вона була єдиним чинником, що за умов бездержавності й імперського 
панування протистояв тотальним намаганням розчинити українців в інонаціональних 
етнічних середовищах, і протистояв настільки продуктивно, що, зрештою, спричинив 
появу нової для світу країни, держави, соціальної спільноти. У цій спільноті, безпереч-
но, діють уже нові чинники генералізації, і це необхідна умова її існування і розвитку. 
Проте варто не забувати, що історична еволюція має достатньо виразну інерційність 
і потребує довших за три десятиліття хронологічних періодів для змін, зокрема, у 
масовій свідомості. Ця еволюція включає етап ціннісного перевизначення, коли одні 
ідентифікатори відходять на другий план, інші (зокрема названі вище) проявляють-
ся і поступово нарощують потужність. Масова свідомість відповідає на неминучий 
ціннісний вакуум перехідних етапів специфічною реакцією «какая разница», але й це – 
частина навчального процесу, бо великим масам дезорієнтованих людей потрібний 
час і реальний досвід їхнього життя, щоб переконатися, що «разница» таки існує.

1  Дацюк С. Нариси української ідентичності: генералізація // https://blogs.pravda.com.ua/
authors/datsuk/53df45a29a7a7/
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Проблему базової ідентичності в сучасній Україні ми бачимо в тому, що історично 
сформовані ціннісні моделі та культурні стереотипи можуть стати реальною передумо-
вою для вирішального прориву, але можуть також виявитися історичною драмою, на 
зразок тієї, про яку говорить Г. Мюрдаль у праці «Азійська драма. Дослідження бідності 
народів»1: для багатьох країн «пізнього розвитку» характерні нездатність провести 
докорінні реформи, брак досвіду захисту масами своїх інтересів через демократичні 
процедури, фактична відстороненість громадян від процесів, що відбуваються в 
країні. Причини цього Г.Мюрдаль вбачає в національно-культурних особливостях 
країн «незахідного» світу.

Безперечно, інституційна матриця надзвичайно консервативна і жорстка 
конструкція, спроби її модифікувати вимагають великих зусиль при майже неспо-
стережуваних в короткі періоди часу результатах. Проте такі зусилля варто наро-
щувати, бо відсутність захисту й легітимації єдиної ціннісно-нормативної систе-
ми призводить до тяжких наслідків – фрагментації та деструкції ідентичності. 
Ідентифікаційна відстороненість громадян від формальної основи ідентичності: 
держави, соціуму, народу як референтної спільноти – виникає унаслідок девальвації 
цінностей, закладених в основу формальних інституцій. Ця криза ідентичності тягне 
за собою вибір неформальних ідентифікаторів із широкого, а точніше безмежного 
спектру особистісних ідентифікаційних орієнтирів. У цьому аспекті ми знову не мо-
жемо погодитися з С.Дацюком, який принципово елімінує формально-інституційну 
складову з поля ідентифікаційних чинників: «Політична генералізація – не нація, а 
республіка»; «скоріше громада, ніж держава чи муніципія»2. Ці тези, декларовані 2014 
року, автор повторює і через п’ять років: «Ми, українці, живемо разом … для творення 
Республіки (а не держави), громад (а не народу), самоуправління (а не влади)»3. Між 
тим, якщо реально мати на меті зміну інституційної матриці як інструменту впливу 
на ідентичність громадян, то необхідно націлювати реформаторські зусилля саме 
на модернізацію формальних інституцій соціальної інфраструктури, яка, власне, і 
піддається цілеспрямованому впливові внаслідок її організованої та легітимізованої 
державою природи. Серед інституційних основ, що утворюють засади базової 
ідентичності, особливого аналізу заслуговує інфраструктура культури, адже вона 
вирішальним чином може впливати на національну ідентичність. Варто зазначити, 
що в сучасному світі культуру розглядають як елемент «soft power» – «м’якої сили». 
Як її визначає автор теорії «м’якої сили» Дж. Най, вона полягає «у здатності залучати 
і переконувати. Якщо жорстка сила – здатність примушувати – виростає з військової 
чи економічної могутності країни, то м’яка сила виникає із привабливості культури, 
політичних ідеалів та політики країни»4.

1 Мюрдаль Г. Современные проблемы «третьего мира». – М., 1972.
2 Дацюк С. Нариси української ідентичності: генералізація // https://blogs.pravda.com.ua/

authors/datsuk/53df45a29a7a7/
3 Дацюк С. Зміна ідентичності. // https://blogs.pravda.com.ua/authors/datsuk/5e18432456d0c/
4 Joseph S. Nye. Jr. Soft Power. The Means to Success in World Politics. https://www.academia.

edu/28699788/Soft_Power_the_Means_to_Success_in_World_Politics_Joseph_S_Nye_Jr
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Хоча є певна слушність у зауваженні Петра Яцика, що в світі люблять красу, але 
поважають лише силу, проте важливішою є інша істина: кожна країна утверджується 
у світовому співтоваристві через свій культурно-цивілізаційний потенціал. І тому 
культурні ресурси України слід сприймати не як привід до замилування красою мови, 
пісні, вишиванки і т.п., а як здатність запропонувати світові людський капітал, що 
відповідає потребам постмодерного соціуму. Тут постає питання, наскільки сучасна 
культурна інфраструктура України відповідає завданням державної ваги: збережен-
ню і розвиткові національної ідентичності, репрезентації нашої країни світовому 
співтовариству, генерації особистості, адаптованої до цивілізації ХХІ ст. На жаль, 
дослідники і практичні діячі у сфері культури по суті одностайні у констатації пробле-
ми: рівень культурної компетентності та культурних практик українців значно ниж-
чий, ніж у мешканців європейських країн. Населення недостатньо володіє навичками, 
які формуються в культурному полі. Культурна компонента вищої освіти в Україні за 
останні десятиріччя проходила процес деградації у багатьох вищих закладах освіти: 
від досить широкого діапазону соціально-культурних компетенцій до майже повної 
їх елімінації із навчального процесу. Скорочення або й повне виключення з освітніх 
програм торкнулося української мови, історії української та світової культури, історії 
України, низки інших дисциплін гуманітарного циклу – саме того компоненту освіти, 
який формує засади національної ідентичності молодого покоління. 

Аналізуючи систему офіційно легітимізованих структур інституційної матриці 
в Україні з їх розподілом функцій, повноважень, відповідальності, технологічних 
особливостей повсякденної діяльності, чимало дослідників роблять обґрунтований 
висновок про інституційну виснаженість громіздкої й незграбної бюрократичної 
машини в усіх її відгалуженнях. Проте друга, неформальна сторона цієї матриці – 
самоідентифікація громадян на основі спільних цінностей і готовність їх захищати у 
солідарних загальнонаціональних масових діях – виступає локомотивом, що реально 
рухає вперед  повільну й суперечливу, але невідворотну еволюцію цілої системи.
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Тетяна  Янкович

ОСВІТНІ ВИКЛИКИ 
ЦИФРОВОГО СУСПІЛЬСТВА В КОНТЕКСТІ ПАНДЕМІЇ

Сучасне нам суспільство, дослідники намагаються окреслити різними термінами, 
віднаходячи найзагальнішу характеристику, котрою його позначають. Власне, термін 
цифрове суспільство (Digital society) найактивніше використовується з поміж інших. 

На нашу думку,  тут сходяться декілька позицій як в його окресленні, так 
і застосуванні його інструментів, тобто цифровізація, де інформація і знання 
поєднуються в єдине ціле характеризує не лише суспільство в цілому, а і те наскільки 
воно виявляє себе в основних соціальних інститутах. Предметом нашого зацікавлення 
є освітні засоби, які чутливо реагують на пандемічні особливості. Від коли освітній про-
цес у вищій школі довелося перенести з академічних аудиторій в аудиторії віртуальні, 
викладачі та здобувачі ЗВО перебувають в пошуку таких технологій та механізмів, 
використовуючи котрі можна було б максимально зблизити вже опрацьовані та 
відомі навчальні технології з новими. В цьому процесі цифровізації освіти, варто 
відзначити наявність в більшості університетів власної системи електронного навчан-
ня. Наприклад, у Національному університеті «Львівська політехніка» досить довгий 
час діє віртуальне навчальне середовище (ВНС) – інформаційна система, побудована на 
основі LMS Moodle, і призначена для інформаційного супроводу освітнього процесу в 
університеті. Заклад вищої освіти розробив спеціальне положення про використання 
технологій дистанційного навчання [1]. Разом із переходом на дистанційну форму на-
вчання, в цьому найстарішому технічному вузі запровадили внутрішні стандарти за-
безпечення якості освітньої діяльності та вищої освіти, та прийняли низку положень, 
котрі визначають студентоцентроване навчання, зокрема дистанційними засобами.

В успішному провадженні дистанційних засобів навчання і викладання вар-
то відзначити і наш університет. Впродовж багатьох років викладачі та студенти 
користають з можливостей середовища Електронного навчання (MOODLE), котре 
останнім часом поповнилося новими електронними курсами викладачів. Для кра-
щого розуміння та орієнтації в системі MOODLE відбуваються спеціальні тренінги як 
для викладачів та студентів, розроблено спеціальні курси, котрі є доступні для всіх 
учасників освітнього процесу, зокрема «Робота викладача на платформі MOODLE», 
«Робота у системі електронного навчання ЛНУ Франка», «Інформаційні технології 
в освіті. Базові навики роботи у системі Moodle» [2], та розроблено низку положень, 
що визначають навчання із застосуванням дистанційних технологій [3]. Університет 
також використовує  засоби для навчання та викладання у дистанційному форматі 
за допомогою центру для командної роботи Microsoft Teams. 
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Ще одним цікавим прикладом в пошуку відповідей на виклики цифрового 
суспільства в галузі освіти, є існування інтерактивного навчального досвіду, ко-
трий поширюється за допомогою платформи «Прометеус», де зібрано понад 250 
онлайн-курсів від провідних освітян України та світу, та 1800 000 слухачів здобу-
ли різноманітні компетенції з різних галузей знань [4]. Інтерактивне навчання 
від провідних викладачів дає змогу отримати не лише нові знання та вміння, а і 
сертифікат, котрий може бути зарахованим, наприклад, нашим університетом, у 
відповідності до «Порядку визнання у Львівському національному університеті імені 
Івана Франка результатів навчання, здобутих у неформальній та інформальній освіті», 
що є невід’ємною частиною самоосвіти, зокрема в  цифровому суспільстві в період 
пандемії [5].

Л І Т Е РАТ У РА
1. «Положення про використання технологій дистанційного навчання в освітньому процесі 

Національного університету «Львівська політехніка»». Режим доступу: https://lpnu.ua/
sites/default/files/2020/3/27/news/4578/svo0605protehnologiyidystanciynogonavchannya.
pdf.

2. Режим доступу: https://e-learning.lnu.edu.ua/
3. Режим доступу: https://lnu.edu.ua/about/university-today-and-tomorrow/documents/

education-process/
4. Режим доступу: https://prometheus.org.ua/
5. «Порядок визнання у Львівському національному університеті імені Івана Франка 

результатів навчання, здобутих у неформальній та інформальній освіті». Режим доступу: 
https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/01/reg_inf-educations-results.pdf.
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КАФЕДРА ІСТОРІЇ ФІЛОСОФІЇ

Андрій  Дахній

НІЦШІВСЬКИЙ КОНЦЕПТ ВОЛІ ДО ВЛАДИ
В ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ПІЗНЬОГО  ГАЙДЕҐҐЕРА

Філософія Фрідріха Ніцше стала предметом ретельного і глибокого аналізу з 
боку Мартіна Гайдеґґера відносно пізно, починаючи з тридцятих років ХХ сторіччя, 
тобто у час, коли ключовий філософський текст («Буття і час») останнім уже був на-
писаний і коли він поступово вже відходив від базованого на засадах герменевтичної 
феноменології проєкту фундаментальної онтології, який, хоч і становив альтернативу 
як до Гуссерлевої трансцендентальної феноменології, так і до його ж регіональних 
онтологій [4, с.96], все ж ще перебував у площині феноменологічних досліджень 
(у дещо іншому контексті, виходячи із загальної ретроспективи, можна відзначити, 
що це звертання до Ніцше відбувалося після завершення «декади чарівників», зо-
крема, періоду 1919-1929 років, про яку, зокрема, говорить сучасний німецький 
філософ Вольфрам Айленберґер, зараховуючи до «чарівників», крім Гайдеґґера, ще 
Л. Вітґенштайна, Е. Кассірера і В. Беньяміна).

Саме Фрідріхові Ніцше судилося стати одним із тих мислителів, які суттєво 
вплинули на «поворот» (die Kehre) у мисленні Гайдеґґера, на його перетлумачення 
завдань філософії, на розуміння ним закономірностей розвитку західної, а відтак 
і всієї людської цивілізації. Водночас, і це теж вельми суттєвий момент для історико-
філософської науки, саме окреслені гайдеґґерівські тлумачення стали основною 
підставою того, що Ніцше в академічному середовищі нарешті почав сприйматися 
вельми серйозно – тож мала місце, грубо кажучи, «обопільна користь».

З-поміж творчого доробку Ніцше Гайдеґґера зацікавили передовсім ті ідеї, які 
автор «Заратустри» висловлював на другому і третьому етапах його філософського 
шляху. Ідеї протистояння «аполонівського» та «діонісійного», «смерті Бога», «над-
людини», «переоцінки всіх цінностей», «вічного повернення того самого», «волі до 
влади» тощо сплітаються в тісний вузол і є немислимими одна без одної. Водночас 
центральною з-поміж них Гайдеґґер визнає саме ідею волі до влади. Ба більше, німець
пише навіть таке: «Думку Ніцше про волю до влади ми називаємо його єдиною думкою»
[2, с.415]. Ця думка мала бути наскрізною в його основному філософському творі, але 
той (з різних причин) так і не був написаний (і не став головним opus magnum, подібно 
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до знаменитих випадків новочасного мислення: «Метафізичних медитацій» Декарта, 
«Критики чистого розуму» Канта та «Феноменології духу» Геґеля тощо)  [2, с.416].

Як відомо, Ніцше закликав жити, постійно збільшуючи свою владу і силу над 
світом. В «Антихристиянині» подибуємо такі висловлювання: «Що таке добро? Все, 
що помножує в людині чуття сили, жадання влади і, зрештою, саму силу» [1, с.332]. У 
цьому ж ключі слід сприймати, наприклад, констатацію Ніцше в роботі «По той бік до-
бра і зла»: психологія постає у нього як «морфологія волі до влади» (цит. за: [5, s.109]).

При цьому варто зазначити, що Гайдеґґер не був схильний ототожнювати 
Ніцшівський концкпт волі до влади та Дарвінову ідею «боротьби за існування» (не 
забуваймо при цьому, що у дослідницькій літературі часто прийнято зіставляти дру-
гий період творчості Ніцше, таку собі «стадію лева», якщо взоруватися на знамениті 
три перетворення духу в «Заратустрі», саме з ідеями Дарвіна про struggle for life: «На 
відміну від біології і сучасного філософу вчення про життя, викладеного Дарвіним, 
Ніцше вбачає сутність життя не в «самозбереженні» («боротьба за існування), а у його 
зростанні і виході за свої межі» [2, с.421] (до речі, в цьому ж ключі варто тлумачити 
хрестоматійну констатацію про те, що Ніцше трансформував Шопенгауерову волю 
до життя у волю до влади). За словами Гайдеґґера, «Думка про волю до влади є… в 
ієрархічному плані вищою думкою ніцшівської метафізики і західноєвропейської 
метафізики загалом…» [2, с.425].  В якомусь сенсі такий підхід є продовженням 
метафізичної позиції Декарта, яка зводилася до того, що людина повинна стати «па-
ном і володарем сущого».

Водночас Гайдеґґер, інтерпретуючи Ніцше, визнає, що вельми глибоке й 
оригінальне тлумачення філософії останнього, зокрема, ідеї волі до влади, запропо-
нував Ернст Юнґер – своєї концепцією «тотальної мобілізації» і виведенням на по-
рядок денний гештальту «робітника». При цьому Гайдеґґер істотно солідаризується 
із Юнґеровим прочитанням і трансформацією  ідеї Ніцше – про це йдеться у роботі 
філософа «Через лінію» [див.: 3],  а також у тих його працях, які присвячені аналізові 
феномену новоєвропейської техніки (йдеться, зокрема, про розуміння Ge-stell (по-
ставу) як сутності сучасної техніки). Подібні акценти Гайдеґґер розставляє і у своїх 
«Чорних зошитах».

Нарешті, у нашій сучасності теж є чимало свідчень актуальності та слушності 
ніцшівських і гайдеґґерівських підходів, що підкреслює, зокрема, такий знаний 
філософ і дослідник Гайдеґґера, як Петер Травни. Травни веде мову про «знецінення 
цінностей» і збережену актуальність окресленої лінії, де в умовах нігілістичної 
реальності превалює умонастрій волі до влади (лінії, яка, як ми бачили, іде від Ніцше 
вглиб до Декарта – з його протиставленням людини як суб’єкта до природи як об’єкта). 
Зокрема, це помітно і в умовах, коли усталюється підхід, згідно з яким виникають 
проєкти, спрямовані на самих себе (а їхня ціль зводиться лише до того, аби досягти 
максимального успіху), але які не мають стосунку ні до вищої мети, ні до якогось 
спільного «Чому» чи «Навіщо».
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Андрій  Синиця

ПРИНЦИПИ СХОЛАСТИЧНОЇ ФІЛОСОФІЇ 
РАННЬОГО МОДЕРНУ І СТАНОВЛЕННЯ 
ЛЬВІВСЬКОЇ ЄЗУЇТСЬКОЇ КОЛЕГІЇ

У схоластиці раннього модерну (XVI–XVII ст.) уже більш вільно, ніж раніше, 
потрактовано вчення Аристотеля, віддано перевагу диспутаціям замість коментарів, 
запропоновано низку систематичних філософських курсів (Cursus Conimbricensis, 
Cursus Complutensis, Cursus Salmanticensis), приділено чимало уваги аналізу менталь-
них феноменів, персоналізовано дискусію тощо [див., напр.: 10].

Міркуючи про схоластичну філософію раннього модерну, треба зважати на те: 
1) хто був її репрезентантом – єзуїти, скотисти чи томісти; 2) про який період в історії 
філософії йдеться – ренесансну схоластику XVI століття чи барокову схоластику 
XVII століття; 3) яких локальних особливостей набули схоластичні курси.

У випадку дослідження особливостей єзуїтської версії схоластики не можна 
обійтися без аналізу приписів «Ratio Studiorum» – програми єзуїтського шкільництва, в 
якій з-поміж іншого наведено двадцять правил для професора філософії і чотири пра-
вила для професора моральної філософії (етики), й загалом наголошено на тому, що: 
1) метою навчання філософії має бути підготовка до вивчення богослов’я; 2) філософію 
треба викладати за Аристотелем, крім тих випадків, де його вчення не узгоджується 
з доктринами католицької віри; 3) вчення коментаторів Аристотеля не має стати 
самоціллю у навчанні філософії; 4) єдиним коментатором гідним похвали є Тома 
Аквінський, щодо решти – важливо виявляти хиби у їхніх філософських інтерпретаціях 
Аристотеля; 5) вивчення філософії полягає у штудіюванні логіки на першому році 
навчання, метафізики – на другому й етики – на третьому [11, с. 123–131].

Приписів «Ratio Studiorum», безперечно, дотримувалися і у Львівській єзуїтській 
колегії, виникнення якої стало логічним наслідком суспільно-політичних процесів 
епохи Контреформації, спрямованих на зміцнення католицизму [2, с. 42–53, 115–120]. 
Йдеться насамперед про рішення Тридентського собору щодо відкриття у єпархіях 
колегій і про місійну діяльність єзуїтів у Львові, починаючи з 1584 року, що відбувалася 
одночасно з розвитком Львівської братської школи й відповідно зазнавала впливу 
місцевої культури [див. також: 1, с. 68–71]. Втім, на практиці, вивчаючи філософські 
твори єзуїтських професорів філософії XVII століття, що викладали у Львові, можна 
віднайти деякі специфічні особливості їхніх учень, які суттєво розширюють уявлення 
про те, якою була (чи мала б бути) філософія, згідно з «Ratio Studiorum».

По-перше, єзуїтів цікавили різні філософські питання, не лише окреслені логікою, 
метафізикою й етикою. Наприклад, Томаш Ельжановський, професор філософії у 
Львівській єзуїтській колегії в 1621–1624 роках, опублікував в Ярославі тези «Positiones 
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philosophicae de triplici prudentia: ethica, oeconomica, politica…» (1623) [7], які стосува-
лися як етичних, так і економічних і політичних питань.

По-друге, християнський перипатетизм в інтерпретації єзуїтів набував оз-
нак суарезіанізму. Наприклад, професори філософії у Львівській єзуїтській колегії 
Станіслав Смялкович (1624–1629) [5] і Мартін Любенський (1629–1630) [3] дотри-
мувалися погляду Франциска Суареза про те, що матерія не є чистою можливістю. 
Останній також у дусі Суареса трактував нероздільність сутності й існування, хоча й 
не погоджувався з його підходом до розуміння модальності.

По-третє, єзуїти робили акцент на практичній складовій етичного вчення 
Аристотеля й екстраполювали низку його ідей на суспільні реалії в тогочасній Речі 
Посполитій (як це є в етиці Томаша Ельжановського [7]).

По-четверте, метафізика не просто готувала до богослов’я, а й містила низку 
важливих самих по собі філософських запитань. Наприклад, Станіслав Смялкович 
наприкінці праці «Universitas entis» (1631) [12] сформулював п’ять антиномічних за-
питань, на які розум не може дати однозначної відповіді.

По-п’яте, попри приписувану схоластичній думці систематичність й прагнення 
все розглядати цілісно, викладачі Львівської єзуїтської колегії не завжди однако-
во приділяли увагу усім курсам. Зокрема, мало відомо про їхні курси логіки. Часом 
їхні філософські погляди (як у Томаша Ельжановського) не позбавлені еклектизму 
[6, с. 81]. Іноді, як у випадку з рукописним спадком вихідця з роксолан (Submontanus) 
Симона Квапиха, який читав у Львівській єзуїтській колегії філософію в 1637–1640-му 
роках, можемо констатувати інтерес до окремих філософських тем (а саме філософії 
природи), хоча реконструювати повністю їхнє вчення наразі годі [4, c. 174].

По-шосте, єзуїти по-своєму розставляли акценти в межах філософських учень. 
Так, в етиці Томаша Ельжановського і Мартіна Любенського наявні цікаві міркування 
про аретологію – вчення про чесноти. У першого з них, що не зовсім властиво вченню 
Аристотеля, чеснота розсудливості є складовою різних сфер суспільного життя [див.: 
6, с. 67–78], у другого – розсудливість також є основною з чеснот, але що стосується 
сфери моралі, то такою є справедливість [див.: 3, с. 265].

По-сьоме, з розвитком філософської думки єзуїтські професори філософії не 
просто апелювали до Аристотеля чи його коментаторів, а критикували тогочасних 
мислителів. У цьому аспекті увагу привертає критика релігійних учень кальвіністів,
лютеранів, цвінґліканців, менонітів, янсеністів, а також філософського вчення Рене 
Декарта і його принципу сумніву, яку здійснив Єржи Ґенґель [8, 9], професор Львівської 
єзуїтської колегії у 1687–1689 роках.

Загалом аналіз творчого спадку професорів Львівської єзуїтської колегії дає змогу 
простежити основні особливості схоластичної філософії раннього модерну й виявити 
їхню місцеву специфіку, що є важливо як для ґрунтовного розуміння філософської 
думки, яку розвивали у Львові, так і для цілісного аналізу світового філософського 
процесу.
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Юлія  Ковальчук

ЕРОС І ТАНАТОС
КРІЗЬ ПРИЗМУ ФІЛОСОФСЬКИХ РОЗДУМІВ

ІВАНА ФРАНКА

Іван Якович Франко важлива постать не лише у розвитку національної української 
культури, але й філософського українського дискурсу. Франко-поет, літератор, пере-
кладач, науковець, громадський та політичний діяч, здійснив ґрунтовний внесок у роз-
виток української філософської думки. Філософська концепція Івана Франка містить
як антропологічні розвідки суспільного розвитку, так і філософські рефлексії над 
категорією свободи, справедливості, рівності. У корпусі літературно-публіцистичних 
творів українського корифея окремої уваги потребує національне питання та фено-
мен українського націотворення. Доцільно зауважити, що творчість Івана Франка є 
яскравим свідченням його зацікавлення проблемами релігії. Ґрунтовними є франкові 
дослідження Старого Завіту, феномену християнства та історичної ролі християнської 
церкви. Філософський аспект є ключем до світоглядних позицій усієї творчої спад-
щини Каменяра.  

Загальновідомим є той факт, що Іван Якович не написав спеціальних філософських 
трактатів, проте його творча спадщина репрезентує його знання у галузі історії 
філософії на основі зроблених ним оригінальних висновків щодо історико-
філософських досліджень. У статті «Наука і її взаємини з працюючими класами» Іван 
Франко проявляє свої симпатії до позитивної філософії, але не створюючи «абсо-
лютних величин» та прямуючи шляхом раціональної філософії, Іван Якович критич-
но ставився до вчення Оґюста Конта, Герберта Спенсера та Чарльза Дарвіна. «Івана 
Франка не можна вважати позитивістом у класичному розумінні цього слова. Він не 
був позитивістом-теоретиком. У соціальній філософії Франка позитивізм проявився на 
практиці і відіграв позитивну роль у його науково-просвітницькій діяльності.» [1, 273]

Діалектичний спосіб франкової рефлексії над феноменами духовного буття лю-
дини висвітлює бінарні опозиції серед яких Ерос і Танатос. Вектори філософського 
аналізу категорії любові та категорії смерті сягають як творчої спадщини Каменяра, 
так і баталій його біографічного шляху. Як стверджує Богдан Тихолоз – сучасний 
франкознавець,  експлікацію еротичної тематики найкраще можемо простежити 
у збірці любовно-еротичної лірики – «Зів’яле листя».  За формою поетичного та 
чуттєвого крізь призму естетичного, Іван Франко рефлектує над глибинами драма-
тичного переживання у якому проявляється людська сутність. Драма перестає бути 
літературним жанром чи поетичним обрамленням і набуває філософського значен-
ня – репрезентантом конфлікту людського буття. Суть конфлікту не у діалектиці 
Еросу і Танатосу, а якраз у діалектичності як самого Еросу, так і Танатосу. Мала місце 
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критика Франка щодо надмірної раціоналізації суб’єктивних переживань. Та в цьому 
якраз проявляється особливість франкової творчості – надавати через рефлексію гли-
бинного філософського змісту особистісним почуттям. У цьому контексті видається 
доцільним акцентування Богдана Тихолоза на тому, що «повторне переживання» є 
категорією естетики Франка. Якраз феномен «повторного переживання» вказує на 
важливість акту рефлексії.

Ерос. Любовна тематика у творчості Івана Франка набуває різноманітних відтінків: 
франкові персонажі закохуються, досягаючи сили еросу; люблять, підтримуючи по-
чуття ніжності та вдячності; Каменяр визначає любов як один із чинників розвитку 
людства. Лабораторією Еросу у творчій спадщині Івана Франка є твір «Перехресні 
стежки», у якому автор крізь призму онтології рефлектує над людською сутністю. 
Драма «того хто кохає» зазнає метаморфози і стає драмою «того хто існує». Якраз у 
цьому творі категорія «повторного переживання» перестає бути категорією естетики 
і стає категорією онтології Франка. 

Танато с. З корпусу літературних творів Франка очевидною є його зацікавленість 
тематикою смерті. Автор часто «знімає з буття» своїх персонажів, зробивши цей 
акт символічною практикою. Різноманітність способів смерті літературних героїв 
репрезентує один істинно важливий момент для Франка – кінечність людського буття. 
З позиції тенденцій позитивістської філософії феномен смерті у франковій творчості 
можна трактувати крізь призму соціального – момент біологічного детермінізму, 
що здійснює деформацію соціальної єдності. Але разом з тим, тематику смерті Іван 
Франко пов’язує з особистісними переживаннями та репрезентує особистісний аспект 
цього феномену. «З пильною увагою спостерігаючи за обставинами смерті, автор 
нерідко передає передсмертні рефлексії смертника або ж сам активно рефлектує, 
осмислює смертельний випадок, передає свої враження від нього.» [2] Доцільно за-
уважити, що у літературній творчості Івана Франка читач часто зустрічає не лише 
описи останніх хвилин помираючої людини у стані агонії, але й описи мертвого тіла. 
Відтак, відчувається внутрішнє тяжіння франкового тексту до танатології. Смерть 
констатується як біологічний момент з естетичним відтінком та онтологізується.  
2Ерос і Танатос два начала людського буття, що у сфері соціального проявляють 
аспекти особистісного. У контексті розгляду цих двох бінарних опозицій пропонує 
третій аспект розгляду – духовний.
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Уляна  Хамар

АНАЛІЗ УКРАЇНСЬКИМИ ФІЛОСОФАМИ
ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТ. КАТЕГОРИЗАЦІЇ 
ДІЙСНОСТИ В МІФІЧНОМУ СВІТОБАЧЕННІ

Українські філософи другої половини ХХ століття приділяли значну ува-
гу дослідженням становлення і розвитку категоріального мислення у філогенезі. 
Нема підстав відносити ці дослідження до ідеологічної продукції, спрямованої на 
обґрунтування позірної позитивности насправді тоталітарного режиму, тож вони 
очевидно повинні викликати зацікавлення у дослідників згаданої проблематики. 
Предметом цієї публікації став аналіз досліджень українськими філософами почат-
кових етапів творення філософських категорій, тобто тих етапів, які стосуються 
дофілософського мислення (адже першообрази міфологічної свідомости були про-
образами для пізніших категоріальних структур філософського мислення).

Насамперед доцільно актуалізувати спостереження про те, що не всі категорії 
творяться в добу міфічного мислення. Для прикладу, категорії «явище» і «суть» лю-
дина осмислює вже після переходу від міфічних пояснень до логосу [1]. Зокрема, 
Б. П. Лазоренко зауважив з цього приводу, що категорійна структура явища та суті 
передбачає роздвоєння світу на видимий та невидимий, а це стає можливим тільки 
після переходу від релігійно-міфологічних поглядів на світ до філософського, що 
потребувало заміни теогонії аргументованими, розумово обґрунтованими доказа-
ми щодо виникнення існуючого [там само, С. 11]. Подібно категорії «скінченне» і 
«нескінченне» не могли виникнути в добу міфів, внаслідок обмежености людської 
практики [2, С. 10]. Водночас, якщо йдеться про ці дві категорії, то вони є певною 
мірою похідними від категорії «кількости», і зокрема, від категорій «одне» і «багато». 
Поступово відбувалось усвідомлення того, що поряд з об’єктами, обмеженість яких 
можна зафіксувати спостерігаючи за ними, є і такі об’єкти, щодо до яких це здійснити 
неможливо. Отже, поняття нескінченного формувалось разом з поняттям скінченного, 
як втілення тих особливостей, які характеризували об’єкти, межі яких не доступні 
для спостереження і можуть осягатися лише у процесі мисленнєвого виходу за межі 
спостережуваного.

Розгляньмо головні засади генези усвідомлення категорій в міфічному 
світобаченні в аналізі українських філософів у другій половині ХХ століття. До зга-
даних засад доцільно віднести такі:

1. Джерелом виокремлення категорій є діяльність людини. Зокрема, категорії 
«цілі» і «причини» безпосередньо пов’язані зі структурами діяльности людини. 
Українські філософи А. І. Яценко і Б. В. Починок показали, що етимологія слова 
«причина» пов’язана з діяльністю людини [3, С. 12]. Подібно кількісні, якісні і мірні 
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визначеності дійсності людина осмислювала не внаслідок споглядання, а внаслідок ак-
тивного впливу на неї, коли істотну роль у взаємодії відігравали згадані визначеності 
[4, С. 35]. Водночас, дослідники аналізованої проблематики відзначили, що не завжди 
джерелом усвідомлення категорій є практична діяльність, хоча творення категорій 
завжди зумовлені соціально-практично. Отже практику тут витлумачено не в 
найзагальнішому сенсі [3, С. 15]. Українські філософи запропонували розрізняти в 
контексті аналізу категоріального мислення предметний і культурно-смисловий рівні 
практики, витлумачуючи її в найзагальнішому сенсі як таку, що охоплює і знаряддєву, 
і комунікативну, і раціональну складові [5].

2. Аналізуючи становлення і розвиток категорій важливо брати до уваги, що вони 
мають не тільки діяльнісний аспект, а ще й онтологічний і гносеологічний [3, С. 16].

3. Істотним для  розуміння процесу становлення філософських категорій є 
розуміння їх суті [4, С. 48]. Скажімо, в разі тлумачення категорій як апріорних, вічних 
форм мислення проблема пояснення їх генези не виникає. Водночас, спроба підійти 
до пояснення генези філософських категорій з позицій емпіризму натрапляє на про-
блему відсутності в конкретних актах емпіричного пізнання універсальних власти-
востей буття. З огляду на це Є. М. Причепій зауважив, що крайнощі згаданих підходів 
усуваються  в разі встановлення відмінності між фактом (досвідом) і категорією, яка 
полягає в тому, що категорії уміщені в свідомості на глибших рівнях. Згідно з цим, 
механізм появи категорій у свідомості треба шукати не в емпіричному акті пізнання, 
а в більш загальному процесі становлення і розвитку людських знань [4, там само].

4. Важливою для з’ясування механізму становлення філософських категорій є 
також інша заувага Євгена Причепія. Зокрема, згідно з ним, категорії повинні бути 
загальнозначущими в спільноті людей, а для цього треба, щоб вони об’єктивувалися, 
тобто ставали об’єктивними щодо кожного індивіда в якихось формах діяльности. 
Цими формами діяльности, згідно з ним, можуть бути різні елементи культури (еле-
менти трудової діяльности, норми соціальних відносин) [4, С. 48–49].

5. Однією з особливостей початкових етапів формування категоріальних 
поняттєвих структур є бінарність. Як зазначили М. В. Дяченко і О. С. Кирилюк [6, С. 14], 
вже у міфологічній свідомості сформувалась ідея специфічного ритму збереження, 
наступництва і заперечення. В численних міфах присутня думка про періодичне 
відродження первинного стану явищ в процесі їхньої зміни (міфи про періодичну 
загибель світу внаслідок потопу чи пожежі; соціальні міфи про месію). Життя та 
смерть трактуються у міфах як два нерозривно пов’язані процеси, які утворюють 
спіралеподібний ряд змін: нове утвердження життя можливе лише через його за-
перечення. У свідомості первісної людини відбувається поступовий поділ дійсності 
на позитив та негатив, фіксуються протилежні сторони, тенденції, первини буття, 
які відіграють надзвичайно важливу роль в просторово-часовій орієнтації людини. 
В міфах прослідковується тенденція до антитез, до протиставлення ствердження та 
заперечення. Далі міфологічна діалектика намагається гармонійно опосередкувати 
протилежності в єдиному.
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Бінарні опозиції проявилися і під час становлення інших категорій і врешті стали 
загальним принципом категоріального структурування світу. Зокрема, М. О. Парнюк 
зазначив [7, С. 83–84], що соціальна дуалізація (розділення початково однорідного 
людського стада на дуально організований рід) стала підставою для дуального струк-
турування дійсности. Скажімо, походження світу почали тлумачити як розчленування 
початкової цілісності на пари протилежностей: світло – темінь, земля – вода, земля – 
небо та інші. Саме розвиток бінарних опозицій призвів до творення таких протистав-
лень як «тіло» і «душа», «природне» і «надприродне», «матеріальне» й «ідеальне» 
(початково в сенсі «видиме» і «невидиме», які набули ще важливішого значення у 
релігійному світогляді).

Корпус досліджень українськими філософами другої половини ХХ ст. проблеми 
становлення категоріального мислення в філо- і онтогенезі є досить масивним і 
потребує значно більшого обсягу публікації для повноцінного системного висвітлення 
ідей зі згаданої проблематики.
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КАФЕДРА ТЕОРІЇ ТА ІСТОРІЇ 
ПОЛІТИЧНОЇ НАУКИ

Геннадій  Шипунов

КІБЕРПАРТІЯ 
ЯК ОРГАНІЗАЦІЙНА ФОРМА ІСНУВАННЯ 

ПАРТІЙ НОВОЇ ПОЛІТИКИ  У ХХІ СТОЛІТТІ

Процес переходу передових індустріальних держав на постіндустріальну стадію 
розвитку спровокував кризу традиційних політичних партій, як кадрових, так і ма-
сових. В основі цієї кризи лежить характерне для постіндустріальних суспільств кри-
тичне ставлення та, як наслідок, небажання людей вступати до забюрократизованих, 
ієрархізованих й контрольованих елітою партій. Як наголошує Р. Інглхарт, в умовах 
послаблення авторитету інституціоналізованої влади та посилення акценту на участі 
й самовираженні масова прихильність до традиційних партій розмивається і вони 
втрачають контроль над лояльними групами електорату [1, с. 177].

Отож, починаючи з 1960 рр. у партійній еволюції намітились дві провідні
тенденції: з одного боку, почалось переформатування (ідейно-інституційне онов-
лення відповідно до нових соціально-політичних реалій) «старих» правих та лівих 
політичних сил. З іншого, відбувся вихід на політичну арену нових політичних партій 
або партій «нової політики» (спочатку «нових лівих», а згодом «нових правих») як 
інституціональних представників носіїв постматеріальних цінностей.

Коли ми говоримо про нові політичні партії як феномен постіндустріального
суспільства, то йдеться про ті партії, що були сформовані навколо «нових пи-
тань» постматеріального характеру. Тому їхня «новизна» визначається не просто 
у хронологічному контексті, а фіксується за допомогою двох якісних індикаторів: 
ідеологічного й організаційного. Тобто, ці партії, протиставляючи себе традиційним 
партіям «старої політики», принципово відрізняються від них у ідеологічному та 
організаційному вимірі. Тож постіндустріальна епоха продукує новий за своєї якістю 
тип політичної партії – партію «нової політики».

На нашу думку, можна виділити такі індикатори партій «нової політики», які 
відображають їхні ідеологічні та організаційні особливості:

1) орієнтація на нові цінності та питання постматеріального характеру. Тому 
партії є носіями ідеологій нового типу, або ідеологій «нової політики», які націлені 
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не на фундаментальну перебудову суспільства відповідно до певного тотального 
(всеохопного) проекту майбутнього, а на розв’язання конкретних проблем соціуму;

2) політична діяльність, пов’язана з реалізацією ідеологічних установок, має 
чітку анти-істеблішментську спрямованість. Тобто, «нові партії» різко протистав-
ляють себе правлячій політичній еліті та контрольованим нею забюрократизо-
ваним традиційним партіям «старої політики», наголошуючи на тому, що існуючі 
політичні сили нездатні адекватно реагувати на нові суспільно-політичні виклики 
та представляти інтереси постматеріалістів. Крім того, ця діяльність часто набуває 
неконвенційного характеру;

3) протиставлення традиційним партіям та еліті корелюється з використанням 
риторики популізму. В цьому контексті під «популізмом» К. Мюдде розуміє ідею того, 
що, по-перше, суспільство ділиться на дві однорідні та антагоністичні групи – «про-
стий народ» і «корумповану еліту»; по-друге, політика має бути реалізацією народної 
волі [8, с. 22–23]. Сьогодні популізм як складовий елемент ідеології притаманний 
здебільшого для «нових правих» партій, що дало підстави говорити про феномен 
«нового правого популізму» [4, с. 53–54];  

4) тісний зв’язок з постматеріальними соціальними рухами і метаполітичними 
інтелектуальними організаціями, на основі яких відбувається формування партій;

5) особлива організаційна партійна структура, яка відрізняється від традиційних 
партій. Ці особливості можуть виявлятись та поєднуватись по-різному залежно від 
ідеологічного фокусу кожної конкретної партії. Зокрема: а)децентралізований, ме-
режевий характер, відсутність чіткої організаційної структури та ієрархії, рішення 
ухвалюють на підставі внутрішньопартійної дискусії та прямого спілкування з ви-
борцями за допомогою новітніх інформаційно-комунікаційних технологій (тут мо-
жемо говорити про мережеві партії як продукт мережевого суспільства, яке описав 
М. Кастельс); б) широке використання принципів і механізмів прямої демократії 
(наприклад, внутрішньопартійні референдуми, постійна ротація керівних кадрів 
тощо); в) відмова від вимоги обов’язкового членства; г) існування у формі малих 
(локальних) угруповань, сконцентрованих на вирішенні конкретної проблеми або 
проблем постматеріального характеру (партія «однієї проблеми»); д) персоналізація 
партійної структури та ототожнення партії з її харизматичним лідером. Це, звертаю-
чись до висловлювання М. Дюверже, призводить до того, що сам лідер стає своєрідним 
інститутом [2, с. 229] (найбільш притаманне для нових популістських протестних 
лідерських партій, саме існування яких і політичний успіх пов’язаний з особою лідера);

6) особливості соціальної бази – новий середній клас (основу становлять молоді
освічені люди, зайняті у сфері послуг), а також безробітні, студенти, які є носіями 
постматеріальних цінностей і перебувають на анти-істеблішментських позиціях. 
Особливу увагу треба звернути на ті зміни, що відбулись у середовищі прихильників
ультраправих партій: якщо у часи перших електоральних успіхів цих партій (сере-
дина 1980–початок 1990 рр.) більшість їхніх виборців становили так звані «жертви 
модернізації» [6, с. 423], тобто люди, які не змогли пристосуватися до швидкоплинних 
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економічних і культурно-ціннісних змін (головно промислові робітники та пред-
ставники старого середнього класу), то сьогодні, як свідчать дослідження, значну 
частину електорату «нових правих» складають також успішні молоді освічені люди 
з досить високим соціально-економічним статусом, тобто представники саме нового 
середнього класу [9, с. 8–11, с. 86–89, с. 97].

Виникнення партій «нової політики» зумовило формулювання важливо-
го дослідницького питання, яке чітко означив П. Ігнаці: якщо масова партія була 
побічним продуктом індустріального суспільства, а «всеохоплююча» – вираженням 
переходу від індустріального до постіндустріального, то яка модель партії відповідає 
суспільству постмодерну або «плинному» суспільству [3, с. 59]?

Сьогодні не існує однозначного та загальноприйнятого варіанту розв’язання цієї 
проблеми. Попри відсутність єдиного підходу відносно концептуалізації тих змін, що 
відбулись з інститутом політичної партії у постіндустріальну епоху, дослідники пере-
важно сходяться на необхідності доповнення традиційного поділу партій (на кадрові, 
масові та «всеохоплюючі») новим типом, який відповідав би новому етапу розвитку 
партій. Працюючи у цьому напрямі, науковці запропонували цілу низку концептуаль-
них підходів, які, на їхню думку, дають змогу найбільш адекватно «охопити» актуальні 
еволюційні зміни інституту політичних партій, зокрема: медіа-партія, антипартійна 
партія, партія-рух, «спеціальна» партія, мережева партія, партія-гібрид, кіберпартія.

На нашу думку, в умовах стрімкого розвитку та поширення інформаційно-
комунікативних технологій, зокрема Інтернету, а також їхнього ефективного 
використання у виборчих кампаніях [5, с. 22] партії «нової політики» все більше 
функціонуватимуть саме як мережеві або кіберпартії. Тут ми погоджуємось з одним із 
трьох підходів до опису ролі представництва партій в Інтернеті. Відповідно до нього 
партії, переходячи до онлайн-простору, починають трансформуватись організаційно 
та реалізовувати свою політику з урахуванням особливостей інформаційних мереж. 
Як наслідок, природа партій змінюється: вони, фактично, перетворюються на нові 
мережеві партії [5, с. 23].

Тож британська дослідниця Х. Маргіттс запропонувала доповнити традиційну 
типологію партій новим ідеальним типом – кіберпартії. Ознаками цього типу є: 
1) витоки: зміна характеру політичної участі; змішані виборчі системи; розвиток 
веб-технологій та Інтернету; 2) форми підтримки: безпосередні зв’язки з виборцями; 
активна партійна конкуренція за різноманітні вподобання виборців; 3) членство: 
відсутність фіксованого членства; вільне визначення прибічників, якими потенційно 
є усі виборці; 4) партійні канали комунікації: мережеві канали комунікації; внутрішні 
та зовнішні мережі; 5) позиція між громадянським суспільством та державою: партії 
як організації (не інститути) діють на межі між державою та суспільством [7].

Отже, підсумовуючи, можемо констатувати, що сьогодні відкритим залишається 
питання про те, який тип партії відповідає постіндустріальному суспільству з ха-
рактерною для нього кризою інституту політичних партій. У цьому контексті ми 
констатуємо виникнення двох провідних тенденцій в еволюції політичних партій 
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як адаптаційної реакції на зазначену кризу. З одного боку, йдеться про інституційно-
організаційні та ідеологічні перетворення традиційних політичних партій. Іншою 
тенденцією стало формування нових політичних партій (або партій «нової політики»), 
які, проставляючи себе партіям «старої політики», стали інституційними виразни-
ками інтересів носіїв постматеріальних цінностей. В умовах динамічного розвитку в 
сучасних суспільствах інформаційно-комунікативних технологій цей новий тип може 
бути позначений як мережеві партії або кіберпартії.
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Ігор  Вдовичин

МІЖ БУТИ І ВОЛОДІТИ

Заявлену проблему окреслив ще Е. Фромм: «Під володінням та буттям я
розумію не окремі якості суб’єкта, …а два основних способи існування, два різних
види самоорієнтації і орієнтації у світі, дві різні структури характеру, перевага
однієї з яких визначає все, що людина думає, відчуває і робить. При існуванні за
принципом володіння моє ставлення до світу втілюється у прагнення зробити його
об’єктом володіння, в намагання перетворити все і всіх, зокрема і себе самого, у 
свою власність»[4, с. 36]. Мислитель категорично приймає позицію осуду володіння
і схвалення буття, обстоює такий погляд як абсолютно гуманістичний, відповідний
природі людини. Досвід людської історії радше переконує що усі спроби реалізувати
суспільство ґрунтоване на відмові від володіння перетворювалися у тиранії різного
рівня антигуманності. Більш переконливою є думка: «У своїй суті ніхто не може ефек-
тивно турбуватися про інших людей; відповідальність, яку ми можемо на себе брати,
повинна завжди бути індивідуальною; вона може стосуватися тільки тих, кого ми
знаємо і з ким вас пов’язують чи вибір, чи особливі обставини»[2, с.84]. Людина завжди
перебуває у складних взаєминах не лише з оточуючим буттям, але й із собою. Тому 
такими популярними є концепти соціальної інженерії, які обіцяють прості і стрімкі
шляхи подолання суперечностей, які є невід’ємною складовою людської долі. Людина
підсвідомо прагне до максимальної безпеки, яка є невід’ємною основою реалізації
усіх її прав та свобод. Нерідко забуваючи – надмірне занурення у безпеку, переда-
ча права відповідати за наше майбутнє, є втечею від свободи, про що надзвичайно
переконливо написав сам Е. Фромм у праці «Втеча відсвободи». Сучасна непевність,
яка проникає в усі складові щоденного життя людини, знову надає  життєву енергію
різноманітним варіантам трайбалізму, що набувають неймовірно яскравих форм.
Тиранія знову отримує можливість для відновлення легітимності, здалось  вже оста-
точно зруйновану наприкінці ХХ століття. «Лише фракція на чолі з Леніним, яку іноді
називають Цимервальдською лівицею, і далі обстоювала інтернаціоналізм (Мова йде
про І св.в. – І.В.). А отже, це було не просто повстання супроти експлуатації, а й відмова
від різанини Першої світової війни, програма «хліба та миру», що дарувала комунізму 
моральне право претендувати на універсальність. Моторошні паралелі сучасности з
роками, що передували 1914-му, вимагають оновленої стратегії «хліба та миру», де
під «хлібом» слід розуміти «забезпечення  екологічних умов для життя виду», а під
«миром» - «усунення системного соціяльного насильства»»[3, с. 234]. Згадуються
гарні гасла, попередніх борців за «буття» і проти «володіння», які не мали вагомого
практичного впливу і відкидається реальна кривава практика, втілена ними на шляху 
до «царства свободи». Пошук раціональних аргументів у такій дискусії є надзвичайно
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складною справою. Заклики до руйнування існуючого несправедливого суспільства 
і побудови ідеального, базуються на вагомому фактологічному матеріалі, поверхово 
інтерпретованому, для  демонстрації непривабливість сьогодення. Основою для усіх 
цих тверджень є емоції, ігнорування реальності, яка свідчить, що переважна більшість 
живе в усіх вимірах краще ніж кілька десятирічь тому, не кажучи про століття.  Водночас 
ми спостерігаємо неймовірні випадки піднесення окремих індивідів, яке здається аб-
солютно несправедливим і потребує обмеження і зовнішнього контролю. Як наслідок, 
заклики до запровадження справедливості набувають усе більшого схвалення, що вже 
неодноразово втілювалося в небезпечні соціальні експерименти та приватні ексцеси. 
Переконливо звучить думка Ф. Гаєка:«А чим більше людина дозволяє собі у приступі 
люті звинувачувати інших .або обставини у своїх невдачах, тим більше вона схильна 
стати незадоволеною, а отже, і неспроможною до майбутніх вчинків»[2, с.89]. Людина 
втрачає здатність керувати власною долею, перетворюється на об’єкт різноманітних 
маніпуляцій, які у сьогоденні отримали назву популізму. Це не заперечує застережен-
ня Е. Фромма щодо споживання, і його руйнуючого впливу і на людину на природу: 
«Споживанню властиві суперечливі риси: з одного боку, воно тамує відчуття неспокою, 
оскільки те, чим особа володіє, не може бути у неї відібране; але, з другого боку, люди-
на змушена споживати все більше й більше, бо спожите з часом перестає приносити 
задоволення. Сучасні споживачі можуть визначати себе за такою формулою; я є те, 
чим я володію і що я споживаю»[4, с.39-40]. Людина, зосередившись виключно на спо-
живанні (володінні), дегуманізує себе і відносини з іншими людьми, переводячи людську 
комунікацію із якісного рівня у кількісний, перетворює людину у своєрідний товар, на 
який можна почепити цінник. Та шляхи, які пропонуються для  вирішення знелюднення 
людини, через заперечення володіння, несуть ще більше небезпек. Їх наслідком постає 
занепад двох основних складових людського буття – свободи і відповідальності: «Вільне
суспільство не буде самодостатнім і не функціонуватиме, якщо його члени не сприй-
матимуть як належне те, що кожен індивід займає таке становище, яке є наслідком 
його діяльности, визнаючи це і щодо своєї власної діяльности»[2, с. 77]. На особистій 
відповідальності, на важливості самостійного вибору своєї поведінки наголошував 
і один із повідних теологів християнства – Августин Аврелій. Для ілюстрації засто-
сування свободи волі від бере шлюбні відносини: «Тому Учитель язичників, …що і 
те і інше (шлюб чи безшлюбність – І.В.) є дар Божий, коли у посланні до коринфян 
подружжя переконував, щоб не ухилялися вони один від одного; їх же переконавши, 
додав: «Але кожний має своє дарування від Бога, один так, другий інакше» (1 Кор. 7,7). 
…І не заповідавав би цього, якби людина не мала власної своєї волі, яка заповідям 
божественним була би послушна. …Тому і перемога, якою гріх переможений буває, є 
ніщо інше, як дар Божий, що подає у борні сій допомогу свобідній волі»[1, с. 536]. Для 
видатного християнського богослова є очевидним, що людина не може перекласти 
виключну відповідальність ні на зовнішні соціально-економічні обставини, ні на 
Божу волю. Аргументація подається у відповідній релігійній інтерпретації, та логіка 
роздумів, достатньо очевидна. Людина зобов’язана діяти і приймати рішення. І не-
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сти за них відповідальність. Сподівання на зовнішню опіку є руйнівними і  для самої 
людини, і для суспільства. Розрахунок, що інші (влада) переберуть на себе опіку за 
нашим щоденним тілесним існуванням небезпечні, неминуче повертаю нас у той чи 
інший варіант первісного суспільства, в якому можна відмовитися від власного «Я», 
чого нерідко прагне сучасна людина, втомлена стрімкими змінами і сповнена бажання 
знайти безпечний прихисток.

За таких умов небезпечним і помилковим є категоричне протиставлення між бути 
і володіти. Людина потребує матеріальної опори для свого буття, для своєї свободи. 
Відмовляючись від персонального обов’язку  від турботи по себе, ми відмовляємося від 
свободи.  Ми завжди будемо перебувати у пошуку певного балансу між бути і володіти, 
у пошуку певної рівноваги. Неможливо запропонувати чітку формулу розв’язку цієї 
проблеми.  Що є одним із  стимулів до поступу.
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Наталія  Жигайло

ПСИХОЛОГІЇ БІЗНЕСУ 
ТА УПРАВЛІННЯ ЯК ПЕРСПЕКТИВНИЙ 

НАУКОВИЙ НАПРЯМ В УКРАЇНІ ТА ЄВРОПІ

 «Ключ до успіху бізнесу - в інноваціях, 
які, в свою чергу, народжуються 
креативністю.»

Джеймс Гуднайт

 Актуальність проблеми. Сучасний ринок праці переповнений новітніми 
технологіями, інноваційними ідеями, креативними умовами, однак, потребує людсько-
го капіталу в досягненні поставлених цілей. Зокрема, молодих талановитих фахівців, 
наділених фаховими знаннями, комунікативними, лідерськими, організаторськими 
здібностями тощо.

Новітній напрям - психологія бізнесу та управління, який виник на перетині низки 
дисциплін, насамперед, психології, соціології, економіки та менеджменту, покликаний 
сприяти вирішенню актуальних питань сучасності. Зокрема, зростає затребуваність 
тих напрямів психологічної роботи, які пов’язані з психологічним супроводом 
діяльності різноманітних бізнес-структур. Сьогодні багатьом організаціям (компаніям, 
фірмам, підприємствам), які займаються виробництвом і продажем товарів та послуг, 
для підвищення ефективності роботи необхідні бізнес-психологи, айчар-менеджери, 
які добре розуміють особливості сучасного бізнесу та роль людського фактора у 
досягненні поставлених цілей, здатні спрямовувати активність керівників і персо-
налу на подолання труднощів, підвищення конкурентоспроможності та розвиток 
організації. Для фахівців, які будуть здійснювати психологічний супровід роботи 
бізнес-організацій, важливо бачити усю багатоплановість, складність і суперечливість 
бізнесу. 

Виклад основного матеріалу. Задля реалізації поставленої мети у Львівському 
національному університеті імені Івана Франка реалізовується освітньо-професійна 
програма «Психологія бізнесу та управління» для підготовки фахівців з психології 
міжособистісного та ділового спілкування, бізнес-консультування, психологічної 
оцінки персоналу, управління персоналом, організаційної поведінки та прикладної 
етики, профілактики професійних деформацій, гендерних відмінностей в сфері 
управлінської діяльності; медіапсихології, психології реклами та PR тощо.

Освітньо-професійна програма «Психологія бізнесу та управління» була розро-
блена на основі європейських стандартів з опорою на прикладний аспект та впродовж 
2016-2019 років успішно апробована на другому рівні вищої освіти кафедрою менед-
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жменту економічного факультету у співпраці із кафедрою психології філософського 
факультету. Засновниками і розробниками ОПП «Психологія бізнесу та управління» 
були професор Яцура В.В., професор Хоронжий А.Г., професор Жигайло Н.І., доцент 
Кохан М.О., доцент Данилевич Н.М. Програма одержала позитивний резонанс, про що 
свідчить успішне та престижне працевлаштування її випускників. Так як вона готує 
фахівців нової формації, здатних аналізувати бізнес як цілісне явище, забезпечити 
якісний консалтинг та впроваджувати новітні технології ведення бізнесу й управління 
персоналом в організаціях.

2021 року освітньо-професійна програма «Психологія бізнесу та управління» 
була затверджена Вченою радою Львівського національного університету імені Івана 
Франка на першому рівні вищої освіти «Бакалавр». Метою освітньої програми є готу-
вати компетентних конкурентоспроможних фахівців в галузі психології, здатних за-
безпечити психологічний супровід бізнесу, організаційне консультування, аналізувати 
психологічні засади бізнес-процесів та управлінських рішень в умовах динамічних 
змін соціальної взаємодії та підприємницької діяльності. 

Випускники першого та другого рівнів вищої освіти освітньої-професійної про-
грами «Психологія бізнесу та управління» займатимуть посади: айчар-менеджер; 
психолог-тренер; бізнес-психолог, психолог-консультант; психолог-психометрист в 
системі підприємницької, фінансово-економічної, торговельної сфери, приватного 
сектора, коуч, консультант із психології управління та комунікацій, PR-менеджер, 
HR-менеджер, рекрутер, креативний директор, викладач психології бізнеcу та ме-
неджменту.

Особливістю психології бізнесу та управління як освітньої програми є розвиток 
назвичайно важливих для успішної кар’єри особистісних компетенцій студентів 
(т.з. soft skills). Проект «Психологія бізнесу та управління: виклики сьогодення», до 
якого долучилися експерти з 10 країн – України, Австрії, Німеччини, Литви,  Польщі, 
Фінляндії, Грузії, Йорданії, Таджикістану, Канади та науковці з 20 університетів 
одержав схвальну оцінку. Також ми плідно співпрацюємо із Львівською регіональною 
бізнес-платформою, регіональною радою підприємців у Львівській області, комітетом 
Освітньої та кадрової політики Львівської Торгово-промислової палати тощо. 

Перспективою розвитку даного напрямку є створення усіх необхідних умов для 
успішного формування та розвитку у студентів ОПП «Психологія бізнесу та управління» 
особистісних та професійних компетенцій (soft skills), затребуваних роботодавцями, 
для підготовки до працевлаштування у бізнес-організаціях. В основі формування 
професійних компетенцій майбутніх фахівців є комунікативні, організаторські та 
лідерські здібності. Також до числа Soft Skills відносяться ситуаційна обізнаність, 
адаптивність або гнучкість, здатність бути дипломатичним і тактовним тощо. Отож,  
Soft Skills – це хороші манери і риси особистості, необхідні для взаємодії з іншими 
людьми у побудові з цими людьми хороших відносин. Soft Skills застосовуються в будь-
якій індустрії, у кожній професії, у всякому виді діяльності і у кожній міжособистісній 
співпраці. Для того, щоб розвивати у майбутніх фахівців так звані “м’які навички” або 
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“гнучкі навички” Soft Skills слід розпочинати підготовку цілеспрямовано, починаючи 
з першого року навчання у ЗВО.

Дана програма орієнтована на людей, які бажають зробити внесок у розви-
ток суспільства, досягти особистого соціального і професійного самовизначення 
й самореалізації. Випускників з психології бізнесу та управління можна зустріти у 
відділах по роботі з персоналом великих компаній і банків, в кадрових та реклам-
них агенціях, службах зайнятості, центрах сім’ї та молоді, консультаціях, школах та 
дитячих садочках, лікарнях та медичних центрах. Програма передбачає ґрунтовну 
практичну підготовку шляхом засвоєння навчального матеріалу, проходження прак-
тики, виконання індивідуальних творчих та навчально-дослідних завдань. Також 
програма характеризується оптимальним поєднанням навчальних дисциплін циклу 
професійної і практичної підготовки, що дозволяє здійснювати підготовку фахівців з 
ґрунтовною теоретико-практичною підготовкою, здатних до психологічного супро-
воду професійної діяльності у сфері бізнесу та управління, а також до самостійного 
створення програми дослідження актуальних психологічних проблем у сфері бізнесу і 
управління. Програма реалізується українською мовою однак передбачає поглиблене 
вивчення іноземної мови, що покликано полегшити інтеграцію випускників програми 
у міжнародне бізнес-середовище.

Висновки. Завданням освітньо-професійної програми «Психологія бізнесу та 
управління» є здійснити теоретичну та практичну підготовку висококваліфікованих 
психологів, які здатні ефективно виконувати професійну діяльність у сфері бізнесу, 
в умовах стресу та динамічних змін, з надмірними інтелектуальними та емоційними 
навантаженнями. Програма передбачає вивчення нормативних та вибіркових 
дисциплін, спрямованих на отримання знань людського фактору, професійного ре-
сурсу, психологічних стратегій прийняття рішення в сфері бізнесу, що є перевагою 
серед інших програм. Місцем роботи після закінчення курсу можуть бути  відділи по 
роботі з персоналом у бізнес-компаніях, психологічні центри та служби. Випускники 
матимуть здатність розв’язувати наукові та практичні проблеми  у галузях психології 
та бізнесу, застосувати психологічні знання та уміння в процесі навчання, оволодіння 
основами професійної діяльності.

Фаховими компетентностями даного курсу є знання категоріально-понятійного 
апарату у галузі психології та сфери бізнесу. Вміння самостійно збирати та кри-
тично опрацьовувати, аналізувати та узагальнювати психологічну інформацію з 
різних джерел. Здатність використовувати валідний і надійний психодіагностичний 
інструментарій. А також є можливість міжнародної кредитної мобільності: у рамках 
програми ЄС Еразмус+ на основі двосторонніх договорів між Львівським національним 
університетом імені Івана Франка та навчальними закладами країн-партнерів. Cучасна 
спеціальність, яка є дуже затребуваною у суспільстві та має широкі перспективи для 
працевлаштування. Нова якість освіти - успішне майбутнє!
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Вікторія  Бунь

ОБРАЗ ПОЛІТИЧНОГО ЛІДЕРА
У ПОГЛЯДАХ АЛЬ ФАРАБІ

Погляди Абу Наср ібн Мухаммеда Аль-Фарабі цікаві і актуальні для політичної 
науки саме тому, що цей арабський вчений-енциклопедист та філософ став пер-
шим політичним філософом ісламу. Свої філософські та політичні ідеї аль-Фарабі 
грунтує на поглядах античних мислителів, насамперед Арістотеля та Платона, чим 
також започатковує цілий напрям. Платон у «Державі» наголошував, що основою 
життєдіяльності суспільства є спеціалізація функцій, що залежить від двох чинників 
– природних здібностей та рівня підготовки. Повторюючи Платона аль-Фарабі 
наголошує, що на чолі держави не може перебувати будь-хто, а лише люди мудрі та 
знаючі, що володіють природними здібностями та відповідними знаннями: «На чолі 
доброчесного міста не може стояти будь-хто, оскільки управління залежить від двох 
речей: по-перше, від того, щоб людина за своєю природою була готова до управління, 
по-друге, від місця в ієрархії та здібностей, що мають своїм джерелом волю. Управління 
випадає на долю того, хто схильний до нього від природи». [1, с. 171].

Істинний правитель поєднує такі якості: «мудрість, досконала розсудливість, 
здатність відмінно переконувати, здатність відмінно уявляти, здатність фізично вести 
священну війну… Той, хто в собі все це поєднує, є зразком, тим, кого слід наслідувати у 
всіх вчинках і діях, до чиїх слів і порад слід прислухатися. Така людина може управляти 
так, як вона вважає правильним і як бажає». [2, с. 218]

У «Трактаті про погляди мешканців доброчесного міста» аль-Фарабі подає ще 
детальніший перелік характеристик очільника доброчесного міста: «Він повинен 
мати, по-перше, абсолютно досконалі органи …; вміти від природи добре розуміти і 
уявляти собі все, що йому кажуть, осмислюючи сказане йому відповідно до того, що 
має на увазі той, хто говорить, і з тим, як йдуть справи самі по собі; добре зберігати в 
пам’яті все, що він розуміє, бачить, чує і сприймає, не забуваючи з усього цього майже 
нічого; володіти розумом проникливим і далекоглядним…; володіти виразним стилем 
і вміти викладати з повною ясністю все те, що він задумає; мати любов до навчання 
і пізнання, досягаючи цього легко, не відчуваючи ні втоми від навчання, ні мук від 
пов’язаної з цим праці; бути помірним в їжі, у вживанні напоїв і в сексі, від природи 
уникати ігор і відчувати відразу до задоволень з нею пов’язаних; любити правду і її 
поборників, ненавидіти брехню і тих, хто вдається до неї; володіти гордою душею 
і дорожити честю; зневажати дирхеми, динари та інші атрибути мирського життя; 
любити від природи справедливість і її поборників, ненавидіти несправедливість і 
тиранію і тих, від кого вони виходять; бути справедливим по відношенню до своїх 
людей і до чужих, спонукати до справедливості і відшкодовувати збитки жертві 
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несправедливості…; бути справедливим, але не впертим, …бути абсолютно непохит-
ним перед всякою несправедливістю і ницістю; проявляти рішучість при здійсненні 
того, що він вважає необхідним, і бути при цьому сміливим, відважним, не знати страху 
і малодушності». [1, с. 173–174].

Отже, такий освічений правитель – це правитель-філософ, що володіє ясним ро-
зумом, хорошим здоров’ям, чистою совістю, ораторськими здібностями, прагненням 
отримувати нові знання. Більшість з цих рис аль-Фарабі повторює за Платоном, з 
нового - цілісність тілесних органів (здоров’я), красномовство і справедливість. Щодо 
фізичного здоров’я, то, хоча Платон і надавав великого значення гарній фізичній формі 
для виховання майбутніх правителів (гімнастика входила до переліку обов’язкових 
для філософів дисциплін), проте він, на відміну від аль-Фарабі ще не уявляв правителя 
у ролі полководця.

Особливо важливими є красномовство та мистецтво переконання, оскільки пра-
витель повинен володіти не лише теоретичними знаннями, а й вміти донести їх до 
підлеглих. У цьому контексті очільник доброчесного міста виступає вже як релігійний 
проповідник-імам. Він є одночасно і філософом і пророком, очільником релігійної 
общини, проявляє гуманність до підлеглих, передає їм свої знання, істини у образно-
символічній формі. Таким чином глава доброчесного міста за аль-Фарабі не тільки 
мудрець-філософ, як про це вчив Платон, а й духовний, релігійний очільник (імам). 
Така вимога з’являється не просто так. Якщо в конструюванні свого політичного 
ідеалу Платон орієнтувався на обмежений рамками міста античний поліс, то аль-
Фарабі надихався універсалістським ідеалом сучасного йому Арабського халіфату. [3, 
с. 186]. Хоча варто підкреслити, що у переліку необхідних характеристик та якостей 
очільника доброчесного міста, які перераховує аль-Фарабі ми не знаходимо прямої 
вимоги бути мусульманином.

Демонструючи відсутність протиріч між релігійною і філософською іпостассю 
очільника доброчесного міста аль-Фарабі водночас на перше місце ставить філософію. 
аль-Фарабі порушує питання співвідношення релігії і філософії і демонструє відсутність 
суперечностей між ними. Релігію аль-Фарабі визначає як погляди та дії, які встановив і 
заповів спільноті її перший керівник. Якщо перший керівник є особою доброчесною, то 
й керівництво його є доброчесним. До обов’язків доброчесного першого керівника 
належать владарювання (керівництво), поєднане із одкровенням, яке дарував йому 
Бог. Розрізняє релігію доброчесну (якщо керівник є доброчесним, прагне досягти для себе 
та інших кінцевого (справжнього) щастя) та оманливу (керівництво є нерозумним, керівник 
прагне досягти блага, яке походить від невігластва. [4, c. 236–237]. Такими благами є 
здоров’я, мир, багатство, задоволення, шана, велич або перемога). Доброчесна релігія схожа 
на філософію. Також закон, релігія, традиція є синонімічними поняттями.

Аль-Фарабі описуючи главу міста доброчесне керівництво поділяє на два види: 
керівництво первинне (стає можливою доброчесна поведінка, якої перед цим не 
було) та керівництво вторинне по відношенню до першого (в поведінці наслідують 
першого керівника; відповідальний за таке керівництво називається керівником-
традиціоналістом; його дії ґрунтуються на традиції).
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Виділяючи керівництво первинне і вторинне мислитель констатує, що повний 
перелік необхідних якостей вкрай рідко зустрічається в одній людині. Тому для по-
дальших правителів список необхідних якостей правителя скорочується до шести 
пунктів. Причому аль-Фарабі включає туди як природні, так і набуті у процесі навчання 
якості, а саме: мудрість; знання законів і звичаїв, встановлених колишніми імамами; 
вміння самостійно виводити нові закони на основі попередніх; проникливість і 
винахідливість; красномовство; володіння тілесною силою, що дозволяє правителю 
бути і воїном, і воєначальником. [1, с. 174]

Збереження підвалин доброчесного міста, на думку аль-Фарабі, безпосередньо 
залежить від прихильності правителів, що змінюють один одного, одним і тим же 
принципам, «так що наступний успадковує у попередника ті установки, яких той до-
тримувався, і така спадкоємність виявиться безперервною». [3, с. 189]

Надзвичайно цікавою є ідея аль-Фарабі про колегіальне правління. Якщо серед 
громадян доброчесного міста відсутня людина, що володіє одночасно шістьма вище 
наведеними якостями, філософ допускає можливість розподілення влада між двома 
співправителями або навіть між шістьма, що за взаємної згоди всі разом будуть ви-
щими главами.

Отже, аль-Фарабі у своїх політичних поглядах спирався на античну спадщину, 
а суть доброчесного правління політичного лідера визначав як пізнання усіх дій, 
через які стають можливими доброчесні життєві шляхи та навички у містах і наро-
дах, а також охорона, захист та збереження від того, щоб у місто не проникло жодної 
нерозумної речі.
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Микола  Бушев

ТРАНСФОРМАЦІЯ ПОЛІТИЧНОГО 
КУРСУ РОСІЇ 1999 2008 РР.  ТА  ДЕТЕРМІНАНТИ

РОСІЙСЬКОЇ ГЕОПОЛІТИКИ У БЛИЖНЬОМУ ЗАРУБІЖЖІ 
НА ПОЧАТКУ XXI СТ.

Після часів правління Б. Єльцина політична еліта Російської Федерації стикнулась 
з низкою економіко-політичних завдань. Політичний курс, що залишив після свого 
правління попередник Путіна став визначним для майбутнього президента. Йому 
потрібно було вирішити низку фундаментальних проблем у політично-соціальній 
сфері, а саме: дисбаланс у розподілі повноважень між трьома гілками влади на користь 
виконавчої влади[1,c.5], тіньовий характер прийняття рішень, опору на олігархічний 
капітал та наявність демократичних інституцій, що керувались авторитарними 
практиками. Саме тому одним із основних детермінантів, що ускладнив рух Росії до 
демократії на початку ХХІ ст., стала відсутність міцної соціальної підтримки курсу 
Б. Єльцина[2,c.10-13]. Сплеск політичної активності на початку 90-х не мав жодного 
потенціалу, а громадський інтерес як був так і залишився безпосередньо пов’язаним 
з реалізацією економічних, а не політичних благ.

Невпинне бажання радикально перебудувати отриманий в спадщину політичний 
курс стимулювало Кремль до кардинальних змін. Відхід від поліцентричного режиму 
та тотальної політичної маргіналізації, що прогресували за підтримки трансфор-
мованих комуністичних еліт, мав стати новим кроком на шляху до розвитку «нової 
Росії». Політична ситуація, що склалася в Росії наприкінці дев’яностих акцентувала 
увагу вчених на вивченні проблем стійкості та ефективності політичних інститутів, 
що з’явилися у процесі становлення сучасного російського суспільства - інституту 
поділу влади, інституту президентства, законодавчої, виконавчої та судової влади, 
інституту виборів тощо[3,c.9-10].

Теоретично, у Росії після відставки Єльцина існували сприятливіші для 
демократизації умови, ніж у деяких інших пострадянських державах. Однак спри-
ятливий для трансформації політичного курсу потенціал не був використаний 
правлячою партією. В. Путін орієнтувався на технократичні методи здійснення 
влади та практикував так званий антикомунізм як засіб легітимації правлячого 
режиму[4,c.822-825]. Відмінною особливістю його політичного курсу стала моно-
центрична модель організації державної влади. Цьому сприяла зміна порядку фор-
мування Ради Федерації, створення інституту федерального втручання, контроль 
Центром федеральних органів у регіонах, зміна податкового кодексу та розподілу 
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держбюджету на користь федерального Центру, а також ліквідація незалежних ЗМІ
разом з обмеженням автономної політичної активності громадян[5,c.12-14]. Політика 
повністю зосередилася в руках президента та його адміністрації, а звітність перед пар-
ламентом та судовою владою стала суто формальною. Нова система влади фактично 
концентрувалась у Кремлі та не виходила за його межі. Якщо в основі політичного 
режиму Єльцина був союз Кремля зі ЗМІ та прокомуністичними елітами, то фунда-
ментом моноцентризму став авторитарний договір з воєнно-політичною елітою 
та консервативно налаштованою олігархією. Становлення нової системи також су-
проводжувалося змінами у політичних елітах: федеральна адміністративна еліта 
відновила домінуючий стан, втрачений у період правління попередника. 

Моноцентризм передбачає певну логіку взаємовідносин глави держави з основ-
ними політичними акторами. У відносинах з регіональними лідерами Путіну вдалось 
відновити ієрархію без додаткових зусиль. Як приклад можна розглянути реформу 
Ради Федерації, у результаті якої регіональні лідери були позбавлені постійного 
представництва на федеральному рівні і, як наслідок, позбулися постійного місця 
серед федеральної еліти [6,c.212]. Їх політичний статус став обмежений регіональним 
рівнем. У результаті впровадження монократичної форми автократії сформувалися 
нові особливості ідеологічного простору, що розвивався амбівалентно: з одного боку 
він мав цілком прагматичний та деідеологізований характер, з іншого – характеризу-
вався посиленням консервативної тенденції. Політичний клас та підконтрольна йому 
правляча партія загалом підтримували та популяризували консервативну парадигму. 
Консервативна лінія інтерпретувалася Кремлем як соціальна політика центризму, 
що дозволила запозичувати деякі базові установки як лівого, так і правого флангів 
ідеологічного поля.

Незважаючи на первинну позицію щодо демократичного шляху розвитку 
політичного курсу, реалії для політичних партій були діаметрально протилежними: 
вони зазнали відкритого авторитарного тиску. Поправки до Закону про вибори встано-
вили 7% бар’єр для проходження партій до парламенту, а заборона формування пере-
двиборчих блоків з різних партій закрила можливості для консолідації та об’єднання 
кандидатів від цих партій задля проходження цього бар’єру[7,c.12-13]. Як і очікувалось, 
високий відсоток став непрохідною перепоною на шляху у російський парламент 
для більшості партій. Такі жорсткі умови визначили загальний алгоритм виборів 
до органів державної влади різного рівня, а також органів місцевого самоврядуван-
ня, внаслідок чого перемогу здобували партії та кандидати, що мали безпосередню 
підтримку федеральної чи регіональної еліти. Додатковою умовою недопущення до
процедури конкуренції опонентів стала заборона на висунення кандидатів у депу-
тати від будь-яких політичних та громадських організацій, лише якщо вони визнані 
«партіями» і належним чином зареєстровані Міністерством юстиції[7,c.23-24]. Крім 
того, у публічній політиці не мали можливість брати участь партії, що були визнані 
Міністерством як «екстремістські».
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Відновлення вертикалі влади і взаємодії виконавчої та законодавчої влади у 
федеральному центрі дозволили Кремлю встановити політичний контроль над 
Державною Думою та законодавчим процесом. Загалом у результаті змін відбулося 
закріплення підлеглого статусу законодавчої влади, а можливість реалізовувати 
ініціативи Кремля через Федеральні Збори суттєво зросла[8, c.21-22]. В результаті 
перетворень політичний режим і політична система в цілому суттєво змінилися: 
виникла нова ієрархія інститутів та акторів. Взаємодії в політичній та геополітичних 
системах стали менш конфліктними - конфлікти були витіснені на периферію системи.

Підсумовуючи вищесказане, варто наголосити на тому, що ідеологічною основою 
політичного та геополітичного курсів Путіна став моноцентричний консерватизм, 
що набув специфічної форми суверенної демократії, задля легітимізації політичних 
практик режиму. З приходом нового президента ситуація в країні змінилася: Росія 
взяла курс на освічений авторитаризм, що являв собою незвичайне поєднання дер-
жавництва і вождизму з лібералізмом[8,c.30-33]. Як наслідок це трансформувалося в 
демонстрацію політичної сили і волі та прийняття новим лідером всіх важливих дер-
жавних рішень. Однак загалом продовжував домінувати авторитаризм, адже відбулось 
розширення повноважень центру та президента, була повністю притиснена реальна 
політична опозиція, звузилась можливість громадян впливати на політичний процес. 
На підставі цих висновків ми можемо класифікувати процес політичної трансформації 
в Росії як циклічну модель, що передбачає чергування квазідемократичних та авто-
ритарних форм правління за формально «позитивного» ставлення до демократії 
політичної еліти[9,c.11]. Така модель передбачає можливість узурпації влади пра-
вителем, обраним народом, бо він завжди боявся втратити її. Ця модель свідчить 
про недостатню зрілість внутрішніх передумов демократії і про її слабкий розви-
ток у політичній культурі. Проте зміцнення влади, перетворившись основну ціль 
політичної верхівки, не створило потужної основи для консолідації суспільства. У 
результаті соціально-політичну опору путінського режиму становили представники 
усього лише трьох категорій населення: силовики (МВС, ФСБ, армія), підконтрольна 
йому бюрократія, а також найбідніші соціальні групи, що приписували Путіну не лише 
зміцнення міжнародного авторитету країни, а й відродження економіки[10,c.14-16]. 
Крім того, у соціально-периферійних групах, а також у старшого покоління все ще 
збереглась інерція до рутинної підтримки влади після розпаду СРСР. Громадяни Росії 
не мали чіткого уявлення про ті базові політичні цінності та принципи, які здатні їх 
об’єднати та боялися брати активну участь у політичному процесі на фоні утисків 
політичної опозиції.
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Святослава  Возняк

ПРОЦЕС ПОЛІТИЧНОЇ МОБІЛІЗАЦІЇ 
ЗА АВТОРИТАРНОГО ПОЛІТИЧНОГО РЕЖИМУ

Дуже часто авторитарні режими визначають, як правління силою. Сенс такого 
правління полягає в концентрації влади в руках одного або декількох лідерів, не 
приділяючи першорядної уваги досягненню суспільної згоди стосовно легітимності 
їх влади. Тому у своєму чистому вигляді авторитаризм майже завжди може бути ото-
тожнений з використанням інструментів примусу і насильства. Армія, поліція, в’язниці 
та концентраційні табори виступають для режиму повсякденними «аргументами» 
в доказі як непохитності його підвалин, так і обґрунтованості претензій на владу. 
[3, c. 166]

У той же час було б перебільшенням сказати, що всі авторитарні режими 
відповідають цьому визначенню. У реальній дійсності такі режими часто-густо праг-
нуть використовувати додаткові методи стабілізації, спираючись, по можливості, на 
традицію і харизму лідера.

У порівнянні з тоталітарним правлінням, авторитаризм не вільний повністю 
узурпувати владу. У суспільстві зберігаються інститути, які представляють для ре-
жиму реальну загрозу: сім’я, рід, церква, соціальний клас, міська і сільська культура, 
соціальні рухи і асоціації. Іншими словами, у суспільстві зберігається досить потужний 
потенціал для формування та діяльності опозиційних політичних груп.

На нашу думку, важливо зазначити певні відмінності в політичній мобілізації 
за різних типів політичних режимів, адже діяльність органів виконавчої влади, те 
якими засобами, способами та методами вона здійснює її залежить від політичного 
режиму держави.

Вважається, що в умовах тоталітарних і авторитарних режимів суб’єктом 
мобілізації є держава. Стабільність преторіанських держав  – тобто таких, що на відміну 
від громадянських захищають інтереси лише одної чи декількох соціальних груп, – 
базується на низькій політичній активності населення. Отже, головним завданням 
авторитарної влади в такій державі стає мінімізація політичної активності населення, 
зведення її нанівець або утримання її в певних рамках. Відповідно традиційні кана-
ли політичної мобілізації – партії, преса, передвиборчі перегони – монополізуються 
владою або підміняються квазі-процесам. [2, c.176] 

Більшість дослідників визначають політичну мобілізацію як механізм переве-
дення латентної опозиції в маніфестовану форму. Але це визначення за всією його 
коректності не є повним, бо відображає лише ту політичну мобілізацію, яка спрямо-
вана на зростання політичної активності населення, заохочення його до політичної 
участі.
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На нашу думку, існує також і політична мінус-мобілізація, тобто деполітизація, 
процес, чий ефект є зворотним до ефекту мобілізації, коли його наслідком є зро-
стання політичної апатії потенційних виборців чи протестантів, розповсюдження 
абсентиїстської моделі поведінки. Така мобілізація використовується в державах 
авторитарного типу, стабільність яких, як було зазначено С.Хантінгтоном, зворотно за-
лежна від політичної активності населення. Авторитарне керівництво має вирішувати 
два завдання, які суперечать одне одному. З одного боку, позбавитися від конфліктів у 
суспільстві та подавити опозицію, з іншого – забезпечити мінімальну згоду населення 
з політикою держави. Мінус-мобілізація, спрямована на зростання політичної апатії, 
дозволяє вирішувати обидва ці питання водночас. Сприяє мінус-мобілізації розкол і 
радикалізація суспільства, коли різним соціальним групам дедалі складніше знайти 
спільну мову. Тоді відбувається ефект «спіралі мовчання» або «спіралі замовчуван-
ня», визначеної німецьким політологом Е. Ноель-Нойман – згідно з її теорією, люди-
на з меншою вірогідністю висловить свою думку, якщо відчуває, що знаходиться в 
меншості, оскільки побоюється ізоляції або покарання. Це побоювання стає початком 
спіралі, а потім воно зростає.

У такій ситуації мас-медіа освітлюють події лише з однієї точки зору, роблячи з 
певної думки статус-кво. Це впливає на суспільну думку в цілому, і люди, які дотри-
муються іншої точки зору, дедалі частіше не хочуть її висловлювати.[2, c. 178]

На відміну від демократичного режиму, де застосовуються ліберальні методи 
політичної мобілізації, в авторитарних державах застосовуються більш жорсткі ме-
тоди.

За авторитарного режиму створюється ілюзія широкої політичної участі, ілюзія 
конкуренції та змагання за владу. Використовуються прямий тиск органів влади чи 
посадових осіб на виборців та громадян, включаючи підкуп, погрози і підтасування 
результатів, використовують владне становище для ефективного проведення власної 
кампанії кандидата, влади, а також використовують кримінальне переслідування.

Авторитарний режим, і відповідно органи державної влади використовує 
політичну мобілізацію для того щоб забезпечити два основні завдання: з одного 
боку, позбавитися від конфліктів у суспільстві та подавити опозицію, з іншого – забез-
печити мінімальну згоду населення з політикою держави. Найчастіше така політична 
мобілізація називається мінус-мобілізація.
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Андрій  Гарбадин

КОНЦЕПЦІЯ АРХІТЕКТУРИ ВИБОРУ 
У ПОВЕДІНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ Р. ТАЛЕРА:

ПОЛІТОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

Поняття архітектури вибору у найпростішій інтерпретації архітектор вибо-
ру це той, хто відповідає за контекст, в якому людина приймає вибір. Прикладів 
здійснення такої архітектури є безліч – від того що біля каси у супермаркеті найнижче 
розташовується солодке, аби дитина могла його дістати та вмовити здійснити покупку 
батьків, до того, що періодично великі супермаркети змінюють розташування товару 
– оскільки з часом ми вивчаємо логіку розташування і можемо пересуватися у пошуку 
знайомих відділів виключно за необхідними товарами, а так ми будемо змушені все 
шукати заново і цілком ймовірно що придбаємо те, на що не розраховували витра-
чати кошти. Саме тмоу для політичних партій та кандидатів на виборах важливий 
порядковий номер у бюлетені – чим ближче ти до початку, тим більша ймовірність 
отримати більше голосів. Таких прикладів у будь-якій сфері соціальних, політичних 
та економічних взаємодій можна знайти дуже  багато.

 Відповідно “можна провести багато паралелей між архітектурою вибору і 
традиційним проектуванням будівель. Головна подібність в тому, що в обох випад-
ках не може бути “нейтрального” дизайну” [1, с. 14]. Слушність такої позиції Р.Талера 
та співавторів прекрасно ілюструє специфіку політики – від подачі інформації у ЗМІ, 
де точка зору, висвітлення інформації, диктується не лише незалежністю джерела, 
але й “політикою каналу”, до оцінки дій конкретних політичних акторів – зазвичай 
неважливою є реалізація конкретної політики чи конкретного рішення – ваша оцінка 
де термінується розташуванням на лінії “влада - опозиція”. І це стосується не лише 
публічних політиків, але й так званих “лідерів громадської думки”. Їх позиція також 
диктується часто політикою “аналітичного центру” в якому він працює, якщо мова йде 
про політологів. Так само це стосується і конкретних людей як споживачів інформації 
– оцінка подій чи актів влади-опозиції часто випливає із вподобань людини, часто 
ірраціональних, які можуть зводитися до банального “подобається – не подобається”. 
Саме через це достатньо кумедно завжди звучить публічний дискурс в Україні стосов-
но того, якою має бути виборча система (пропорційна чи мажоритарна), чи скажімо 
розмови про “продажність за гречку”. Всі ці розмови так і залишаться розмовами і 
відтворюватимуться до того часу, допоки архітекторами вибору не буде побудовано 
модель довіри до інституцій, а це вже вилікує всі ці нюанси. Але про це згодом.

“Дрібні і начебто незначні деталі здатні чинити серйозний вплив. Тому опти-
мально виходити з того, що важливо все. У більшості випадків сила цих дрібниць в 
тому, що на них фокусується увага користувачів” [1, с. 14]. Чому це важливо? Тому що 
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мінімальна деталь здатна кардинальним чином змінювати поведінку. Також це важ-
ливо тому, що зміна поведінки хоча б частини людей, нехай умовних 5% із загального 
числа, здатна приносити колосальну користь, фінансову зокрема, якщо мова йде про 
державну публічну політику. Якщо хоча б ці 5% що не платять податки почне це роби-
ти, тоді це як мінімум принесе додаткові кошти у бюджет, а як максимум потенційно 
підштовхне наступний відсоток так вчинити.

Чудовий приклад, який, до речі, викликав зацікавленість у дослідженнях Р.Талера 
у авторах, є приклад із пісуарами в аеропорту Схіпхол у Амстердамі: “за рішенням 
адміністрації в кожному пісуарі намалювали звичайну чорну муху. Чоловіки, як пра-
вило, не дуже ретельно прицілюються, що призводить до неприємних наслідків, 
але з мішенню їх уважність і точність різко зростають. За словами автора, ця ідея 
творить чудеса: “Влучність підвищується. Чоловік бачить не муху, а мету”. Аад Кібум 
– економіст, керуючий розширенням споруд аеропорту Схіпхол. Його команда прово-
дила тестування “мухи в пісуарі” і виявила, що розбризкування зменшилася на 80%” 
[1, с. 14]. Що це нам показує? Це показує нам те, що деталі мають велике значення 
і вміння їх розумно використовувати здатне змінювати життя на краще, особливо 
якщо це заціпає наше життя без нашого відома  і не несе політичних наслідків у ньому.

Відповідно і архітектура вибору здатна позитивно впливати на організацію 
політики у сенсі безпосереднього адміністративноого управління.

Л І Т Е РАТ У РА
1. Талер, Р.; Санстейн, К. Nudge. Архитектура выбора. Как улучшить наши решения о здоровье, 

благосостоянии и счастье / Ричард Талер, Касс Санстейн ; пер. с англ. Е. Петровой ; [науч. 
ред. С. Щербаков]. — М. : Манн, Иванов и Фербер, 2017. — 240 с.
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Галина  Іленьків

ПОЛІТИЧНИЙ ІДЕАЛ ЯК ПРОДУКТ ДУХОВНОГО
ВИРОБНИЦТВА В ПОЛІТИЧНІЙ СФЕРІ

Політика є однією з регуляторних сфер життя людини, її основною суттю та 
призначенням є впорядкування інших сфер життя суспільства та формування 
стабільної системи співжиття індивідів. Норми, які продукує політична сфера, стають 
загальнообов’язковими для виконання усіма індивідами. Проте норми, зокрема і ті, які 
найчастіше виражені у формі законів та підзаконних нормативних актів, продукованих 
інститутами політичної влади, є не єдиним способом регулювання соціального життя.

Важливою складовою формування нормативного поля в сфері політики є про-
цес духовного виробництва. Під духовним виробництвом ми розуміємо процес про-
дукування соціальних конструктів та концептів, що мають ціннісне значення для 
суспільства чи окремих соціальних груп. Тобто, духовне виробництво є можливим 
в усіх сферах суспільного життя, що формують соціальні цінності та базовані на них 
більш складні системи.

Серед продуктів духовного виробництва важливе місце ми відводимо ідеалу, 
який слугує своєрідним еталоном організації людського життя в різних його сферах 
та проявах. Ідеал є не тільки спрямованим в майбутнє конструктом, що допомагає 
побудувати раціональний та логічний план досягнення якісних змін у відповідних 
сферах життя. Це практичний вимір будь-якого ідеал, який, без сумніву, є важливим 
для будь-якої діяльності. Більш того, цей практичний вимір продовжується в іншій 
функції ідеалу: виховній. Саме завдяки реалізації цієї функції формуються групові 
та соціальні ідеали, тобто не лише забезпечується самовідтворення ідеалу та його 
продовження в свідомості нових індивідів, тим самим перетворюючись на складову 
процесу соціалізації, але й формуються та трансформуються самі по собі.

Саме тому конструювання ідеалів є важливою складовою соціальної та групової 
життєдіяльності. Особливе місце тут займають політичні ідеали, які притаманно є спо-
собом формування уявлень про найкращий (в певних соціальних умовах та для певних 
соціальних груп або індивідів) спосіб функціонування політичної системи суспільства 
загалом або окремих її частин. Як слушно зазначає В. Корнієнко «політичний ідеал 
є продуктом єдності пізнавального, ціннісного й емоційно-почуттєвого аспектів 
ставлення до дійсності, тому що він завжди був результатом романтичного розуму, 
фантазії за допомогою яких особистість може виходити в думках за межі існуючої 
ситуації і навіть пануючої в суспільстві ідеології, проголошувати нові, часом, цілком 
несподівані політичні ідеали» [1, с. 35].

Ми вважаємо, що ідеали, політичні в тому числі, можуть бути як сформовані 
стихійно (назвемо цей варіант формування природним), так і сконструйовані 
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цілеспрямовано та сформовані навколо конкретних ідей та цінностей, що є вигідними 
для певної політичної еліти чи лідерів (назвемо цей спосіб технологічним). Останні 
можуть втілюватися, наприклад, в ідеологіях політичних партій та закріплюватися в 
свідомості широких мас населення за допомогою політичної реклами чи пропаганди.

Творення ідеалів завжди було притаманним для людської спільноти. В цьому 
плані політичний ідеал звертає нас до міфологеми «золотого віку», що є одним з виявів 
ідеалу в його синкретичному вигляді (часто коли політичне ще не повністю виокре-
милось з інших аспектів соціального життя. «Золотий вік» уявляється як період, коли 
людина була щасливішою завдяки відсутності тих труднощів, що з’явилися разом з 
структурним ускладненням людського життя. Саме тому повернення до «золотого 
віку» передбачає «знищення всього того, що існувало та віджило себе, починаючи 
від створення світу» [2].

Такий ідеал вважаємо природно сформованим, адже він виникає та сам твориться 
в свідомостях людей, хоч відшукати джерела ідей можливо (наприклад, в христи-
янському уявленні умовним «золотим віком» буде втрачений першими людьми Рай).

Технологічне формування політичного ідеалу потребує використання відповідних 
механізмів та технологій, починаючи з підготовчого етапу та закінчуючи соціалізацією 
ідей та норм ідеалу в соціальній свідомості. Початковим етапом процесу технологічного 
формування політичного ідеалу буде вивчення соціального запиту на конкретні ідеї 
в суспільстві. Це не означає, що неможливо нав’язати суспільству політичний ідеал 
при відсутності запиту на ідеї, на основі який даний політичний ідеал буде формува-
тися, але в такому випадку процес буде значно тривалішим та передбачатиме штучне 
створення соціального запиту насамперед. Так, скажімо, запит на соціалістичні ідеї 
був високим на початку XX століття на території Російської імперії, що забезпечило 
закріплення комуністичного ідеалу та відповідні політичні процеси.

Таким чином в процесі духовного виробництва відбувається творення політичних 
ідеалів двома шляхами: природним та технологічним. Неможливо сказати, що одні 
з них будуть завжди більш успішними, ніж інші, хоча природні ідеали і набувають 
вигляду до певної міри фольклору, адже є спільним творінням великих соціальних 
груп. Можливе також поєднання обох шляхів, коли вже існуючі в соціальній свідомості 
ідеали переформульовуються політичними елітами для досягнення власних цілей. 
Такі політичні ідеали краще сприймаються та засвоюються, проте мають властивість 
«жити власним життям», тому потребують більш ретельного контролю зі сторони 
політичних еліт.

Л  І Т Е РАТ У РА
1. Корнієнко В. Еволюція політичного ідеалу (від плюралізму до синтезуючої єдності) : 

монографія. Вінниця : Універсум, 1999. 430 с.
2. Элиаде М. Миф о вечном возвращении. Архетипы и повторяемость. Санкт-Петербург: 

Алетейя, 1998. 258 с.



К АФ 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

91

Діана  Ільницька

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
СУЧАСНИХ ПОЛІТИЧНИХ РЕЖИМІВ

Проблема дослідження політичних режимів у сучасному світі є доволі актуаль-
ною, оскільки політичний режим визначає особливості й специфіку внутрішньої 
політики держави, а також вектори та напрями її зовнішньої політики. Становлення 
політичних режимів спричинено багатьма факторами, серед яких як політичні пере-
думови, так і економічні, історичні та соціальні. Необхідність теоретично послідовного 
та емпірично дослідження цього феномену вимагає наявності певної  концептуальної 
бази.

Становлення та концептуальні засади політичного режиму є ключовим для фор-
мування уявлень про спосіб функціонування державної влади, що зумовило форму-
вання різних підходів до класифікації політичних режимів.

Поняття політичного режиму включає в себе ряд основних критеріїв: характер 
здійснення влади; механізми формування влади; відносини суспільства і влади; роль і 
значення недержавних акторів та структур; характер існуючих в суспільстві заборон; 
роль ідеології в житті суспільства; характер політичного лідерства; співвідношення 
прав і свобод громадян; становище засобів масової інформації; роль політичних партій; 
співвідношення між законодавчою і виконавчою владою; роль та значення органів 
примусу; тип політичної поведінки. 

Аналіз політичних режимів доцільно розпочати з означення категорії «політичний 
режим». Серед дослідників немає єдності у розумінні сутності цього поняття. 
Представники інституційного підходу розуміють під політичним режимом «систему 
чи форму правління».

Неоінституціоналісти (зокрема, найвідоміший представник Г. Лассуел) вважають 
що політичний режим – це спосіб впорядкування, легітимації політичної системи; своє 
трактування політичного режиму дає французький дослідник М. Дюверже, який в 
одному випадку розглядав його як «структуру правління, тип людського суспільства, 
який відрізняє одну соціальну спільність від іншої», а в іншому - як «певне поєднання 
системи партій, способу голосування, одного або декількох типів прийняття рішень, 
однієї або декількох структур груп тиску». О’Доннелл і Ф. Шміттер трактують поняття 
«політичного режиму», як сукупність явних чи прихованих структур суспільства, які 
визначають форми і канали доступу до провідних урядових посад. 

Отже,політичний режим це – спосіб функціонування державної влади, система 
методів і прийомів її реалізації, які визначають характер відносин між владою та на-
родом, рівень правової захищеності особи, виявляють ставлення владних структур 
до правових основ своєї діяльності.
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Поняття політичного режиму є ключовим для формування уявлень про спосіб 
функціонування державної влади, що зумовило формування різних підходів до 
класифікації політичних режимів. Найпоширенішою класифікацією у науковому 
світі є поділ режимів на демократичні та недемократичні. В межах недемократичних 
режимів виокремлено авторитаризм, автократію, тоталітаризм. Поширення набула 
типологія політичних режимів, яку запропонував американський вчений Х. Лінц. 
Дослідник виокремив п’ять типів політичних режимів, зокрема: демократичних, 
авторитарний, тоталітарний, посттоталітарний та султаністський. З кожним роком 
можемо прослідковувати в тих чи інших держава революції чи мирну зміну чинної 
влади, що в свою чергу відображається на політичному режими тої чи іншої країни. 
Варто зупинитись на гібридних політичних режимах. Аналіз гібридних політичних 
режимів найчастіше здійснюється  у рамках транзитологічного підходу. У більшості 
випадків під «транзитом» розуміють перехід від авторитаризму до демократії (так 
звана класична модель переходу), тоді як усі інші різновиди політичних режимів, що 
виникають у процесі розпаду старого, авторитарного режиму, розглядаються не як 
самодостатні результати переходу як такого, а як своєрідні критичні точки, в яких 
призупинено  перехід до демократії.

Значний внесок в дослідження авторитаризму в рамках транзитологічного 
підходу зробив С. Хантінгтон. Науковець виділяє різноманітні моделі переходу від 
недемократичних режимів (зокрема, авторитарних) до демократії.

Цікавою є типологізація процесів трансформації політичних режимів польського 
вченого Єжи Вятра, на його думку основним критерієм зміни політичного режиму у 
державі є політична боротьба та взаємодія владної еліти у момент передачі влади. 
Він сформував наступні моделі переходу від недемократичних режимів до демократії:

1) Реформування системи на основі переговорів і домовленостей між елітами; 
2) Революція і збройне усунення владної верхівки;
3) Реформування системи згори, без переговорів і домовленостей між елітами;
4) Розпад федеративної держави;
5) Швидка капітуляція старої влади і перехід влади до рук реферматорів.
За концепцією А.Пшеворського, з якою погоджується низка інших дослідників-

транзитологів, процес переходу до демократії можна умовно поділити на дві основні 
фази:

1) Лібералізацію
2) Демократизацію
Отже, за умов гібридного політичного режиму, який містить елементи, риси 

та ознаки авторитаризму процес демократизації, прийняття політичних рішень, 
знаходиться під контролем владної верхівки. Не зважаючи, на те, що частина де-
мократичних принципів дотримується, однак такі важливі критерії демократії, як 
права та свободи громадян, зазнають серйозних порушень та утисків. У науковому 
світі існують різноманітні підходи до типології політичних режимів, та авторитарних 
політичних режимів, зокрема. Дослідники спирались на різноманітні критерії, за 
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якими вони виокремлювали різні типи та види авторитарних політичних режимів. 
Сучасний світ характеризується не лише зміною стандартного поняття політичного 
режиму, а й зміною класичних демократичних,авто ритарних та тоталітарних режимів 
в векторі гібридних. Хоча, слід зазначити, що й сьогодні існують класичні політичні 
режими, які можемо класифікувати за вищезазначеними критеріями. Надзвичайно 
важливою - є типологізація політичного режиму, адже завдяки чіткому дослідженню 
режиму певної держави, можемо визначити не лише її політичний режим, а й вектор 
політичного спрямування.

Незважаючи на посилений науковий інтерес до проблем сучасних політичних 
режимів, проблематика потребує подальшого наукового дослідження, особливо, у 
сфері становлення, функціонування та трансформації таких режимів.
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Михайло  Ковальчук

РАЦІОНАЛЬНА ПРИЙНЯТНІСТЬ, 
ЯК ДЕТЕРМІНАНТА ПРЕДМЕТНОГО 

ПОЛЯ ПОЛІТОЛОГІЇ

«Предмет дослідження» є однією з ключових категорій методології науки, 
наявність якої є основоположним моментом у контексті становлення системи знан-
ня, як наукової. Важко уявити галузь знання, яка протягом історії свого становлення 
не проходить стадії теоретичного аналізу власних методологічних підстав, засобів та 
методів, встановлюючи рамки предметного поля для застосування своїх наукових па-
радигм та теорій. З одного боку це обмежує «кругозір» науковця в межах цієї традиції, 
а з іншого дозволяє продемонструвати науковому співтовариству наявність власної 
сфери застосування методів цієї наукової теорії поряд з іншими, що уже методологічно 
обгрунтовані та інституціоналізовані. З іншої сторони – поряд із розвитком тієї чи 
іншої теорії або науки, необхідно здійснюється постійне уточнення меж предметного 
поля власне цієї теорії чи науки, переосмислення її підстав, перегляд самих об’єкта 
та предмета дослідження, що ми можемо зауважити звернувшись до історії науки. 

Науковцями було досліджено різні принципи розвитку науки, одним з яких є 
принцип раціональної прийнятності, роль якого тільки посилюється із розвитком 
інформаційних технологій та мереж, що робить наукові дослідження загальнодоступ-
ними та привертає суспільну увагу до них, перетворюючи суспільство із пасивного 
споживача результатів наукового прогресу у його безспосереднього активного учас-
ника. Внаслідок розвитку наукового знання - посилювався вплив науки на суспільство, 
результатом цього впливу стало те, що наука завоювала основоположну роль у процесі 
формування світоглядних орієнтирів суб’єкта та оволоділа монополією на створення 
«картини світу» індивіда. Таким чином, наука стала певним здобутком суспільства, 
авторитетом та носієм істини, інструментом пояснення буття навкруги творчого 
суб’єкта.

Вплив науки на суспільство у ХХІ столітті важко переоцінити та банально зга-
дувати, оскільки науковий світогляд став домінуючим у процесі суспільного роз-
витку, а явище секулярності стало одним із ознак Західної культури. Але поряд із 
ствердженням безумовного впливу науки на суспільство, слід зауважити і зворотній 
вплив суспільства на науку. Пануючий у суспільстві тип раціональності є безумов-
но наслідком впливу наукових досліджень, а також результатом впровадження їх 
досягнень у повсякденне застосування,  що апріорі змінювало світосприйняття 
індивідів. Пануючий тип раціональної прийнятності – це також детермінанта на-
укових досліджень, які повинні узгоджуватись з ним. Оскільки, наукова теорія яка 
не буде сприйнята суспільством і вступатиме в конфлікт із загальноприйнятими 
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нормами вважатиметься небезпечною та деструктивною, що у свою чергу ставитиме 
під питання її науковість. Ця теза підтверджується на прикладі розвитку предметного 
поля політології, адже саме у сфері поведінкових наук це проявляється найяскравіше. 
Зокрема, якщо прослідкувати за розвитком політологічного знання, то можна за-
уважити, що предметне поле політології у своїх змінах збігалось із актуалізацією 
політичних проблем у суспільстві. Таким чином, суспільство також бере участь у 
формуванні поняття науковості, піддаючи своїй оцінці ту чи іншу наукову теорію на 
предмет її відповідності із загальноприйнятим типом раціональної прийнятності.

У науковому дискурсі сьогодення важливість участі суспільної думки як одно-
го із учасників наукового дискурсу є колосальною, що з одного боку свідчить про 
важливість науки для суспільства, а з іншого – демонструє наявність «суспільної 
цензури» наукового дискурсу, що не завжди володіє конструктивним потенціалом. 
Навпаки,  нерідко результати наукових досліджень можуть вступати у конфлікт із 
загальноприйнятими суспільними нормами, піддатися критичному аналізу та ста-
ти антипопулярними, попри збереження всіх критеріїв науковості. Звісно, що дане 
явище суперечності наукових результатів із загальноприйнятим типом раціональної 
прийнятності не є продуктом сучасного етапу розвитку західної цивілізації, а знахо-
дило своє існування протягом всієї історії науки і техніки, що свідчить про тривал ість 
існування впливу цього принципу на формування науки.  
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Святослав  Мотрен

СТАНОВЛЕННЯ СУБ’ЄКТНОСТІ НОВОЇ ЄВРОПИ 
ЯК САМОСТІЙНОГО ПОЛІТИЧНОГО ГРАВЦЯ

НА МІЖНАРОДНІЙ АРЕНІ

Формування Європейського Союзу, соціокультурну модель ідентичності котрого 
можна використовувати як зразок для конструювання глобальної демократичної 
ідентичності, відбувалося протягом 1950-1991 рр. – у найбільш сприятливий для 
цього період: європейський націоналізм знешкоджено, практику великодержавної 
політики, вочевидь, остаточно перетворено на анахронізм. Протягом цих років як 
ніколи зміцнів вплив західного досвіду на життя людей по всьому світі, чому надзви-
чайно сприяли розвиток комунікацій, становлення глобальної медіа-сфери, відкриття 
транспортних шляхів, розповсюдження транснаціональної мережі споживання і по-
слуг. В результаті проявилися особливо привабливі сторони західної моделі розвит-
ку – захист прав людини, економічна розвиненість. На піку визначних досягнень 
Західної Європи зокрема і Заходу в цілому, акумулювання ними унікального досвіду, 
виплекання образу успішності оформилася концепція «кінця історії»: ідеологічна 
конфронтація закінчилася, західні цінності довели свою універсальність [3, c. 167]. 
Перемога західного світу віщувала світові ніщо інше, як уніфікацію за західними стан-
дартами – витворення на основі певного шаблону єдиної світової спільноти. Людство 
вступило на універсальний шлях розвитку, прокладений західною цивілізацією з її 
критеріями істини. 

Втім, не забарилися виявитися розбіжності між суспільно-політичними реаліями 
та ключовими тезами «кінця історії»: на обрії запалав потужний «етнічний ренесанс», 
спричинивши численні міжнаціональні і міжрелігійні протистояння, неоліберальна 
капіталістична модель не змогла органічно прижитися у незахідних економічних 
системах, багато суспільств спіткали періодичні кризи, позначені розгортанням 
стихійних політичних баталій, особливо запеклої боротьби за владу. В зв’язку з цим 
незахідні держави-нації розпочали пошуки альтернативних західному шляхів осо-
бистого розвитку. Цікаво, що з розпадом світової системи соціалізму не зникла сама 
ідея пріоритету соціальної справедливості щодо свободи. Тож, як виявилось, історія 
тільки розпочалася. Більш того, по ослабленню ідеологічного протистояння як ніколи 
яскраво проступило соціокультурне багатоманіття світу, засвідчивши очевидний 
«дефіцит теорії». Остання обставина тим прикріша, що збіглася із постанням явища 
«вакууму безпеки», яке стало характерним для розлогих регіонально-територіальних 
ділянок у межах глобального простору на тлі активної самоідентифікації народів, ут-
ворення новітніх рухів, угруповань, формулювання ними своїх претензій. Надзвичайно 
актуалізувалася проблема поєднання уявлень про циклічно історичний поступ з 
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досвідченням локальних неповторностей і проявів різноманіття. Один з шляхів 
запропонував С. Гантінгтон – перспективу поліваріантності цивілізаційної моделі 
геополітики. Основні її положення було розвинено у комплексній філософсько-
футурологічній цивілізаційній концепції, підкріпленій  напрацюваннями у різних 
галузях науково-гуманітарного знання, зокрема з філософії історії, соціальної 
філософії, філософської антропології. Відповідно до методологічних координат 
означеного концептуального подання основними носіями суб’єктного потенціалу 
виступають цивілізації, позиції котрих у геополітичній структурі сучасного світу 
обумовлені наслідками біполярного протистояння [3, c. 169-170]. Так, більш ніж 
чверть століття тому основними суб’єктами глобального політичного процесу ви-
ступали два основні блоки (капіталістичний та соціалістичний), котрі інтегрували 
окремих суб’єктів переважно за критеріями ідеологічної приналежності. Ті ж, що 
не входили до жодного з блоків, перебували у становищі маргінального «третього 
світу», виконували пасивну функцію сателіта або ставали об’єктом гегемоністських 
зазіхань. По завершенні біполярної епохи капіталістичний блок перетворився на 
Західну цивілізацію, закріплюючи за собою статус провідного суб’єкта міжнародних 
відносин. Супротивний же йому комуністичний табір розколовся, а його суб’єкти роз-
порошилися по різним секціям цивілізаційних вимірів. У глобальну політичну гру ак-
тивно включилися не значимі донедавна учасники, котрі швидко набули впливовості 
завдяки інтеграції за ознакою цивілізаційної приналежності. Саме згуртованість і 
самостійність цивілізаційних світів сприяла впевненому становленню суб’єктності 
їхніх окремих представників. 

Захід й надалі посідає центральне місце у новітній глобальній політичній системі. 
Його значення серцевинного елемента системи обумовлене можливістю односторон-
ньо впливати на економіку, політику, безпеку кожної іншої цивілізації. Універсалістські 
амбіції призводять до конфлікту із ними, особливо гостро з світом ісламу та нині уже зі 
зміцнілим Китаєм. У зв’язку із сходженням з світової політичної арени комуністичного 
левіафана, уособленого Радянським Союзом, західні суб’єкти дошукуються і констру-
юють новий образ ворога. Світ ісламу слугує надзвичайно багатим джерелом для 
черпання матеріалу, особливо зважаючи на демографічний потенціал, культурне 
відродження, відсутність одноманітності у політичній репрезентації. Східноазійська ж 
загроза, персоніфікована у постаті Китаю, котрого характеризують дисциплінованість 
і впорядкованість, авторитарна запрограмованість соціуму, походить від економічних 
успіхів, котрі додають країнам регіону самовпевненості і заохочують до стверджен-
ня своєї суб’єктності. Очевидно в цих умовах Захід має поглиблювати і зміцнювати 
внутрішню економічну, політичну, військову інтегрованість, можливо, залучати й 
нових учасників до свого кола, наприклад з Латинської Америки, пострадянського 
простору, а також підтримувати статус Японії як західного гравця [3, c. 172].

Та головне, на часі одноголосне визнання багатоцивілізаційного характе-
ру політичної структури сучасного світу, а також утвердження діалогічної моделі 
взаємодії, котра передбачає зміщення усіх акцентів в напрямку до співпраці. Найперше 
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Захід з власної ініціативи повинен замінити установку із протиставлення себе решті 
світові  на усвідомлення себе однією з частин світу, нерозривно пов’язаної і залежної 
від інших частин. Не виникає сумніву, що Захід втрачає, якщо уже не втратив, важелі 
панування у традиційному розумінні: незахідні суб’єкти чинять затятий опір західним 
увіщанням, витворюють власні ідентифікаційні конструкти, плекаючи особисті 
цінності. Поміж незахідних цивілізацій відбувається повернення до первинних витоків 
своєї тожсамості. Ці інтенції, підкріплені достатніми вольовими спонуками, наяв-
ним обсягом свободи і ресурсами, здатні продемонструвати світові гідну поставу 
незахідного суб’єкта. Уникнути конфлікту, обриси якого стають дедалі чіткішими, 
можливо шляхом увиразнення власної унікальності без відстоювання претензій на 
універсальність свого світогляду [4]. Так, коди культ-цивілізаційної ідентичності на-
бувають дедалі більшої значущості для теоретичного та прикладного аналізу системи 
політичної взаємодії.

У світлі постання нових центрів впливу, котрі поволі потісняють Захід, саме на 
плечі Західної Європи лягає основний обсяг відповідальності за майбутнє цивілізації 
Заходу в цілому та кінцеву перспективу міжцивілізаційного діалогу, адже Європа – 
колиска західної цивілізації, переважно нею злеліяні цінності і започатковані традиції 
забезпечили основу західної ідентичності. 

Розвиток Євросоюзу дещо нагадує історичний процес об’єднання Німеччини: 
подібно до створення німецького митного союзу довкола Пруссії у ХІХ ст., в другій 
половині ХХ ст. європейські держави почали долучатися до спілки найвпливовіших 
суб’єктів континенту – локомотивів економічного прогресу. Гарантом та 
ініціатором незворотного гуртування європейських країн з метою якнайширшої та 
щонайрізноманітнішої співпраці виступили США, тому, як констатують науковці, 
імплементація європейської інтеграції дещо віддзеркалює діалог Америки та 
Європи [3, c. 173]. Тим паче, що США в рамках Організації Північноатлантичного 
Договору взяли на себе функцію принципового захисника незалежності і суверенності 
європейських партнерів. Особливо тісною була також економічна пов’язаність із США, 
зокрема, через стратегію повоєнної відбудови Європи за планом Маршалла, яка й 
заклала наріжний камінь для співпраці між вільними європейськими країнами [2, 
c. 50]. Вражаючі успіхи європейської політично-економічної інтеграції протягом років 
«холодної війни» надихнули інтеграційні тенденції по усьому світу. Однак, протягом 
останніх десятиліть виринуло достатньо викликів, здатних перекреслити досягнення 
європейської інтеграції. З-поміж них найбільш страхітливий пов’язаний з чинником 
ісламу (поділ на міграційній основі у багатьох європейських країнах): Європа дуже 
вразлива на захворювання націоналізмом, перед цим вірусом її теперішня «тілесна 
оболонка» може не встояти. Крім того всередині Євросоюзу присутнє контрастне 
різноголосся, що зумовлює круговерть закулісних сперечань і накладає відбиток на 
плин і кінцеву перспективу інтеграції [6].

Сама ідея «єдиної Європи» бере витоки з середньовічного концепту «християнсь-
кого світу». Як в минулому, так і нині на шляху її втілення стикнулися з численними 
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викликами: тривалий час не вдавалося випрацювати і запустити механізм ухвалення 
політичних рішень, врешті винайдений і активований він часто виявлявся надто 
громіздким і неповоротким, аби оперативно реагувати та результативно долати кри-
зи, як наслідок, перманентно зазнавав корекції і вдосконалення. Й досі європейські 
країни за деяких обставин тяжіють до ненав’язливого стимулу ззовні щодо того, 
як діяти, інколи покладаючись на спонтанне вирішення ситуації. Ця риса особливо 
помітно проявилася з початком конфлікту на сході України, спровокованим Російською 
Федерацією і фактично розв’язаною нею агресією проти Української держави. Річ у 
тому, пояснює суть ситуації А. Полтораков, що питання євроінтеграції має пряму 
кореляцію з концептом уніполярності. Згідно з ним політичну конструкцію західного 
світу схематично можна окреслити за допомогою концентричних кіл – ООН, ОБСЄ, 
НАТО, ЄС. На чолі з США європейські країни консолідовані у атлантичний режим. Попри 
те, що у ХХІ ст. виразно вимальовується перспектива політичного урівноваження 
Об’єднаної Європи і США, європейські країни все ще дуже залежні від американської 
військової підтримки і гарантій безпеки. Тож будь-яке вагоме зовнішньополітичне 
рішення Європи (зокрема, розширення меж – до чого, в принципі, зводиться  майбутнє 
розв’язання геополітичної кризи довкола України – С.М.) автоматично дотикатиметь-
ся до розповсюдження прямого американського впливу [3, c. 175-176].

Поки що Америка зберігає глобальну перевагу за динамікою економічного роз-
витку, не поступається лідерством щодо введення інновацій, експериментально-
технічних впроваджень. Американські виробничі потужності впевнено конкурують з 
європейськими та японськими, виявляючи дивовижну спроможність йти на крок по-
переду. Жодна з країн світу не здатна взяти на себе той обсяг військових та політичних 
зобов’язань, який легко витримують США [1, c. 17]. НАТО, згуртована під патронатом 
Америки, виступає гарантом європейської єдності та скріплює хоча й зворушену, про-
те досі чинну будову світового політичного порядку. Тонко вивірена структура Нової 
Європи допомагає партнеру з-за океану стримувати політичну амбітність провідних 
європейських потуг. Попри певну бюрократичну незграбність адміністративний апа-
рат ЄС містить надзвичайно дієвий інструментарій стримування і противаг. Саме 
рівновага між впливовими суб’єктами та низкою «малих країн» – становить серцевин-
ний принцип федеративної концепції Об’єднаної Європи. Забезпечувати ж неперервну 
протидію окремим національним жаданням, здійснювати психологічну вакцинацію 
може лише позаєвропейський гарант.  

Особливо варто наголосити: оптимальна для США форма світового політичного 
порядку полягає у спільному напрацюванні поміж численними суб’єктами моделі 
договірних взаємин, утвердженні задля цього відповідних міжнародних інститутів. 
Якщо хтось з провідних учасників, наприклад Велика Європа, відчує себе достатньо 
зміцнілим, аби кинути виклик США, це означатиме розпад глобальної коаліції і демон-
таж каркасу світової безпеки, а у цьому конкретному випадку ще й розбалансування 
самої Європи. Однак, у найближчій перспективі такий сценарій навряд чи справдиться. 
Політика стримування власне спрямована на недопущення з’яви геополітичної аль-
тернативи США, зокрема у Європі, чим обумовлене прагнення Вашингтону запобігти 
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консолідації ЄС в іпостасі монархії. Так, модель вже згаданого німецького митного 
союзу на чолі з Пруссією, використана як зразок для об’єднання Європи, суттєво до-
повнена децентралізованими шарнірами, внаслідок чого набуває форми конструкція 
внутрішнього балансу сил, утримувана шляхом м’якого зіткнення національних 
інтересів провідних країн. Небезпечні ж великодержавні схильності вдається гамувати 
якнайкраще завдяки контролю з боку США. Платою за таке убезпечення від ризику 
власне й є певна неповороткість та часом надмірна обачність: у кризових ситуаціях, 
коли вкрай потрібне негайне реагування, європейська спільнота не здатна ухвалити 
рішення без координації спільних дій із союзниками.

Отже, Нова Європа (Європейський Союз) – це не самодостатній замкнений 
простір, де володіють винятково самобутньою «культурною аурою»; Нова Європа – 
один з системних елементів сучасного західного світу, частинка площі «атлантичного 
дому», в якому уживаються мозаїчні культурно-ментальні фрагменти. Відродження 
імперського націоналізму загрожує розчепити гармонійну, взаємно виплекану 
гуманітарну ауру. 

За припущенням дослідників-теоретиків, формування політичного порядку нової 
світової системи пов’язане передовсім з глобальним перерозподілом сил, перефор-
матуванням структури глобальних політичних відносин, постанням нових суб’єктів. 
Згідно з визначенням Г. Шмідта, основну нішу на сучасній світовій арені зайняли три 
ключових суб’єкта: Нова Європа, Нові США, новоутворена спільнота азійських держав. 
Вияснимо, що становить собою кожен із них.

Усі троє суб’єктів виступають впливовими інтеграційними центрами, однак 
ступінь їхнього впливу нерівномірний. З-поміж традиційних ресурсів, які забезпечу-
ють їхній потенціал (економічні, промислові, військові, людські можливості), особливо 
варто виділити інституціональне і соцієтальне підґрунтя, що відповідає за впровад-
ження ідентичності, відтворює певну ідеологію, світогляд, панівні цінності, ідеї та 
ідеали. З огляду на перелічені параметри у постаті цих трьох суб’єктів проглядається 
суттєва відмінність. Окрім власне ресурсного розподілу поміж ними, вона стосується 
рис сутнісного характеру, цілісності ідентичності, зокрема й інституціонального пред-
ставництва, внутрішньої ідеологічної інтегрованості:

- США є національною державою, якій властивий найвищий ступінь внутрішньої 
інтегрованості; 

- Нова Європа – напівдержавне, конфедеративне утворення, що складається з 
багатьох, частково розрізнених націй. Концепція її розвитку передбачає по суті 
становлення наднаціональної держави;

- Нова Азія – більш-менш інтегроване сполучення різних націй розмаїтого скла-
ду, об’єднане переважно спільними економічними інтересами в масштабі свого 
регіону та близькими ментальними установками. Воно характеризується най-
нижчим ступенем інституційної та ідеологічної інтегрованості і в найближчі 
роки вряд чи підвищить його до рівня ЄС і тим більше до міри США [5].
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Підсумовуючи виклад, наголосимо. Процес творення європейської суб’єктності 
відбувся у першій чверті ХХ ст.: до початку і по закінченні Першої світової війни. 
Наступний етап її становлення був позначений силовим співвідношенням після Другої 
світової війни, а також перебігом «холодної війни». Формуванню Нової Європи передує 
тривалий період її розподілу на дві зони впливу: західну, об’єднану в структурі НАТО, 
і східну, згуртовану організацією Варшавського договору. Умовною лінією Схід-Захід 
ще донедавна простягалася «залізна завіса». Ключовими агентами по два її боки були 
США, що спиралися на «м’які» засоби впливу, та СРСР, що здебільшого застосовував 
«жорсткі» важелі політичного домінування. Протягом десятиліть біполярного про-
тистояння Західна Європа випрацювала низку інститутів, на зразок ЄЕС та ОВТ, що 
забезпечили їй в майбутньому статус провідного суб’єкта в економічних та політичних 
зв’язках. Східна Європа, натомість, притлумлена системою радянського панування, ви-
явила себе належною до країн «другого світу», в результаті чого її суспільства згодом 
мусили пристосовувати свої державотворчі програми під західний вектор розвитку. 
Крах соціалістичного блоку і розпад СРСР надали європейським об’єднавчим процесам 
потужного творчого імпульсу. Постання Нової Європи відбулося за рахунок включення 
«східних» країн до вже існуючої західної структури, яка ґрунтувалася на інтеграційній 
ідеї, що втілювалась поступово з часу завершення Другої світової війни. Нинішня Європа 
частково відтворює межі і устрій, що існував до Першої світової війни, а подекуди є 
часткою  глобального геополітичного сценарію, в якому претендує на чільне місце.
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Анна  Сабара 

ТЕОРЕТИКО МЕТОДОЛОГІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ
ВИКОРИСТАННЯ ТЕОРІЇ ІГОР У ДОСЛІДЖЕННІ 

ПРИЙНЯТТЯ ПОЛІТИЧНИХ РІШЕНЬ 
У СУСПІЛЬСТВАХ ПЕРЕХІДНОЇ ДЕМОКРАТІЇ

Теорія ігор у сучасній науці є широко використовувана не лише як розділ 
прикладної математики. Про це свідчить широке використання даної методології у 
економіці, конфліктології  та політології та інших суспільних науках, які досліджують 
явища, що залежать від поведінки людини. Такий висновок можна зробити з одного із 
визначень, яке стверджує, що «теорія ігор – це теорія раціональної поведінки людей 
з неспівпадаючими інтересами». Власне таке формулювання показує суть ігрових 
моделей, яка полягає у дослідженні та прогнозуванні поведінки акторів, базуючись 
на раціональній побудові стратегії з метою отримати виграш. 

В той же час політична наука використовує теорію ігор для дослідження та про-
гнозування поведінки саме політичних акторів, базуючись на ідеї їхньої раціональної 
стратегії із отриманням максимальної вигоди для кожного із цих акторів. Якщо роз-
глядати політичний процес як процес прийняття політичних рішень, і кожне рішення 
моделювати за допомогою інструментарію теорії ігор, то досліджуваний політичний 
процес виглядатиме як послідовність математичних моделей із чіткими показниками 
імовірностей тих чи інших явищ.

Тут необхідно вказати, що сучасні політичні процеси не є однозначними, як такі. 
Завдяки надпотужному розвитку технологій та глобалізації ми можемо говорити про 
нові виклики управління політичними системами.  Відтак виникають нові виклики 
і політичного процесу, не лише в контексті політичних інститутів, але й у розумінні 
процесу прийняття рішень.

Таким чином політична наука виокремлює два основні підходи до вивчення 
процесу прийняття політичних рішень. Такий поділ ґрунтується на нормативній та 
поведінковій теоріях. Де перша розглядає це явище як вибір політичних цілей через 
призму раціональності, використовуючи різноманітні математичні моделі, різного 
роду дослідження та інструментальні прийоми. Друга ж базується на специфічних 
взаємозв’язках людей, і описує фактори, які так чи інакше впливають на прийняття 
рішень у конкретних ситуаціях. 

Якщо розібратись детальніше, то перший, нормативно-прескриптивний підхід, 
передбачає формування певної ідеальної моделі, яка і виступає процесом ухвален-
ня рішень. Створення таких моделей відбувається за допомогою математичних 
алгоритмів чи формул, системи юридичних норм. Саме ці методи надають норматив-
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ного характеру цьому підходу. Відповідно предмет дослідження у ньому визначається 
як: вибір з  певних альтернативних варіантів, які є формальними алгоритмами  та 
оптимізацією ухвалення конкретного рішення.

В такому форматі процес самого вибору включає в себе алгоритмізовану побудову 
матриці переваг, де основним критерієм є ефективність цього рішення. Наступний 
крок передбачає ієрархізацію преференцій, визначення найоптимальнішого варіанту 
рішення. Таким чином цей підхід більшою мірою виглядає як сукупність математичних 
операцій та процедур обробки інформації.

Проте не лише математичні моделі є в основі цього підходу, як ми вже вказали 
вище, він опирається і на формально-юридичне трактування політичних рішень. 
«Наприклад, прийняття бюджету – це дотримання чіткої процедури, визначеної 
Конституцією, законодавством, бюджетним кодексом, регламентом законодавчого 
органу тощо. Тобто в усіх цих документах чітко виписані правила прийняття бюджету.  
Політична система має певні усталені нормативні, формалізовані юридичні моделі 
(наприклад повноваження конкретних посадових осіб, фіксовані юридичні процеду-
ри, прописаний в статутах організацій/ партій функціонал конкретних структурних 
елементів цих політичних акторів, тощо) та алгоритми діяльності, на яких базується 
процес прийняття політичних рішень. Якісним рішенням у цьому випадку буде те 
рішення, яке повністю відповідало усім юридичним нормам та слідувало формальній 
меті цього політичного актора.  

На противагу цьому є другий підхід, а саме дескриптивний чи описовий враховує 
формальні процедури та норми, базується на так званих «тіньових» механізмах, тоб-
то на неформальних правилах політичної гри. В межах даного напрямку головно 
використовується детальний емпіричний аналіз, якісні методи збору інформації 
і комплексу теоретичних моделей процесу прийняття рішень. Таким чином 
дескриптивістами досліджується надзвичайно широкий спектр параметрів про-
цесу прийняття рішень. Тут враховуються не лише цінності, інтереси, економічні 
параметри різних рівнів, а й соціальні мережі, культурні стереотипи. Відповідно, 
при подальшій побудові теоретичних моделей даних процесів ми спостерігаємо 
комплексність результатів дослідження. 

Аналізуючи дані підходи варто розуміти, що опираючись на визначення та 
практичне застосування теорії ігор, вона може стати методологічною базою для 
дослідження процесу прийняття політичних рішень через призму обидвох підходів, 
тим паче, що дає можливість об’єднати їх, побудувавши математичну модель, яка 
базується на раціональності, легальності, тих чи інших нормативних аспектах та 
певною мірою поведінку політичного актора, певні політичні відносини та ін..

Проте, якщо ми говоримо про суспільства перехідної демократії, то нам необхідно 
розуміти, що політичний транзит характеризує політичну систему як нестабільну. Це 
відбувається через процеси формування нових демократичних інститутів чи їхню 
трансформацію. У такій системі важко використовувати нормативно-прексрептивний 
підхід, так як норми у суспільстві ще не стабілізувались у тому чи іншому вигляді. 
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Власне єдиною сталою у таких суспільствах є наявність політичних акторів, які при-
ймають політичні рішення. Відповідно ми повертаємось до необхідності дослідження 
взаємодії індивідів (чи політичних сил), які мають не співпадаючі інтереси, адже мета 
кожного – досягнути влади чи утримати її у своїх руках. 

Таким чином теорія ігор – одна із небагатьох теорій, яка дає можливість викори-
стання математичних моделей для розгляду нестабільних політичних систем. В той 
же час даючи можливість чіткого прогнозування імовірності тих чи інших політичних 
явищ, базуючись на раціональності політичних акторів. 
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Яна  Сичова

МІСЦЯ ПАМ’ЯТІ  П’ЄР НОРА  
ЯК ПРОСТІР КОНСТРУЮВАННЯ
КОЛЕКТИВНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ

Французький дослідник П. Нора визначає ідентичність як характеристику гру-
пи, пов’язану з її самоствердженням. На його думку, ідентичності конструюють-
ся, оскільки обов’язком будь-якої групи є самовизначення. Саме на рівні обов’язків 
виникає тісний зв’язок ідентичності з пам’яттю – у цьому випадку «історична 
самосвідомість перетворюється на соціальну свідомість» [1]. 

Феномен пам’яті П. Нора аналізує на прикладі Франції. У 80-90-х роках ХХ ст. 
зусиллями П. Нора та низки інших дослідників побачила світ семитомна праця – 
«Місця пам’яті», що стала класикою в контексті досліджень колективної пам’яті. У ній 
предметом дослідження стали місця (речові або нематеріальні), які є символами для 
французької нації. Оскільки пам’ять груп із часом зникає, виникає потреба у фіксації 
пам’яті – тобто створенні місць, які допомагають її відтворити. «Про пам’ять так багато 
говорять тільки тому, що її більше немає» стверджує П. Нора [2, с. 1]. Місця пам’яті 
П. Нора визначає як «останки, крайню форму, у якій існує комеморативна свідомість 
в історії, яка ігнорує її, але яка водночас її потребує» [2, с. 6].

Місця пам’яті є продуктом «меморіальної епохи», яка характеризується спле-
ском інтересу до групової пам’яті. Причиною такого стану речей французький 
історик називає два історичних явища – прискорення історії та її демократизацію. 
Перший феномен пов’язаний із непередбачуваністю майбутнього, унаслідок чого 
виникає обов’язок пам’ятати. Такий обов’язок є наслідком «кінця телеології історії», 
у результаті якого індивіди та групи відрізані від свого минулого. Пам’ять, таким 
чином, не просто гарантує спадковість, а й дає впевненість у завтрашньому дні. 
Другий феномен виникає внаслідок емансипації, звільнення груп, етносів і націй, що 
стає підставою для формування колективних пам’ятей меншин, які мають на меті 
відвоювати втрачене минуле [1]. З огляду на дві перераховані причини, критично 
важливого значення набуває реконструкція минулого – конструювання колективної 
пам’яті, засобом якого стають місця пам’яті.

Роль місць пам’яті полягає у «відчутті неперервності», з огляду на що передумо-
вою їхнього конструювання є бажання пам’ятати. Місця пам’яті є необхідним атрибу-
том будь-якої нації в ситуації, коли «весь світ закружляв у цьому танці… глобалізації, 
демократизації, соціального нівелювання, медіатизації» [2, с. 1]. З огляду на це, місця 
пам’яті постають як нагадування про минуле, як засіб забезпечення спадкоємності – 
тобто підтримання ідентичності. «Споглядаючи» місце пам’яті, індивід відчуває себе 
частиною групи, що викликає в нього певні почуття. Зазвичай це почуття гордості, 
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патріотизму, шаноби, інколи – смутку, відчаю та навіть прагнення до реваншу (пам’ять 
пригноблених груп). Зважаючи на це, місця пам’яті завжди апелюють до емоційно-
чуттєвого начала. Вони є священними для нації, тому виступають засобом інтеграції 
групи.

До переліку місць пам’яті П. Нора відносить «музеї, архіви, кладовища, колекції, 
свята, річниці, трактати, протоколи, монументи, храми, асоціації…» [2, с. 6] – тобто все 
те, що, по-перше, репрезентує попередні епохи й, по-друге, має важливе символічне 
значення, унаслідок чого місця пам’яті здатні хвилювати серця й уми індивідів і груп. У 
випадку Франції до місць пам’яті П. Нора зараховує Марсельєзу, Пантеон, Тріумфальну 
арку, словник Ларусса та ін. Ключовою умовою перетворення місця на місце пам’яті є 
символізм. Так, хвилина мовчання не стала би «місцем пам’яті», якби члени групи не 
розділяли її символічне значення. Місця пам’яті є вкоріненням у свідомості вічності, 
з огляду на що вони завжди спричиняють ностальгію та глибоку пошану. 

П. Нора виокремлює два види місць пам’яті: панівні місця пам’яті, а також ті, над 
якими панують. Панівні місця пам’яті є тріумфальними, урочистими та авторитетни-
ми – їм завжди присвячують офіційні церемонії, які індивіди зобов’язані відвідувати, 
навіть усупереч своїй волі. Натомість, місця пам’яті, над якими панують, це «святилища 
спонтанної відданості й безмовних паломництв»; «місця-прихисток», «живе серце 
пам’яті». Як приклад панівних місць пам’яті П. Нора наводить похорони Ш. де Голля, 
які набули національного масштабу через їхню офіційність, тоді як другий різновид 
місць пам’яті ілюструє поховання Ж.-П. Сартра [2, с. 18].

Оскільки «спонтанної пам’яті не існує» [2, с. 6], постає потреба у створенні 
музеїв та відкритті архівів, проведенні меморіальних заходів і святкуванні річниць, 
формуванні пантеону видатних особистостей і спорудженні пам’ятників. З огляду на 
це, актуалізуються обов’язок збереження та заборона знищення. 

Імперативом епохи П. Нора називає культ документів, підкреслюючи, що «про-
довження кількісної революції через декілька десятиліть призведе до помножен-
ня кількості тільки суспільних архівів у тисячу разів» [2, с. 8]. Жодна доба, згідно 
з П. Нора, не характеризувалася такою забобонною повагою до минулого. У цьому 
сенсі дослідник порівнює інтерес до створення архівів як місць пам’яті з релігійною 
ревністю в контексті їхнього збереження. Особливістю сучасної епохи є те, що бажан-
ня написати мемуари може виникнути в будь-якого індивіда. І якщо раніше існувала 
монополія на поповнення архівів (держава, церква, знатні роди), то тепер  «хто тільки 
не бажає записати свої спогади» [2, с. 8]. Меморіальна епоха, таким чином, призводить 
до «недиференційного розширення меморіального поля, гіпертрофованого розду-
вання функції пам’яті, пов’язаного з відчуттям її втрати та відповідним посиленням 
всіх інститутів пам’яті» [2, с. 8].

Як місця пам’яті П. Нора розглядає також підручники з історії, автобіографії, щоден-
ники, мемуари. Умовою їхнього перетворення на місце пам’яті є «переробка» історії – 
тобто інтерпретація подій під певним кутом зору. Очевидно, що така інтерпретація 
має виходити з інтересів та потреб групи. Зважаючи на це, місця пам’яті формуються 



К АФ 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

107

внаслідок «гри історії та пам’яті» [2, с. 14]. Серед місць пам’яті П. Нора також виділяє 
пейзажі, краєвиди, коли простір набуває символічного виміру. У цьому випадку постає 
розуміння простору як «нашої землі». 

Таким чином, у світі, що стрімко змінюється, неабиякого значення набуває збере-
ження зв’язку з традицією, оскільки, згідно з концепцією П. Нора, чим менше пам’ять 
переживається колективно, тим більше вона потребує створення спеціальних місць 
– речових і нематеріальних «місць пам’яті», які дають змогу відчути зв’язок минулого, 
теперішнього й майбутнього. Головна функція комеморативних практик, репрезен-
тованих місцями пам’яті, полягає в підтвердженні колективної ідентичності шляхом 
«пригадування» минулого. В умовах глобальних викликів місця пам’яті дають змогу 
групі назвати себе й, таким чином, усвідомити власне місце в історії.
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Лідія  Токарєва

КОНЦЕПТ ЛЮДИНИ РАЦІОНАЛЬНОЇ  
У ФІЛОСОФСЬКО ПОЛІТИЧНІЙ 

ТРАДИЦІЇ ПОСТМОДЕРНУ

Швидка трансформація світу в епоху постмодерну, розвиток нових соціально-
політичних форм підривають сформовані традиції гуманізму. Процес трансформації 
політичної реальності відбувається хаотично і ми маємо змогу спостерігати за появою 
фрагментарної політичної раціональності, розвитком радикально нових політичних 
конфліктів на державному, етнічному, національному, груповому рівнях, внутрішній 
розкол і розшарування політичного простору.

Соціогуманітарні науки (в т.ч. теорія політичної науки та філософія політики) 
спираються на той чи інший образ людини, однак безпосередньо вивчають не саму лю-
дину (її сутність або «природу»), але лише певні прояви цієї природи. Для вирішення 
пізнавальних задач, які ставлять перед собою ці науки, як правило, досить мати за-
гальне уявлення про людську діяльність і, відповідно, про структуру цієї діяльності.

Діяльність як і будь-яку динамічну систему необхідно розглядати у двох аспек-
тах: синхронному та діахронному. У синхронному аспекті діяльність має структуру: 
суб’єкт – засіб, діяльності (знаряддя) - предмет; в діахронному, мета - засіб (визначення 
ресурсів і вибір знарядь - результат.

Провідний мотив діяльності породжує особливий тип раціональності, як способу 
обґрунтування значущості встановленої мети і виправдання характеру використову-
ваних засобів. Раціональність відповідає за співвідношення мети і засобів. 

Яскравим прикладом такої раціональності є прийняте в політиці виправдання 
репресивних заходів або те, як в економічній діяльності обґрунтовується прагнення 
до отримання прибутку. Зазначимо також, що з точки зору іншого типу раціональності 
- дана може виглядати як «абсурдна» або «ірраціональна». До прикладу, знищення 
«надлишку» продуктів з міркувань економічної доцільності виглядає абсурдним з 
соціальної точки зору (відмова від вирішення проблеми голоду).

Для постмодерністів не може існувати єдиної реальності чи єдиного перспек-
тивного погляду на реальність або навіть концепції того, що таке реальність, не 
існує єдиного об’єктивного чи правдивого способу перевірки будь-яких тверджень 
про окремі явища, які можна назвати «реальністю». Таким чином, у постмодернізмі 
існує реальність для кожної окремої групи, яка вирішила використати цей термін та 
прийняти його за основу своєї діяльності.

Те, що постмодернізм неможливо визначити однозначно, є істиною. Однак 
його можна описати як сукупність критичних, стратегічних та риторичних прак-
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тик, що використовують такі поняття, як «різниця», «повторення», «слід», «симу-
лякр» та «гіперреальність» для дестабілізації інших концепцій, таких як «наявність», 
«ідентичність», «історичний прогрес», «епістеміологічна визначеність» та 
«однозначність значення».

У постмодерністському мисленні, коли існує безліч групп ідивідів, і, відповідно, 
безліч ідей про те, що є раціональним, результатом є безліч реальностей, що існують 
та функціонують одночасно і характеризуються специфічними, характерними лише 
для них, визначеннями «раціональності».

У данному контексті теорія політичної науки постає як один із найбільш глибоких 
виразів прагнення людини бути дійсно раціональною, спроба керуватись та спира-
тись лише на апробовані та верифіковані дослідження, а не на емоції чи інстинкти. 

Політичні теоретики відрізняються від інших громадян  не лише тим, що у них є 
володіють попередніми знаннями у сфері політики та політичної теорії, їх відрізняє 
якість цих поглядів, вони прагнуть зробити своє бачення політики максимально широ-
ким, обгрунтованим та доступним, описуючи сучасне знання людей про навколишній 
світ.

Немає нічого унікального і нового в заявах постмодернізму про те, що в світі є 
більш багатий досвід, ніж той, який характерний для сучасної раціональності, осо-
бливо для домінуючої версії наукової раціональності, яка була завжди схилялась до 
об’єктивізму і формалізму. 

Відмінний варіант постмодернізму в цьому твердженні полягає в додатково-
му сумніві в прозорості досвіду і описі різних засобів його конструкції. Критика 
постмодернізму щодо подвійних систем та дихотомій мала різні мотиви і джерела, 
починаючи з підходу між наукою та ідеологією, але іноді поширюючись на будь-яку 
категорію, яка визначається за допомогою відмінності.

Постмодернізм, прагнучи описати становище «людини раціональної» в умовах 
глобалізації, що здійснила колосальний вплив на економіку, політику, культуру, а 
також і на окремого індивіда, якісно по новому охарактеризував людську сутність, 
у доволі гострій формі поставивши питання про взаємодію людини та політики в 
сучасному світі. 

У такому співвідношенні «людина політична» подібна до «людини економічної»: 
вона виходить з власного раціонального інтересу, здійснює вибір, послуговуючись 
набором обмежених альтернатив, але на відміну від останнього, політична діяльність 
не може спиратися на принцип індивідуалізму; політичне життя починається там і 
тоді, коли індивіди об’єднують свої цілі або інтереси для досягнення загальної мети, 
вступаючи в конфлікт інтересів з іншими колективними суб’єктами. 

Таким чином можемо систематизувати основні риси «людини раціональної» у 
політичній думці постмодерну. Для неї характерне:

· Імпліцитне розуміння раціональності як філософського критицизму;
· Акцент на «ерудиції» як здатності мислити «множинно» і вільно категоріями 
пізнання;
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· Відмова від можливості знайти єдиний, «привілейований» тип раціональності 
для пізнання політичного;

· Трактування мови як «простору» для філософського «експериментування»;
· Відмова від онтології, «обґрунтованості», мислення, від «буття», на користь 
невловимої «суб’єктивності»;

· Відмова від пошуку стійких смислів на користь нонсенсу, що усвідомлюється 
як потенційне джерело нових смислів;

· Відмова від ідентифікації та уніфікації на користь неповторності, унікальності 
та одиничності;

· Трактування науки і філософії як «гри без єдиних правил»;
· Визнання рівності всіх дискурсивних практик; 
· Руйнування суб’єкт / об’єктної парадигми;
· Розуміння основного завдання філософії політики як «творення нових 
концептів»;

· Принциповий плюралізм реальностей, які існують паралельно та не є 
пріоритетними одна над одною.
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КАФЕДРА ПОЛІТОЛОГІЇ

Світлана  Була

ПОЛІТИКА УКРАЇНИ 
У СФЕРІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ 

ТА ЗАХИСТУ ДАНИХ

На даний час швидкий розвиток інформаційних технологій та новітніх засобів 
комунікації сприяє інтенсифікації процесів, спрямованих на розвиток електронного
урядування загалом та е-демократії зокрема. Окрім очевидних переваг такого по-
ширення використання різноманітних способів і засобів інформаційного обміну, ми
можемо помітити і низку проблемних питань, що постають на «порядку денному».

Технології електронного урядування в умовах побудови інформаційного 
суспільства змінюють підхід то державного управління. Інформація стає доступною
широким верствам населення, що допомагає громадянам брати участь в управління
державною. Утім, обсяг даних, який є необхідним для впровадження функціонування
адміністративно-бюрократичного апарату, та потенційна можливість їх викрадення
чи неправомірного використання може викликати недовіру до самого концепту за-
галом.

Оскільки Україна взяла курс на розбудову електронної демократії та побудову 
інформаційного суспільства, то разом із тим постають і питання захисту інформації.
Крім того, створення дієвої системи захисту персональних даних належить до
міжнародних зобов’язань України, в тому числі пов’язаних із європейською інтеграцією 
нашої держави. Зокрема, саме від виконання цього зобов’язання значною мірою за-
лежать євроінтеграційні прагнення української держави [3].

Механізми Національної програми інформатизації управління були сформовані 
ще у 1998 р., утім, вони лише частково відповідають вимогам розвитку інформаційного 
суспільства. У них закладена така парадигма державного управління, яка зорієнтована
насамперед на інформатизацію органів державної влади з метою підвищення 
ефективності їх діяльності.

Питання ж безпеки інформації регламентують Закони України «Про інформаційну 
безпеку», «Про захист персональних даних», окремі рішення Конституційного Суду 
України та кодифікаційні акти.
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Також питанню захисту інформації присвячена Стаття 32 Конституції України, 
в якій зазначається, що «не допускається збирання, зберігання, використання та по-
ширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених 
законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав 
людини» [5]. Цю статтю Конституції України, на нашу думку, також можна трактува-
ти у контексті збору та обробки персональних даних в межах системи електронного 
урядування. В Ст. 17 Конституції України йдеться про те, що інформаційна безпека 
України є найважливішою функцією держави та справою всього українського народу 
[5]. Отож як держава так і український народ повинні вживати різноманітних заходів 
щодо захисту інформації.

Закон «Про захист персональних даних» був прийнятий з метою імплементації 
Конвенції № 108 Ради Європи аби закріпити в українському законодавстві основні 
права суб’єктів персональних даних, підстави для обробки цих даних, порядок 
повідомлення наглядового органу про здійснення обробки тощо. Він базується 
фактично повністю на положеннях Директиви ЄС «Про обробку персональних даних 
і захист прав осіб у телекомунікаційному просторі» [1, c.14]. 

Законом передбачається необхідність прийняття наглядовим органом у сфері 
захисту персональних даних, яким є станом на сьогодні Уповноважений Верховної 
Ради України з прав людини, низки підзаконних нормативно-правових актів у сфері 
захисту персональних даних [1, c.14].

Саме тому, у 2014 р. наказом Уповноваженого Верховної Ради України з прав 
людини були затверджені наступні нормативні акти: 1)Типовий порядок обробки 
персональних даних; 2)Порядок здійснення Уповноваженим ВРУ контролю за до-
держанням законодавства про захист персональних даних; 3)Порядок повідомлення 
Уповноваженого ВРУ з прав людини про обробку персональних даних, яка становить 
особливий ризик для прав і  свобод суб’єктів персональних даних, про структурний 
підрозділ або відповідальну особу, що організовує роботу, пов’язану із захистом  персо-
нальних даних при їх обробці, а також оприлюднення вказаної інформації [3, с. 60-62].

З прийняттям цих положень до певної міри були регламентовані процеси об-
робки та захисту персональних даних. Утім, Закон не до кінця регламентує процес 
автентифікації особи за допомогою електронних носіїв інформації. 

Політична інформація зустрічається практично на всіх доступних інтернет ре-
сурсах і майданчиках для комунікації. Таким чином, величезна кількість користувачів 
світової павутини стають учасниками політичних процесів, причому вони не завжди 
здатні усвідомити себе серед таких. В результаті виникають нові проблеми, пов’язані 
з існуванням політичних процесів в інтернеті, а також питання про можливостях 
управління цими процесами.

Використання маніпулятивних технологій та фейкової інформації в політичному 
просторі країни є дуже актуальною темою для нашого суспільства, адже кожного дня 
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все більшого розвитку набувають різноманітні політичні технології, за допомогою 
яких політики впливають на свідомість виборців. І якщо у користувачів телебачен-
ня за ці кілька десятків років уже сформувалося критичне ставлення до інформації, 
отримуваної з екранів телевізора, то в користувачів інтернету таке ставлення до 
інформації, яку вони начебто самостійно знаходять у мережі, ще не сформувалося, і 
вони довіряють їй значно більше.

Тому, для успішного протистояння новим, ще не звичним політтехнологіям, які 
використовують можливості інтернету, таким як фейки та маніпуляції, потрібно не 
тільки критично ставитися до будь-якої інформації в мережі, якою б правдивою та 
ексклюзивною вона не здавалася, не тільки бути поінформованим про наявність 
таких технологій і механізми їхньої дії, а й усебічно розвиватися як самодостатня 
особистість, здатна до рефлексії та самостійного прийняття політичних рішень.

На сьогоднішній день, через стрімке поширення ІКТ та ІТC, світова спільнота і 
Україна в тому числі отримала не лише численні переваги, а й цілу низку проблем, зу-
мовлених дедалі більшою вразливістю інфосфери щодо стороннього кібернетичного 
впливу, що завдає неймовірної шкоди для країни. Тому цілком природно постала 
необхідність контролю та подальшого врегулювання відповідних взаємовідносин, а 
отже, і невідкладного створення надійної системи кібернетичної безпеки, збільшенні 
інвестування в кібербезпеку, щоб запобігати атакам державні й приватні компанії і 
протистояти намірам дестабілізувати суспільство [4].

Крім того, кожне суспільство потребує правил, стандартів, норм, положень, 
інструкцій та інших документів, щоб почувати себе захищеним у кіберпросторі хоча 
б у правовому відношенні. На даний час, з’явля ються галузеві нормативні документи, 
що стосуються кіберризиків, зростає інтерес до цієї галузі з боку законодавчих органів. 
В Україні розробляються стандарти з безпеки для об’єктів критичної інфраструктури. 
Все частіше лунають заклики до більш активної взаємодії та обміну інформацією, 
а також до надання обов’язкової звітності про кібератаки для спільної протидії та 
мінімізації наслідків таких атак [4].

Якщо ж аналізувати Закон України «Про інформацію» [2], то він хоч і регламентує 
більшість питань пов’язаних із інформаційною безпекою, але в ньому відсутні деякі 
критично важливі принципи зазначені у Конвенції та Директиві ЄС.

Отже, станом на даний час, рівень забезпечення інформаційної безпеки та право-
вого її підкріплення в Україні є не достатньо пропрацьованим, хоч деякі положення і 
відповідають вимогам міжнародної спільноти. Утім, наразі того є недостатньо.

Україні ще потрібно привести національне законодавство у відповідність з 
міжнародними стандартами, створити систему незалежних адміністративних, право-
застосовних, консультативних та наглядових органів, що забезпечуватимуть дотри-
мання права на захист персональних даних як у приватній, так і в публічній сферах.
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Ірина  Куречко

НОВІ СУСПІЛЬНО ПОЛІТИЧНІ РУХИ: 
ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ, ОСНОВНІ ЦІЛІ 

ТА НАСЛІДКИ ФУНКЦІОНУВАННЯ

Всеохоплююча глобалізація і зростання ролі засобів масової інформації у су-
часних постіндустріальних суспільствах не лише дали поштовх до формування но-
вих суспільно-політичних рухів, а й вплинули на трансформацію їх суті та змісту. 
Суттєвість таких змін призвела до формування окремої парадигми в рамках західної 
теорії суспільно-політичних рухів, яка отримала назву концепції нових суспільних 
рухів.

 Дослідники, які обґрунтовували і змістовно наповнювали цю концепцію за-
значали, що починаючи з 80-х років ХХ ст. світ зіткнувся з абсолютно новими викли-
ками сучасності: назрілі проблеми екології, війни і миру, дотримання громадянських 
прав, прав національних меншин, рівноправності жінок тощо. Згодом до цього списку 
додалися загрози тероризму, відкритість кордонів, і як наслідок, проблеми біженців, 
боротьба з пандеміями і т.д.

Глобалізація як виклик сучасності відобразилася на специфіці нових суспільно-
політичних рухів. Основний акцент соціальної активності змістився з реалізації 
економічних і політичних інтересів конкретних груп до формування нових ціннісних 
основ існування та життєдіяльності суспільства в цілому (як на національному, так і на 
світовому рівнях). Суспільно-політичні рухи в цій парадигмі виступають як соціальні 
суб’єкти, що є рушійною силою історичного розвитку на сучасному етапі [4, с. 12–13]. 
Вони націлені на якісну політичну перебудову, залучають представників усіх класів, 
уникають ієрархії в структурі та насильства у методах. Нові суспільно-політичні рухи, 
незважаючи на наявність багатьох спільних рис з традиційними рухами, все ж мають 
певні відмінності. Ця теорія розглядала рухи (екологічні, антивоєнні, феміністичні 
тощо) як реакцію на експансію державної влади, засобів масової інформації. 
Особливістю нових суспільно-політичних рухів було те, що вони носять глобальний 
характер, і, відповідно, реалізуються в державних чи міжнародних масштабах [1, 
с. 88–93]. Вони також націлені на вирішення більш широкого кола актуальних проблем 
(екологічних, захисту прав жінок, національних меншин тощо). Також рушійною си-
лою нових суспільно-політичних рухів стає середній клас, а не робочий, як відзначено 
у традиційному розумінні суті руху [3, с. 38–62]. Ці положення, обґрунтовані в рамках 
концепції нових суспільних рухів відображали внутрішньо- та зовнішньополітичні 
реалії того часу, які й визначали специфіку функціонування рухів.
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В сучасному світі трактування нових суспільно-політичних рухів зазнало 
трансформації, що зумовлено низкою політичних, економічних, соціокультурних 
процесів і змін, які відбуваються у світі. З розвитком інформаційних технологій 
змінюються і вдосконалюються способи комунікацій, зокрема створюються і успішно 
імплементуються у реалії життя нові комунікативні канали (наприклад, соціальні 
мережі), форми та техніки комунікацій. Це дає нові, більш широкі можливості 
суспільно-політичним рухам взаємодіяти з різними верствами суспільства, органа-
ми державної влади, світовою спільнотою. Не слід відкидати і роль глобалізації, яка з 
плином часу теж набуває нових рис, що у свою чергу впливає на специфіку сучасних 
суспільно-політичних рухів.

Сьогодні універсалізуючий та інтегруючий процес глобалізації породжує однакові 
структурні утворення, сприяє уніфікації світової спільноти. У сучасних суспільствах 
виникають схожі форми соціального протесту, громадських ініціатив, організацій 
і рухів. Особливого значення набувають гнучкі соціальні структури, об’єднання 
індивідів, які швидко адаптуються до змінного навколишнього середовища. 

Суспільні рухи відіграють важливу роль у сучасному житті та є не лише продуктом, 
а складовою частиною процесу глобалізації. Так, розмитість/відкритість кордонів як 
результат глобалізації стає наслідком того, що протестні настрої і загалом суспільно-
політичні рухи, які виникають в одній країні поширюються в інших, особливо сусідніх 
державах. Яскравим прикладом може слугувати рух «жовтих жилетів», який спонтанно 
виник у Франції в листопаді 2018 р. та швидко поширився на інші країни, зокрема 
сусідню Бельгію. Ці рухи не мали офіційних вимог, оскільки були децентралізованими. 
Загалом виступали за покращення рівня життя людей, відставку діючої влади тощо. 

Ще однією вираженою специфікою нових суспільно-політичних рухів є відсутність 
вираженого лідера, або й загалом керівних органів, а також ієрархії, обов’язків, 
уніфікації. Для них характерна також девертикалізація, деідеологізація, відносна 
ефемерність. Безсумнівною заслугою сучасних суспільно-політичних рухів є фор-
мування нового стилю мислення. Рухи організовуються незалежно від політичних 
уподобань та приналежності «відповідно до способу життя», визначеного життєвою 
філософією. Вони акцентують увагу на певному одязі, властивих їм способах прове-
дення часу, культурних уподобаннях тощо. Однак з погляду впливовості нові рухи є 
аутсайдерами і в політичній, і в економічній сферах, не мають реальних можливостей 
для соціальних дій [2, с. 45, 46].

Зазначені риси нових суспільно-політичних рухів не є вичерпними і багато в чому 
залежать від їхніх типів. Так, серед нових рухів можна виокремити глобальні рухи, 
які мають універсальний характер і цілі та регіональні, які відображають специфіку 
місцевих традицій і сприяють локалізації конкретної спільноти. У першому випадку 
це є власне ті рухи, які здебільшого є продуктом глобалізації. Тобто, вони покликані 
впливати на владу у своїх державах і загалом на світову спільноту з метою вирішення 
важливих світових проблем. На відміну від глобальних, регіональні об’єднання ство-
рюються для вирішення актуальних проблем, що стосуються окремих індивідів та 
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невеликих соціальних груп та верств. І хоча їхня діяльність не має універсального
характеру, вони трансформуються під впливом глобальної культури. 

Поруч із глобальними та регіональними суспільно-політичними рухами можна
виокремити ще антиглобалістські рухи, які являють собою сукупність різних сил
світової спільноти, що організовують спільні акції протесту. У структурному плані
антиглобалістський рух є мережею організацій, які не втрачають своєї самостійності,
а діють на основі принципу обміну інформацією, розробляють загальну стратегію і
виступають проти капіталістичної глобалізації. Регіональні суспільно-політичні рухи
у більшості випадків можна характеризувати як антиглобалістські, оскільки вони ма-
ють національний характер, створюються як реакція на уніфікацію цінностей з метою
збереження власних традицій, захисту індивідуальних і групових цінностей тощо.

В сучасному світі абсолютних противників глобалізації стає все менше, через
невідворотність цих процесів, тому частіше в політологічній літературі замість
поняття антиглобалістський рух можна зустріти термін альтерглобалістський
(від лат. alter — «інший»). Йдеться про ті рухи, які виступають за альтернатив-
ну глобалізацію, прагнуть до глобальної демократії, справедливості і глобальної
реалізації прав людини. Альтерглобалістські рухи є одним з найпопулярніших видів
нових суспільно-політичних рухів сьогодні. Вони не виступають проти глобалізації
загалом, а підтримують деякі аспекти глобалізації, перш за все, міжнародну інтеграцію.
Також на відміну від інших суспільно-політичних рухів (наприклад, робітничих чи
антикомуністичних), альтерглобалістські рухи, як і глобальні та антиглобалістські
мають досить широкі, часто до кінця не визначені цілі та завдання, які не обмежуються
реалізацією в межах конкретної держави, а націлені на втілення їх в життя в рамках
світової спільноти. Тому зазвичай такі рухи не ставлять собі за мету трансформацію
у політичні інститути, зокрема у політичні партії, а націлені впливати на владу, як
національну, так і світову, з метою досягнення певних цілей. 

Підсумовуючи, слід зазначити, що нові суспільні рухи є як продуктом, так і скла-
довою частиною глобалізації. Вони відрізняються від класичних рухів, зокрема харак-
теризуються девертикалізацією, розмитістю кордонів, децентралізацією, відсутністю
вираженого лідера, ієрархії, обов’язків, уніфікації тощо. Нові рухи організовуються
незалежно від політичних вподобань, у відповідності зі способом життя. Глобальні
рухи мають універсальний, часто наднаціональний характер, регіональні ж рухи є
локальними, носять національний характер. Антиглобалістські рухи виникають як
реакція на негативні вияви глобалізації, а альтерглобалістські як спроба запропо-
нувати нові сценарії розвитку подій і перебігу політичних процесів, які в сучасному 
світі є невідворотними. Так, інформатизація суспільства як реалії сьогодення сприяла
розвитку нових суспільно-політичних рухів. Створення нових каналів, способів і форм
комунікацій покращували способи взаємодії рухів з масами і органами державної
влади чи світовою спільнотою загалом. Зокрема з виникненням і популяризацією
соціальних мереж рухам стало значно легше організовувати різноманітні мітинги,
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протести, демонстрації, а також поширювати необхідну інформацію, розпалюючи 
або підтримуючи наявні протестні настрої у суспільстві.
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Віталій  Литвин

МАЛІ  ПАРТІЇ: ВАРІАНТИ РОЗУМІННЯ
У ПОЛІТИЧНІЙ НАУЦІ

Чи не вперше у політичній науці та практиці, але постійно все ширше і ширше, про 
феномен «малих» політичних партій почали розмірковувати із 70-х років ХХ століття. 
Поштовхом для цього стали результати цілого циклу послідовних національних парла-
ментських виборів головно у скандинавських країнах Європи, а також суттєва зміна 
сутності та природи соціополітичних поділів у Європі, зокрема з матеріалістичної 
у постматеріалістичну. Ще з часом, зокрема із 90-х років ХХ століття, про «малі» 
політичні партії почали говорити не лише електорально та національно, однак і 
функціонально, і у зменшеному територіально-географічному просторі та масштабі, 
тобто як про політичні партії винятково на місцях (у регіонах, локальностях тощо, 
однак загалом на рівні, нижчому національного) та про політичні партії як недолік 
партійних систем на національному рівні тощо. Причому все це відбулось (почалось 
та продовжилось) паралельно з актуалізацією субнаціонального політичного процесу 
і субнаціональної тематики у політичній науці.

Як наслідок, із часом склалась ситуація, згідно з якою сьогодні так звані «малі» 
партії стали притаманними (теоретично і практично) чи не для всіх країн Європи. 
Однак деякі з цих політичних партій виявились здатними структурувати партійні 
системи цілих країн, а деякі – ні, оскільки такі політсили постійно залишаються на 
маргінесі політичного процесу, адже або формуються і незабаром навіть зникають. 
Крім того, деякі «малі» політичні партії позиціонуються чи принаймні сприймають-
ся як релевантні, а деякі – натомість ні. Із цього слідує, що так або інакше «малі» 
політичні партії змушують цілі когорти дослідників переосмислювати теорію партій і 
партійних систем, зокрема питання релевантності партій, фрагментації, поляризації, 
електоральної мінливості та загалом структурування партійних систем тощо.

Відтак у дослідницькому і прикладному контекстах тематика «малих» політичних 
партій зовсім не є уніфікованою, односторонньою та цілковито впорядкованою, а 
натомість радше є дисперсною та гетерогенною. Це вдало можемо зрозуміти з бодай 
часткового переліку ключових завдань і проблем дослідження «малих» партій у політичній 
науці, серед яких: сутність і причини визначення та позиціонування політичних партій як 
«малих», причому на різних рівнях політики, виборчого процесу й урядування (а не лише 
національному); організаційна структура, стратегія, ідеологія та членство в «малих» 
партіях; здатність «малих» партій виконувати альтернативні функції і розв’язувати 
проблеми, властиві іншим партіям на національному і субнаціональному рівнях уря-
дування; здатність великих партій нівелювати «малі» партії за рахунок використання 
їхніх ідей «на прокат»; різновиди та групи «малих» політичних партій, в тім числі у 
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теоретико-методологічному сенсі; співвідношення розвитку і кількості «малих» партії 
з рівнем розвитку демократії, участі громадян і параметрами інституційного дизайну та 
міжінституційних відносин на різних рівнях політики; унаслідуваність кількості та 
сили «малих» партій від параметрів формування і фінансування партій та виборчих си-
стем і правил; причини й наслідки «виживання» або занепаду, кількості, успіхів і невдач 
«малих» партій у різних країнах; релевантність або нерелевантність «малих» партій у 
рамках партійних систем; можливості перетворення «малих» партій у сильні й основні 
партії або можливості їхнього краху; відсутність консолідованої теорії «малих» партій.

Більше того, таку гетерогенність і неконсолідованість проблематики «малих» 
політичних партій спостерігаємо на різних етапах її розвитку у політичній науці. При цьому, 
першу «хвилю» (до початку ХХІ століття) дослідження феномена «малих» політичних 
партій становлять такі вчені, як: Ф. Мюллер-Роммель, Дж. Прідхам, М. Педерсен, 
К. Дешувер, С. Волінец, К. Ловсон, П. Меркл, Дж. Коаклі, В. Грант, П. Майр, Г. Майер, 
Р. Кац, Г. Герцог, С. Фішер, М. Новак, В. Кей, Р. Касслінг, К. Річмонд, Г. Сміт, М. Дюверже, 
Дж. Сарторі, П. Абрамсон, Дж. Олдріч, Г. Голд, М. Пінард, А. Блейс й інші. Друга ж «хви-
ля (з початку ХХІ століття) репрезентована такими дослідниками «малих» партій, як: 
К. Дешувер, Л. Вікс, Л. Слоан, Дж. Коаклі, К. Копус, А. Крарк, К. Боттом, Дж. Геррінг, 
М. Лейвер, А . Квінліван, Г. Кеффорд, А . Гауя, Г. Орр, С. Буйзен, Л. Даймонд, 
Р. Гюнтер, М. Феннема, В. Ван дер Бруг, Е. Беланжер, Б. Тамас, К . Стейверс, 
Д. Денвер, Г. Бохель, С. Хаг, М. Кларк, Дж. Адамс, С. МакДед, К. Рекавек, Н. Болейер, 
Е. О’Меллі, Ч. Боікс, М. Тавітс, Д. Вільсон, С. Гергіна, А. Фаган й інші.

Чи не найцікавішим у контексті існуючих в політичній науці питань, завдань і 
проблем розвитку «малих» партій є те, що надзвичайно багато непорозумінь існує 
з приводу не лише дослідження й однозначності розуміння сутності, але і позна-
чення так званих «малих» партій різними вченими, у різних контекстах та в різних 
країнах тощо. Річ у тому, що поточно часто застосовують найрізноманітніші позначення 
і найменування таких політсил, серед яких: «мала» партія (small party), «незначна» 
або «другорядна» партія (minor party), «мікропартія» (micro-party), «третя» партія 
(third party), «периферійна» партія (peripheral party), «протестна» партія (protest par-
ty), «особиста/персональна» партія (personal party), «інша» партія (other party), «окрема» 
партія (separate party), «електоралістична» партія (electoralist party), «нішова» партія 
(niche party) тощо. Хоча, як бачиться, це надзвичайно великий недолік, адже чимало 
таких прикметників для позначення партій – їхнього розміру, організацій, ідеологій 
тощо – взаємно пересікаються, а не є вичерпними. Причому найпроблемніше те, що різні 
дослідники синонімізують різні позначення так званих «малих» партій, тим самим не на-
даючи чіткості і структурованості політологічного знання. Відповідно, сьогодні відсутня 
уніфікована політична теорія та інфраструктура з приводу розуміння «малих» партій, 
а натомість відбувається так зване «концептуальне розтягування», через що деякі 
вчені вважають за недоречне аналізувати «малі» партії в принципі. Навіть попри те, що 
у таких країнах, як Австралія, Ірландія, Італія, Мексика, Німеччина, ПАР, Португалія, 
Сполучене Королівство, США, Чехія тощо, до тематики «малих» партій звертаються досить 
часто, принаймні на тлі інших країн світу. 
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Якщо говорити про означену проблему більш деталізовано, то вона стає ще
очевиднішою, адже вчені не лише застосовують різні позначення і синоніми для так
званих «малих» партій, але й наповнюють їх зовсім різним змістом і сенсом. Зокрема,
можна виокремити такі відомі у політичній науці спроби дефініювання (в тому числі у 
рамках синонімізацій) «малих» партій, як: опортуністичні політичні партії, які намага-
ються «грати» за рамками і правилами системи (Г. Кеффорд); усі політичні партії, крім 
двох найбільших, в країнах з мажоритарною виборчою системою та двопартійною
партійною системою (Дж . Геррінг); партії, які не структурують міжпартійної
конкуренції та партійної системи, оскільки не є релевантними (Дж . Сарторі,
Ф. Мюллер-Роммель, Дж. Прідхам, Г. Кеффорд) або представленими у легіслатурах
(Г. Орр); ідеологічно різноманітні партій із національною підтримкою, меншою
2 відсотків (С. Буйзен); партії, які представляють крайню/радикальну чи нецентристську 
«нішову» ідеологію (Дж. Адамс, М. Кларк); політичні партії, які отримують підтримку 
менше 1–1,5% голосів виборців – як «мікропартії», – та від 1–1,5 до 15% голосів
виборців (щоправда, упродовж не менше трьох виборів) – як «малі» партії (П. Майр,
Дж. Коаклі); партії, які у жодному випадку не можуть сформувати урядових кабінетів 
чи бути основними суб’єктами політичної опозиції (С. Фішер); партії, які електорально
є відносно неважливими і проблемними щодо отримання інформації про них, а також 
нездатними впливати на політику урядів і дисфункціональні за своєю роллю (С. Фішер);
політичні партії з обмеженою підтримкою населення, які можуть отримати мандати у 
легіслатурі внаслідок «торгівлі» перевагами (А. Гауя); непарламентські «ефемерні» 
партії, які не отримують державного фінансування (Г. Орр); партії, які мобілізуються 
як проти уряду, так і проти головної опозиційної політсили (П. Абрамсон). 

З усього цього слідує, що різні дефініції часто є дуже довільними та неоднознач-
ними, не окреслюючи і не пропонуючи єдиного й консолідованого розуміння сутності 
«малих» партій як таких. Ситуація ускладнюється ймовірністю електоральної невдачі
будь-якої основної партії, котра з часом виборчо може стати «малою». Воднораз,
проблема не тільки у різних спробах дефініювання та найменування «малих» партій,
а також у тому, що є різні підходи до розуміння сутності «малих» партій. З-поміж них,
на підставі систематизації наявних досліджень, можна виділити такі головні підходи,
як: 1) територіальний – за рівнями урядування та ролі партій у них, передусім на рівнях, 
нижче національного; 2) функціональний – за виконанням чи невиконанням партіями
своїх функцій; 3) історично-організаційний – за походженням, способом виникнення,
організаційною структурою і фінансуванням партій; 4) ідеологічний – за ідеями, док-
тринами та напрямами політики й діяльності партій; 5) стратегічний – за стилями
поведінки партій на виборчому ринку та в політичній системі; 6) владно-електо-
ральний – за рівнем успіху партій на виборах і загалом у політиці, статусом у владі
та релевантністю. Проблема посилюється і тим, що ці підходи можна застосовувати як
цілком окремішньо чи альтернативно, так і спарюючи чи поєднуючи між собою. Однак 
вони безумовно розмивають сутність «малих» партій як таких.
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Не допомагає у цьому контексті навіть те, що в рамках різних теоретико-
методологічних підходів існують свої найуживаніші визначення і розуміння «малих» 
партій. Адже найчастіше «малі» партії розуміють як: партії на субнаціональному рівні 
політики й урядування (у рамках територіального підходу); партії-представники 
винятково різних типів меншин (у рамках територіального, функціонального й 
електорального підходів); маргінальні партії та партії на периферії політики й уря-
дування (у рамках територіального, ідеологічного та стратегічного підходів); партії 
з малою кількістю членів та слабкою організаційною структурою і фінансами (у рамках 
організаційного і територіального підходів); партії без реального впливу на політичний 
процес та урядування (у рамках стратегічного і владно-електорального підходів); нові 
партії без представництва за результатами виборів (у рамках владно-електорального 
і стратегічного підходів); нові чи усталені партії з низьким представництвом за резуль-
татами виборів (у рамках владно-електорального підходу).

Відповідно, можна підсумувати, що розв’язати всі наявні чи принаймні частину 
проблем із приводу позначення та розуміння «малих» партій поки не вдається, а мож-
ливо і ніколи й не вдасться, оскільки поточно існує надто багато варіацій та підходів і 
чимось треба жертвувати або, на противагу, враховувати їх на різних рівнях «сходинок 
абстракції». Навіть попри те, що одним зі способів – чи не найуживаніших в західній 
політичній науці – є виділення щонайменше трьох типів «малих» партій, зокрема так 
званих «small» parties, «minor» parties та «microparties». Хоча, на противагу, частково 
сприятиме покращенню теоретико-методологічної ситуації ідея з приводу розділення 
«малих» партій (незалежно від їхніх ідеологій, рівня операціоналізації, а також інших 
класифікаційних ліній) на релевантні і нерелевантні або, якщо трохи простіше й умов-
но, представлені і непредставлені у легіслатурах, причому на різних рівнях політики й 
урядування. З цього слідує, що «мала» партія аж ніяк не може бути урядовою, принаймні 
якщо ми говоримо про національний рівень політики й урядування. Більш узагаль-
нено та широко це означає, що «мала» партія аж ніяк не може визначати порядок 
денний, і це незалежно від того, про який рівень політики й урядування йдеться у 
конкретному випадку. Лише враховуючи хоча би це, надалі на таке розуміння «малих» 
партій можна накладати всі інші опції та виміри найменування і розуміння цих партій, 
про які йшлось вище, тобто не лише електоральний, а й територіальний (зокрема в
субнаціональних одиницях), функціональний, ідеологічний тощо.
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Ігор  Осадчук

УРЯДОВІ КАБІНЕТИ 
В КОНТЕКСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ АТИПОВОЇ 
ПРЕЗИДЕНТСЬКОЇ СИСТЕМИ ПРАВЛІННЯ
В ЧИЛІ В 40 70 Х РОКАХ XX СТОЛІТТЯ

В Чилі відповідно до ст. 63, 64 Конституції 1925 р. для перемоги за результата-
ми всенародних прямих виборів кандидату на посаду президента необхідно було 
отримати абсолютну більшість голосів [3]. У випадку, якщо жоден з кандидатів не 
отримав абсолютної більшості голосів, то Національний Конгрес (парламент) оби-
рав президента з двох кандидатів, які за результатами всенародних виборів отри-
мали найбільшу кількість голосів. Національний Конгрес обирав президента з двох 
кандидатів (відповідно до ст. 64, 65 Конституції 1925 р. [3]), які за результатами все-
народних виборів 1946, 1952, 1958 і 1970 рр. отримали найбільшу кількість голосів. У 
кожному з цих випадків парламент обирав кандидата, який за результатами всенарод-
них виборів отримав найбільшу кількість голосів, що стало традицією. Таким чином, 
остаточне обрання (після всенародного голосування) президентів Чилі Національним 
Конгресом вказує на те, що президентська система правління у цій країні впродовж 
1946–1964 та 1970–1973 рр. була атиповою.

В цьому контексті визначимо типи урядових кабінетів в атиповій президентській 
системі правління в Чилі в 1946–1964 та 1970–1973 рр. Насамперед виділимо критерії 
типології урядових кабінетів. Перший критерій типології – спосіб формування урядово-
го кабінету. У країнах з парламентськими cистемами правління застосовують парла-
ментський спосіб формування урядових кабінетів, за якого парламент безпосередньо 
здійснює відповідні процедури щодо їх призначення чи формування; президентсь-
кий спосіб формування урядів застосовують у президентських системах правління, 
де уряд формується президентом [1, c. 221]; поєднання парламентського і прези-
дентського способів характерно для напівпрезидентських cистем правління. Другий 
критерій типології – тип композиції/складу урядового кабінету. Партійні уряди – це 
такі виконавчі структури, кабінети яких складаються із представників партій та фор-
муються на підставі партійної належності. Іманентна ознака формування партійного 
уряду – використання композиції/складу парламенту (чи нижньої палати парламенту) 
у процесі формування уряду. Специфікою непартійних (технократичних) кабінетів є 
той момент, що вони включають фахівців, які можуть не належати або належати до тієї 
чи іншої партії, але їхня партійна належність у цьому випадку не має ніякого значення. 
Технократичні уряди мають тенденцію бути сформованими і в країнах, де превалюють 
президентські кабінети (уряди, сформовані президентами). Традиційно виділяють 
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такі види непартійних урядів – повністю технократичні та частково технократичні,
які можуть бути напівтехнократичними та напівпартійними залежно від конфігурації 
партійних і непартійних преференцій міністрів. Напівтехнократичні/напівпартійні 
уряди розташовуємо в категорії непартійних урядових кабінетів. При визначенні типів 
урядових кабінетів до уваги беремо кількісне співвідношення непартійних і партійних 
міністрів. З цього приводу відбувається означення таких категорій урядів: 1) якщо 
кількість непартійних міністрів значно перевищує кількість партійних міністрів, то 
варто говорити про непартійний (технократичний) тип кабінетів; 2) якщо кількість 
партійних міністрів значно перевищує кількість непартійних міністрів і посада прем’єр-
міністра в кабінеті також є партійною – доводиться говорити про партійний тип уряду; 
3) якщо кількість непартійних і партійних міністрів сумірна, а посада прем’єр-міністра 
лишається непартійною – треба говорити про напівтехнократичні урядові кабінети; 
4) якщо кількість партійних і непартійних міністрів сумірна, а посада прем’єр-міністра 
партійна – можна говорити про формат напівпартійних кабінетів [1, c. 316–317]. Третій 
критерій типології – тип партійних урядів (однопартійні чи коаліційні) або ж тип 
непартійних урядів (технократичні, напівтехнократичні, напівпартійні). Четвертий 
критерій типології – парламентська підтримка урядового кабінету (однопартійна/у
коаліційна більшість, однопартійна/коаліційна меншість, непартійна більшість/
меншість тощо).

Урядові кабінети в Чилі впродовж 1946–1964 та 1970–1973 рр. визначено за: 
1) способом формування –як ті, що сформовані президентом; 2) типом композиції/скла-
ду – партійні; 3) типом партійних урядів – коаліційні; 4) парламентською підтримкою – 
коаліційні меншості (табл. 1). 

Таблиця 1
Типи урядових кабінетів в атиповій президентській 

системі правління в Чилі (1946–1964, 1970–1973 рр.) [4]

Президент Перебування
при владі

Партія 
президента

Конструкція
міністерських посад СФК ТКУ ТПУ ППУ

Г. Гонсалес Відела 03.11.1946–
03.11.1952 PR/AD PR+PS+PC+PD През П К КМ

К. Ібаньєс дель
Кампо

03.11.1952–
03.11.1958 н/п PSP+PAL През П К КМ

Х. Алессандрі 03.11.1958–
03.11.1964 н/п PCU+PLib През П К КМ

С. Альєнде 03.11.1970–
11.09.1973 PS/UP PS+PC+PR През П К КМ

Щодо парламентської підтримки, то президент Г. Гонсалес Відела опирався на 
альянс партій «Демократичний союз Чилі» (до складу якого входили такі партії: 
Радикальна партія (PR), Соціалістична партія Чилі (PS), Комуністична партія Чилі 
(PC), Демократична партія (PD); президент К. Ібаньєс дель Кампо – на коаліцію 
Народної соціалістичної партії (PSP) й Аграрної лейбористської партії (PAL); президент 
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Х. Алессандрі – на союз Ліберальної (PLib) та Об’єднаної консервативної (PCU) партій; 
президент С. Альєнде – на ті партії з коаліції «Народна єдність» (UP), які мали пред-
ставництво в легіслатурі (Соціалістична партія Чилі (PS), Комуністична партія Чилі 
(PC), Радикальна партія (PR). Цікаво, що Християнсько-демократична партія (PDC), яка 
підтримала кандидатуру С. Альєнде на президентських виборах 1970 р., не увійшла до 
складу уряду, заявивши про свою опозиційність. Програма уряду С. Альєнде ставила за 
мету побудову соціалізму мирним шляхом, з урахуванням національних особливостей 
Чилі [2, c. 44]. На практиці політика уряду С. Альєнде призвела не до вирівнювання, 
а до загострення глибоких соціальних протиріч [2, c. 48]. Це призвело до військового 
перевороту 1973 р., в ході якого С. Альєнде загинув. 

Таким чином, в атиповій президентській системі правління в Чилі в 1946–1964 
та 1970–1973 рр. виділено такі типи урядових кабінетів: 1) за способом формування –
як ті, що сформовані президентом; 2) за типом композиції/складу – партійні; 3) за 
типом партійних урядів – коаліційні; 4) за парламентською підтримкою – коаліційні 
меншості. 
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Андрій  Панарін

ВИБОРЧА КОМУНІКАЦІЯ В УМОВАХ НОВИХ МЕДІА

Сьогодні медіапростір, а під час виборчих кампаній особливо, є агресивним 
комунікативним середовищем через високу конкуренцію і конкурентоспроможність 
агентів впливу, високий рівень інформаційних шумів і широке використання 
маніпулятивних технологій[2]. 

 Раніше, одним із важливих способів підтримки влади учасників виборчої кампанії 
стосовно аудиторії за допомогою класичних ЗМІ, було нав’язування їй певного «по-
рядку денного». Автор цієї концепції, М.Маккомбс вказував, що за допомогою впливу 
на частоту висвітлення різних подій у ЗМІ (або їх ігнорування) можна створювати в 
аудиторії уявлення, що програми політичних партій чи лідерів є актуальними для 
суспільства в цілому, хоча насправді вони можуть і не торкатися інтересів конкретних 
індивідів[7]. Доповнюючи її, Е.Ноель-Нойман у своїй концепції «Спіраль мовчання» за-
значив, що індивіди співвідносять свою думку з громадською думкою, яка створюється 
власне за допомогою класичних ЗМІ, і схильні не озвучувати свою позицію, якщо 
вона суперечить думці більшості[6]. Це створює ілюзію одностайності з питань, які 
висвітлювалися у класичних ЗМІ, зміцнюючи таким чином позиції суб’єкта виборчої 
комунікації.

Нові медіа активно втручаються у формуванні порядку денного, створюючи 
свою картину світу, яка часто суперечить офіційним ЗМІ, і саме вони визначають 
цікаві для аудиторії теми і тих, хто здатний вирішувати зазначені в рамках цих тем 
проблеми[5]. В інтернет-просторі задається альтернативна значущість та оцінка 
актуальних повідомлень, а ставлення до суб’єктів виборчої кампанії визначається 
не лише професійними медіа, а й оцінками соціальних спільнот, де важливу роль 
відіграють локальні лідери думок. 

Нові медіа дають можливість впливати на враження про учасників виборчого 
процесу переглядами, коментарями та оцінками, а також можливість змінювати 
інтерпретацію повідомлень є унікальною характеристикою інтернет-простору в 
процесі виборчих комунікацій. Невипадково С.В. Володенков наголошує на рості 
присутності у виборчій практиці фахівців у галузі social media management (SMM), які 
здійснюють інформаційні вкиди, інтерпретацію, підтримку та просування в мереже-
вому просторі матеріалів, які необхідні суб’єктам виборчих комунікацій[3].   

Формат нових медіа вніс нові правила у процес виборчої комунікації: 
 суттєво змінилася швидкість і масштабність подачі інформації та її циркуляції 
в інтернет-просторі. Зараз процеси комунікації помітно слабше залежить від 
режиму роботи традиційних ЗМІ (виходу ефірів політичних шоу/програм 
або публікацій у друкованих ЗМІ) [1]. Отримати та поділитися актуальною 
інформацією зараз стало можливим у режимі реального часу;
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інтерактивність нових медіа допомагає швидко отримувати зворотний зв’язок.
Завдяки цій характеристиці відбувається постійна міжособистісна взаємодія
і зробити свій внесок у політичну реальність тепер має можливість кожна
людина (необхідно лише написати пост у соціальній мережі чи блозі, проко-
ментувати чужу публікацію, поширити чужі повідомлення тощо);

нові медіа спростили роботу політичних партій в організації громадянської
активності та легітимації громадських рішень. Робота партійних зборів 
доповнюється попередніми виборами (праймеріз), як одним із важливих етапів 
виборчої кампанії; 

відбувається збільшення впливу груп інтересів, які схвалені медіа, і, відповідно,
спостерігається зменшується впливу груп інтересів, пов’язаних із партіями; 

нові медіа стали невід’ємною частиною передвиборного процесу всіх рівнів,
оскільки вони є ефективним і малобюджетним способом підримки комунікації
[4] зі своїми прихильниками, залучення нових, їх мобілізації та агітації. Нові
медіа дають можливість отримати доступ до виборців, які раніше були слабко
залученими в політичний процес, запускати різні повідомлення, які користувачі
можуть коментувати та поширювати, допомагаючи кандидату/партії опера-
тивно підвищувати рівень своєї популярності, формувати необхідні для успіху 
іміджеві характеристики, а також практично анонімно «лити» на опонентів
«чорнуху»;

п остійна трансляція інтернет-користувачам повідомлень, може створювати
ефект «сарафанного радіо» з найрізноманітнішими видозмінами інформації 
згідно законів циркуляції чуток та виходячи із соціальної диференціації ме-
режевих спільнот. Все це, в підсумку, оформлюється в хаотичний калейдоскоп
віртуальних уявлень, які складаються у аудиторії про учасників виборчого
процесу, та різко зростає ризик появи незапланованих ефектів їх сприйняття.

Динаміка використання нових медіа для агітації на виборах в Україні показує, що
з кожним роком кандидати будуть витрачати більше коштів на підготовку мереже-
вих ресурсів та на роботу SMM-фахівців. Технології нових медіа будуть розвиватися
з ще більшою швидкістю. Довіра до Інтернету у виборців продовжує рости, тоді як
традиційні канали втрачають свою аудиторію. Це загальносвітова тенденція, яка все
більшою мірою розгортається і в Україні.
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Юлія  Сліпецька

ПЕРЕВАГИ І НЕДОЛІКИ
НОВОЇ ВИБОРЧОЇ СИСТЕМИ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ 

Україна є однією із тих країн, котрі постійно змінюють виборче законодавство, і 
тому майже всі вибори проводяться за новими законами. Не стали винятком і місцеві 
вибори 25 жовтня 2020 року, які були проведені за новою виборчою системою–
пропорційною системою з територіальними партійними списками у багатомандат-
них виборчих округах. Відтак ми коротко проаналізуємо основні новели та переваги/
недоліки цієї системи.

Застосування виборчої системи залежить від розміру населеного пункту 
та кількості мешканців. Вибори депутатів сільської, селищної, міської ради 
(територіальних громад з кількістю виборців до 10 тисяч) проводяться за мажори-
тарною системою відносної більшості в багатомандатних виборчих округах. Вибори 
депутатів територіальних громад з кількістю виборців 10 тисяч і більше проводяться 
за системою пропорційного представництва за відкритими виборчими списками 
місцевих організацій політичних партій у територіальних виборчих округах. За ос-
нову визначення системи взято поділ за чисельністю виборців: 10.000  – для виборів 
депутатів місцевих рад; 75.000 – для виборів сільських, селищних, міських голів.

Грошова застава. Організація партії, яка висунула виборчий список кандидатів у 
депутати вносить грошову заставу у розмірі двохсот п’ятдесяти  мінімальних розмірів 
заробітної плати, встановленої на день початку виборчого процесу. 

Можливість одночасного висування. Особа може бути висунута кандидатом у де-
путати у багатомандатному виборчому окрузі не більше ніж у два рівні місцевих рад. 

Ге ндерна квота. Під час формування єдиного та територіальних виборчих списків 
організація партії повинна забезпечити присутність у кожній п’ятірці кожного вибор-
чого списку не менше двох кандидатів кожної статі.

Більш детальніше зупинимось на  недоліках цієї системи. Основною ідеєю
запровадження пропорційної системи з відкритими списками є посилення 
конкурентоспроможності представників політичних партій у боротьбі за голови 
голоси виборців. Однак, у зв’язку із встановленням високого порогового бар’єру для 
просування у територіальному списку – 25% від виборчої квоти – подекуди відбувся 
зворотний ефект. Як наслідок, депутатами окремих місцевих рад стали кандидати, які, 
будучи вище у територіальному виборчому списку, набрали меншу кількість голосів 
виборів або  ж не набрали їх взагалі.

Нівелювання на практиці принципу пропорційного представництва внаслідок 
використання квоти Хейра при визначенні обраних депутатів у територіальних ви-
борчих округах. Відповідно до частини 3 статті 257 Виборчого кодексу виборча квота 
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обчислюється як ціла частина результату ділення загальної кількості голосів, поданих 
на підтримку регіональних списків організацій партій, які мають право на участь у 
розподілі депутатських мандатів, на загальну кількість депутатських мандатів, що 
дорівнює кількісному складу відповідної ради.

Кількість депутатських мандатів, отриманих місцевими організаціями політичних 
партій у територіальних виборчих списках, надалі обчислюється шляхом ділення 
кількості голосів виборців, поданих у відповідному територіальному виборчому окрузі 
на підтримку відповідного територіального виборчого списку, на зазначену виборчу 
квоту. Математичний ефект використання такого методу полягає у сприянні отри-
манню залишкових мандатів політичними партіями, що здобули меншу кількість 
голосів виборців. У виборчих округах із невеликою магнітудою це може призвести до 
того, що партії, виборчі списки яких здобули різну кількість голосів виборців, можуть 
отримати приблизно рівну кількість мандатів. Крім того, у сформованому в такий 
спосіб депутатському корпусі ускладняється створення стійкої більшості.

Зберігаються ризики виникнення конфліктів між міськими головами та рада-
ми міст, які обиратимуться за пропорційною виборчою системою. В умовах чинної 
партійної системи виникають ризики конфронтації між головами та радами через 
політико-економічні розбіжності або спроби монополізації та збереження закритості 
влади внаслідок тривалого домінування однієї політичної партії. 

Партизація місцевих рад (у громадах із 10 тис. і більше виборців) і введення у 
законодавство жорсткої форми імперативного мандата – можливості відкликання 
депутата лише за рішенням партії – може спонукати депутатів у своїй діяльності 
віддавати перевагу інтересам політичних партій перед інтересами мешканців громад.

Отже, практика місцевих виборів 2020 року виявила слабкі місця, певні прогалини 
у виборчому законодавстві. Відтак для створення сильного місцевого самоврядування 
з урахуванням в першу чергу інтересів територіальних громад необхідно врахувати 
виявлені недоліки.
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Оксана  Шурко

ПРОБЛЕМА ТОЛЕРАНТНОСТІ 
У ПОЛІТИЧНІЙ КОМУНІКАЦІЇ

У будь-якому суспільстві відмінності між різними соціальними групами, класами, 
станами породжують безліч інтересів та потреб, а відтак це спричиняється дο про-
тистояння та конфліктів. Бажання реалізації власних інтересів потребує використан-
ня різноманітних способів та принципів, які, в свою чергу, спираються на цінності. 
Універсальною цінністю є толерантність.

Сьогодні в Україні на тлі економічної ситуації, в умовах пандемії та воєнних дій, 
триває політичне протистояння між суб’єктами влади та опозиційними силами, в 
яке втягується все суспільство. Ситуація в Україні ускладнюється ще й тим, щο вона 
знаходиться на межі східної та західної цивілізації. Щодо розколу цивілізації писав 
С. Хантінгтοн, а саме, що сучасні політичні сили не виходять з дискурсу це, в свою 
чергу, призводить дο загострення соціальної та політичної напруги, зниження рівня 
толерантності.

Включення у політичну практику, в систему ціннісних орієнтацій громадян та 
політичних акторів певної держави толерантності наштовхується на проблему 
поєднання усвідомлення пріоритетності власних цінностей з шанобливим ставленням 
до відмінних цінностей інших учасників політичного процесу. В політичному просторі 
толерантність можна трактувати в таких значеннях: позиція певних політичних 
сил, що виражається в готовності допускати існування інших думок в своїх рядах, 
терпимість до чужих думок, поведінки.

Розкрити рівень толерантності у суспільстві найкраще через домінуючий тип 
культури. У системах, в яких сформувався низький рівень культури виникають пробле-
ми з толерантністю. Політична культура особи формується у процесі соціалізації, перш 
за все на прикладі батьків, їхньої поведінки, думок, позицій. І те, що було закладено у 
цей період у дорослому віці важко перебудувати, змінити навіть з допомогою засто-
сування юридичної відповідальності. Особу можна вважати толерантною, коли вона 
поважаючи свою думку допускає наявність відмінної позиції, оцінки, бачення, тобто 
визнає присутність «іншої правди» . У філософському аспекті толерантність розуміють 
як готовність постійно і з гідністю сприймати особистість, річ, або подію, як терпіння, 
терпимість, витримку, примирення. Політичний контекст робить акцент на повазі 
до свободи іншої людини, її поглядів, думок, висловів, поведінки. Соціологія трактує 
толерантність як милостивість, делікатність, прихильність до іншого. У педагогічному 
контексті толерантність трактується як готовність прийняти іншими такими, якими 
вони є та взаємодіяти з ними на засадах згоди і порозуміння. Людина при взаємодії 
з іншими може проявляти толерантність з багатьох причин: через повагу до іншого, 
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через сформовану соціальну навичку, через вигоду, тому важко зрозуміти, що лежить 
в основі такого відношення.

Для розуміння формування та розвитку толерантності у суспільстві варто роз-
глянути основні підходи. Перший підхід – інтолерантний за змістом, пояснює роз-
виток толерантності без будь-якої прив’язки дο культурного середовища. Таким 
чином вона насаджуватиметься майже в насильницький спосіб. Культурне середо-
вище тут розглядається як дещо гнучке, те що можна змінити, тоді як толерантність 
характеризується через догматизм та жорсткість. У такому трактуванні заперечується 
сама суть толерантності.

Існує і інший підхід – толерантний, суть якого полягає у визнанні необхідності
символізації толерантності, як і інших універсальних цінностей, у кожній окремій 
культурі. Це зумовить множинність парадигм толерантності серед множинності куль-
тур, а процес формування толерантності потребує зокрема вивчення особливостей 
конкретної культури. Високий вияв толерантності притаманний саме демократич-
ному типу культури. Толерантність не діє тільки тому, що її використання у державі 
задекларовано, а в законодавчо-нормативній базі виписані покарання за ті чи інші 
дії, вчинки, відносини, що виключають толерантність.

Толерантність у політичному полі буття виявляється у готовності сприйняти 
існування інших політичних інтересів та ідеалів, зрозуміти можливість використання 
альтернативних способів політичних дій та поведінки, не виключати наявності іншого 
світогляду та інших думок. Політична комунікація дає можливість як представити 
власну політичну позицію, так ознайомитись з іншою точкою зору. В українському 
суспільстві спостерігається доволі широкий спектр ціннісних настанов, які часто 
детерміновані регіональними, партійними та іншими особливостями і проявляють 
себе, зокрема, у комунікації між політичними гравцями, між суб’єктами влади та 
опозиційними силами у процесі боротьби за політичні повноваження, у формуванні 
порядку денного, які далекі від толерантності. Відсутність толерантного та терпе-
ливого ставлення до опонентів виявляє себе як у між особистих, між групових, між 
класових, а також міжнародних комунікаціях, що може привести до різного роду 
конфліктів, включаючи і глобальні.

Процес переходу дο демократії є досить тривалим, не завжди лінійним. Політична 
культура на цьому шляху є фрагментарною, включає як рудименти попередньої, так 
і нові демократичні елементи. Часто у ній відсутній суспільний консенсус відносно 
цінностей та політичних ідеалів, що в свою чергу, призводить до протистояння, 
конфліктів та розколів. Сьогодні в Україні неможливість досягнення політичного 
компромісу пов’язане, перш за все, з розколом на рівні політичної еліти, представники 
якої послуговуються різними ціннісними системами, в жодній з яких толерантність 
у повній мірі не представлена як фундаментальна цінність.

У сталих демократіях прийняття політичних рішень відбувається на основі 
переговорів, консультацій, компромісу та досягнення консенсусу, що характеризує 
практику толерантності у політичних відносинах. В Україні процес утвердження 
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політичної толерантності відбувається складно, часто на фоні жорстких протистоянь 
між політичними опонентами у боротьбі за політичну владу. В таких умовах саме 
толерантність стає тією умовою, яка веде до компромісних рішень щодо вирішення 
складних політичних проблем, але усе ж таки не достатньою. 

Комунікація і політична комунікація є тим простором, в межах якого толерантність 
тільки і може відтворюватись. Вчені останнім часом піднімають питання про те, 
які комунікації сприяють толерантності. Без комунікації ні правова, ні моральна 
легітимація толерантності сьогодні не можлива, так як саме через комунікаційні 
технології можемо отримати толерантне ставлення до себе, а також проявити толе-
рантне відношення до інших.

Ще одним з питань, які ставлять сучасні науковці – це межі толерантності. Як 
зазначає Ю. Хабермас, при будь якому акті толерантності, маємо розуміти, що вар-
то приймати і терміти, тобто визначати її межі і це питання-проблема сьогодні 
залишається відкритою у середовищі як науковців, так і політичних діячів.
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КАФЕДРА ПСИХОЛОГІЇ

Ольга  Мороз , 
Софія  Грабовська

ЧИ ВПЛИВАЮТЬ АКЦЕНТУАЦІЇ ХАРАКТЕРУ
НА ВИБІР ОСОБОЮ ПЕВНОЇ КОПІНГ СТРАТЕГІЇ?

Кризові ситуації, що прибувають останнім часом в геометричній прогресії, по-
требують від людини вироблення певних поведінкових стратегій і способів долання 
постійного емоційного напруження, що в психологічній термінології прийнято на-
зивати копінг-поведінкою та копінг-стратегіями. Цей феномен останні десятиліття 
вивчається досить активно, але в доступній нам літературі досліджень, що проли-
вали б світло на зв’язок копінг-стратегій особистості з наявністю у неї акцентуацій 
характеру, ми не виявили. Тому виникла ідея емпірично встановити, чи такий зв’язок 
існує і чи наявність певної акцентуації характеру спонукатиме людину до обрання 
нею певної копінг-стратегії в напруженій ситуації.

Було опитано 286 осіб віком від 18 до 48 років, з них 231 жінка, 55 чоловіків за  
допомогою таких методик: методика виявлення акцентуацій характеру Леонгарда-
Шмішека, копінг-тест Р.С. Лазаруса (адаптація Т. Крюкової, Е. Куфтяк, М. Замишляєвої), 
Опитувальник «SACS» C. Хобфолла (адаптація Н. Водопьянової, О. Старченкової), 
Опитувальник TIPI (адаптація М. Кліманської, І. Галецької).

В досліджуваній групі за допомогою опитувальника акцентуацій характе-
ру Леонгарда-Шмішека було виявлено наявність таких акцентуацій: виражений 
гіпертимний тип акцентуацій характеру мали 101 досліджуваний (13%), застря-
гаючий тип – 63 особи (8%), емотивний тип – 126 осіб (16%), педантичний тип – 
43 досліджувані (5%), тривожний тип акцентуації – 58 (7%),  циклотимічний тип –
136 (17%), неврівноважений тип –104 (13%), демонстративний тип –74 (8%) дис-
тимний тип – 23 (3%) та екзальтований тип –166 осіб (21%). Тому і висновки про 
особливості копінг-стратегій акцентуантів обмежимо зазнеченими вище типами. 

Обробка отриманих емпіричних даних за допомогою засобів математичної стати-
стики (кореляційного, порівняльного, факторного та регресійного аналізів) дозволила 
отримати такі результати:

 особи з тенденцією до акцентуйованості гіпертимного типу виявили 
схильність до використання копінг-стратегій «пошук соціальної підтримки», 
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«конфронтаційний копінг», «асертивні дії», «непрямі дії», «позитивна 
переоцінка», «асоціальні дії», «планування розв’язання» проблем та «по-
шук соціальних контактів». Отож, особи з вираженим гіпертимним типом 
акцентуацій схильні в ситуації труднощів до поведінки, що характеризується 
високою соціальною контактністю, має на меті пошук допомоги з боку 
довкілля. Разом з тим, вони готові відчайдушно відстоювати власну думку, 
якщо вона суперечить думкам оточення, і не бояться конфліктів. Гіпертими 
готові відмовляти іншим у допомозі, якщо це йде всупереч їхнім переконанням, 
схильні маніпулювати заради вирішення проблеми. Для таких осіб характерне 
довге обмірковування ситуації труднощів, які вони здатні переосмислювати, 
знаходити позитивні сторони в тому. що трапилось, та планувати поетап-
не  вирішення проблеми. Гіпертими переважно демонстрували високі показ-
ники екстраверсії, відкритості новому досвіду та емоційної стабільності, що 
свідчить про орієнтованість гіпертимів на світ, а не на себе. Ці особи єдині в усій 
досліджуваній групі  мали позитивні показники емоційної стабільності. Вони не 
схильні уникати думок про проблему і розглядають її в досить реалістичному 
ключі;

 досліджені особи  тривожного типу акцентуації схильні до втечі від думок про 
труднощі, намагаються якомога швидше розв’язувати проблеми, прагнуть 
уникати довготривалого планування перед прийняттям рішення. Це зумовлено 
тим, що такі люди намагаються чимшвидше позбутись проблеми, прагнуть 
знизити рівень переживань, які виникають в ситуації труднощів. Люди з три-
вожним типом акцентуації менш схильні до відстоювання власних кордонів 
і отримання нових вражень. Ці люди здебільшого емоційно нестабільні, 
схильні уникати проблем, через втечу від них (в думки, інші справи, можливо, 
залежності);

 наявність педантичного типу акцентуацій спонукає особу обирати копінг-
поведінку тривалого зважування, довго і ретельно обмірковувати рішення 
проблеми, намагатися уникнути ризику, попередити поразку;

 для осіб, в яких виявляється тенденція до застрягаючого типу акцентуації 
характеру, буде характерним копінг-поведінка, спрямована на агресивне 
відстоювання власної позиції, схильність ініціювати конфлікти та суперечки. 
Попри те, що для них важливою є соціальна підтримка, особам застрягаючого 
типу можуть бути властиві соціально неприпустимі дії, можливо, як спосіб 
привернення уваги до своєї проблеми; 

 респонденти з вираженою схильністю до демонстративної акцентуації харак-
теру виявили  підвищене прагнення захищати власні інтереси, розв’язувати 
проблеми не завжди через цілеспрямовані дії, а часто імпульсивно. В ситуації 
труднощів вони можуть робити вчинки, які не лише оточення не завжди 
схвалює, а й вони загалом можуть суперечити загальноприйнятим нормам 
моралі. Попри це люди з демонстративним типом переважно екстравертовані 
та позитивно реагують на зміни в житті; 
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 люди, яким властивий дистимний тип акцентуації характеру, виявили 
схильність до уникання думок та дій, пов’язаних з труднощами. Їм важко зна-
ходити позитивні аспекти у важких ситуаціях, перетворювати проблему на 
ресурс. Їхня поведінка часто може мати ознаки емоційної розбалансованості, 
їм притаманні різкі перепади настрою в бік негативного, замкненість та 
концентрація на власних проблемах і переживаннях;

 досліджені осіби зі збудливим типом акцентуацій демонстрували схильність 
звинувачувати оточуючих у власних труднощах, переживати гнів, злість та 
ненависть у випадку невдачі,  прагнення відмежуватися від проблеми, ніби 
заперечуючи її наявність; 

 респонденти з циклотимним типом акцентуацій виявли тенденцію до агресив-
ного відстоювання власної позиції, знаходження причини проблеми в мативах 
та діях довкілля. Через тенденцію до уникнення така особа може намагатись 
ситуативно знизити рівень напруженості, знизити свій страх перед проблемою; 

 досліджувані з тенденцією до екзальтованого типу демонстрували схильність 
до уникання думок та взаємодій з труднощами,  прагнули відстоювати власні 
межі. Не вміючи прямо доводити слушність своєї позиції, думки або бажання, 
акцентуанти екзальтованого  типу намагаються переконати інших, що їхні 
думки та позиції правильні, вдаючись до різноманітних маніпуляцій. Іноді 
через невдоволення власним становищем вони вдаються до агресивних обо 
й антисоціальних дій;

 особи зі схильністю до емотивного типу акцентуацій демонстрували тенденцію 
до обговорення своїх труднощів з близькими та друзями, пошук порад та 
ресурсів в цій взаємодії. Але попри це, вони мають труднощі з відстоюванням 
власних меж, нездатні захищатись в конфліктах та займати оборонну позицію. 
Оскільки в нашій групі досліджуваних емотивна акцентуація спостерігалася 
здебільшого  у жінок, можна припустити, що вибір означених копінг-стратегій 
не лише пояснювався типом акцентуації характеру, а й психологічними особ-
ливостями статі.

Отже, наведені дані дозволяють вважати припущення про те що кожен тип 
акцентуації характеру спонукає його (її) господаря обирати певні копінг-стратегії 
загалом доведеним. Процедура множинної регресії даних, проведена для кожної 
виокремленої Р.С. Лазарусом і С. Фолкман копінг-стратегії, підтвердила статус чин-
ника для акцентуацій характеру стосовно вибору особою певної стратегії долання 
труднощів. Отримані висновки мають чітку практичну спрямованість: корекційна 
робота з вибором особою ефективних стратегій долаючої поведінки має бути поєднана 
з корекцією акцентуацій характеру клієнта (клієнтки), інакше очікувати дієвості такої 
корекції годі. А маючи уявлення про зв’язки певних акцентуацій характеру з певними 
копін-стратегіями, можна розробити ефективні  стандартні корекційні програми для 
кожного типу акцентуантів і за потреби лише вносити індивідуальні корективи для 
кожного конкретного клієнта (клієнтки).
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Тетяна  Партико

ВОЛЬОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЛЮДИНИ У ПОХИЛОМУ ВІЦІ

На завершальному етапі геронтогенезу, у похилому віці, психічний розвиток лю-
дини спрямований на актуалізацію потенційних можливостей організму, накопичених 
у період дорослішання і зрілості. Поруч з деструктивними процесами відбуваються 
зміни прогресивного характеру, які дозволяють розгорнутись позитивному сценарію 
старіння. Один із чинників, який сприяє безконфліктному адаптивному старінню, 
пов’язаний зі збереженням вольового потенціалу людини. Здатність до саморегуляції 
та самоконтролю перетворює навколишнє середовище у більш прогнозоване, а відтак 
сприяє успішному подоланню  стресових ситуацій.

У нашому дослідженні вивчалась роль вольових якостей у здатності осіб по-
хилого віку протистояти стресовим ситуаціям. Для виявлення вольових рис ви-
користана методика М.В.Чумакова, яка діагностує такі якості: відповідальність, 
ініціативність, рішучість, самостійність, витримка, наполегливість, енергійність, 
уважність та цілеспрямованість. Показниками здатності людини протистояти стресу 
були оптимістичність, соціальна підтримка, адаптивне мислення, сон і сновидіння, 
впевненість у собі, управління психофізіологічним станом, соматична регуляція та 
самоорганізація часу життя (методика В.І.Розова). Обстежено 29 чоловіків віком від 
60 до 76 років (середній вік 66,6 років) і 31 жінка віком від 60 до 77 років (середній 
вік 66,7 років).

У зв’язку з посиленням з віком статевого диморфізму отримані дані проаналізовані 
окремо для групи чоловіків і жінок. З-поміж чоловіків – 72% одружені, 82% – пенсіонери 
за віком; з-поміж жінок – 45% заміжні, 87% – пенсіонерки за віком. Оцінюючи свою 
матеріальну незалежність від рідних та близьких, і чоловіки, і жінки зазначили, що 
вони радше незалежні, ніж залежні, проте щодо задоволеності матеріальним станом 
чоловіки, на загал, вважають, що вони радше задоволені, ніж незадоволені. На відміну 
від них жінки, за середніми даними, лише наполовину задоволені своїм матеріальним 
станом (t=2,231 при р=0,029). Пов’язуємо це з тим, що у даній групі досліджуваних 
продовжують працювати 62% чоловіків і лише 48% жінок.

Незважаючи на те, що у нашому дослідженні не виявлено відмінностей між 
чоловіками та жінками щодо сформованості вольових якостей, проаналізуємо во-
льовий потенціал опірності стресу відносно тих якостей, які традиційно відрізняють 
чоловіків та жінок: рішучість, самостійність та енергійність. Для масиву емпіричних 
даних обох груп побудовані 4-факторні моделі, які вказують на роль вольових зу-
силь осіб похилого віку у протистоянні стресовим ситуаціям. Для групи чоловіків 
модель пояснює 70,92% дисперсії даних, жінок – 72,27%. У чоловіків найбільш 
інтегрованими виявились такі вольові якості: уважність (0,869), енергійність 
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(0,799), цілеспрямованість (0,762), витримка (0,736), наполегливість (0,655) та су-
марний показник (0,878), які об’єднались у першому факторі «Зібраність енергійних 
чоловіків». Жодний з індикаторів стресостійкості до цього фактору не увійшов. Про 
роль рішучості у долання стресових ситуацій чоловіками можемо судити лише на 
основі кореляційного аналізу. Якщо чоловіки своєчасно приймають відповідальні 
рішення, вони відчувають більшу впевненість у собі (r=0,636), покращується гнучкість 
і адаптивність мислення (r=0,555) і з’являється оптимістичний погляд на життя 
(r=0,547). Також чоловіки починають краще визначати свої життєві пріоритети 
(r=0,393), що у сукупності знижує психотравмуючий ефект від стресу.

У жінок натомість найбільш пов’язаними між собою є самостійність (0,793), 
рішучість (0,730), уважність (0,698), наполегливість (0,623), витримка (0,549) та су-
марний показник вольових якостей (0,730), а також такі індикатори стресостійкості: 
впевненість у собі (0,835), адаптивне мислення (0,716) і оптимістичність (0,596). Це 
відображено у другому факторі «Рішучість як джерело оптимістичності та впевненості 
жінок». Вольова саморегуляція сприяє соціальній компетентності жінок похилого 
віку, дистанціюванню від психотравмуючих подій і активній життєвій позиції, що 
знижує стресову симптоматику. Кореляційний аналіз підтвердив зв’язок рішучості 
жінок з їхньою впевненістю у своїх силах (r=0,641), адаптивністю мислення (r=0,530) 
і оптимістичністю (r=0,431). 

Самостійність у прийнятті рішень і незалежна поведінка (шкала «Самостійність» 
0,708) робить чоловіків похилого віку більш впевненими у собі (шкала «Впевненість 
у собі» 0,558). При цьому щирість їхніх відповідей є достатньо високою (-0,735). 
Такий висновок можна зробити на основі третього фактору «Самостійність впев-
нених чоловіків» і кореляції зазначених вище двох шкал (r=0,703). Крім того, у 
більш самостійних чоловіків  похилого віку зростає активна життєва позиція і 
мотивація досягнення успіху, які є надійними індикаторами здатності людини до-
лати стрес (r=0,567). При цьому вони більше дистанціюються від психотравмуючих 
подій (r=0,444). Для жінок похилого віку, як вже зазначалось, самостійність разом з 
рішучістю, витримкою, наполегливістю і уважністю сприяють впевненості у своїх 
силах, адаптивному мисленню і оптимістичності. Кореляційний аналіз дав змогу роз-
ширити уявлення про роль самостійності жінок у підтриманні їхньої здатності чинити 
опір стресовим ситуаціям. Крім згаданих вище зв’язків, де r коливається в межах від 
0,698 до 0,796, самостійність у прийнятті рішень жінками сприяє усвідомленню їхньої 
потрібності іншим людям (r=0,555), здатності підтримувати оптимальний фізичний 
стан (r=0,484), здатності до самовідновлення і контролю над негативними емоціями 
(r=0,363), покращує навички нормалізації сну (r=0,471).

Про роль енергійності у долання стресових ситуацій чоловіками можемо судити 
лише на основі кореляційного аналізу: є зв’язок з впевненістю у собі  (r=0,630) та 
оптимістичністю (r=0,489). Для жінок енергійність має ширший потенціал для долан-
ня стресу, про що свідчить перший фактор «Енергійність як джерело долання стресу 
у жінок», який об’єднав вольову якість енергійність (0,556) і такі показники долання 
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стресу, як сон і сновидіння (0,881), управління психофізіологічним станом (0,880), 
соматичну регуляцію (0,727), оптимістичність (0,678), соціальну підтримку (0,591) і 
адаптивне мислення (0,548). Енергійність (0,628) доповнюється ініціативністю (0,826) 
і цілеспрямованістю (0,584) жінок і тісно пов’язана з сумарним показником вольових 
якостей (0,579) (четвертий фактор «Енергійність та ініціативність цілеспрямованих 
жінок»). Роль енергійності жінок у збереженні їхньої здатності чинити опір стресу 
підтвердилась кореляційним аналізом (r в межах від 0,410 до 0,623 для всіх показників 
стресостійкості, крім самоорганізації часу життя).

Незалежно від статевої приналежності та віку людини важливою вольовою 
якістю є відповідальність за свої вчинки. Для чоловіків відповідальність (0,681) 
разом з ініціативністю (0,673) та самоорганізацією часу життя (0,756) утворили 
четвертий фактор «Відповідальність чоловіків за планування власного життя». 
Роль відповідальності в умінні раціонально розпоряджатися часом власного життя 
підтверджує кореляційний аналіз (r=0,410). Для жінок похилого віку відповідальність 
(0,848) разом з самоорганізацією часу життя (0,764) утворили третій фактор 
«Відповідальність жінок за планування власного життя».

Отож, у похилому віці вольовий потенціал найбільше поширюється на такі 
адаптивні здатності до стресу, як впевненість у собі, оптимістичність та адаптив-
не мислення; найменше – на самоорганізацію часу життя. У чоловіків на відміну 
від жінок не виявлено вольової регуляції таких адаптивних здатностей до стресу, 
як сон і сновидіння, управління психофізіологічним станом і соматична регуляція. 
Рішучість для чоловіків і жінок має однакові потенційні можливості; самостійність та 
енергійність для жінок має ширший спектр впливу на адаптивні здатності до стресу, 
ніж в чоловіків. Відповідальність як для чоловіків, так і жінок допомагає організувати 
життєвий простір.
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Оксана  Волошина

ПСИХОТЕРАПІЯ ПОРУШЕНЬ СНУ  

Актуальність теми. Порушення сну вважають серйозним захворюванням. 
Симптоми безсоння спостерігають у 33 - 50 % людей дорослого віку, причому вони 
супроводжуються різними специфічними скаргами та порушеннями. Існує велика 
кількість новітніх досліджень, що засвідчують негативні наслідки неякісного сну для 
здоров’я людини. Сучасні медики та науковці нормою сну для відновлення людського 
організму вважають 7 - 8 годин. Сторіччями люди спали 9 - 10 годин, орієнтуючись 
на світовий день. Біоритми людини залишились незмінними і сьогодні, проте світова 
економічна тенденція вносить свої корективи (нічні зміни, нічні години, позмінні 
графіки роботи, вахтові графіки нічні читання та навчання, нічні клуби, тривалі пере-
льоти тощо) чим перекреслює значимість цього ритму. Тобто сон триває на 2 - 2.5 год. 
менше, аніж потребує людський організм. Саме в такий спосіб людина збила свій 
власний ритм. Факт, що людині необхідно не менше 10 годин снудля відновлення, 
доводять складні, спеціальні дослідження з виявлення нормальної тривалості сну, 
виконані у США. 

Дослідження науковців доводять, що короткотривалі недосипання спричиняють 
одні захворювання, а хронічні, довготривалі - інші хронічні і системні захворювання. 
До прикладу, відомо, що у студентів які готувались до іспитів і не спали одну чи дві 
доби, на третю добу з’являться симптоми застуди. Лише завдяки сну активізуються ті 
мозкові структури, які визначають імунітет. Часто під час різних захворювань, гострих 
інфекційних захворювань, тривожних станів, емоційного вигорання, виснаження, 
людина стає надто сонливою і потребує більше сну (до пункту про гіперсомнію). 
Пов’язують це зі збільшенням інтерлейкінів, оскільки імунна система перебуває в 
повній мобілізації. Відсутність ознак сонливості під час гострих інфекційних захво-
рювань означає, що організм з хворобою не бореться. Значення сну для імунітету 
надважливе. Сон - це частина захисної стратегії організму.

Важливим розділом медицини і нейробіології, який  присвячено дослідженням 
сну, розладам сну, їхньому лікуванню та впливу на здоров’я людини, де головним 
методом діагностики є полісомнографія, вважають сомнологію.

У сомнології вирізняють такі чотири основних напрямки захворювань:
1. Інсомнія;
2. хропіння та апное (порушення та зупинка дихання під час сну);
3. сомнамбулізм (ходіння, говоріння під час сну);
4. сонний параліч.
Основним видом порушення сну вважають безсоння, що є наслідком розладів 

нервової системи. Існують також інші види, які ми пропонуємо розглянути детальніше. 
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Сьогодні сомнологія не вирішує усіх проблем, пов’язаних з розладами сну. 
Порушення сну, які не мають органічного походження, потребують окремого протоко-
лу діагностики, встановлення нічного діагнозу та вибору терапій. Саме від діагностики 
порушень сну залежить встановлення нічного (не денного) діагнозу та вибір терапій
для пацієнта/клієнта. Нічний діагноз – це те, що відбувається з людиною в нічний час.

Люди мало обізнані з важливістю та психогігієною сну, маючи при цьому про-
блеми зі сном. Нами проведено дослідження серед 151 осіб віком від 14 до 44 років. 
Дані опитування засвідчують: 13,9 % опитуваних дотримуються режиму сну; 24,5 % -
не дотримуються режиму сну; 58,3 % відповіли, що трапляється по-різному; 3,3 % 
опитуваних відповіли, що нічого не знають про режим сну.

Відомо, що лікування розладів сну не має суто медичного підходу - це транс-
діагностичний підхід, тобто на перетині медицини і психології. Поняття «транс-
діагностичний підхід» у лікуванні розладів сну запропоновано доктором Маліком
Аіт Аудіа (Париж, Франція). Отже, як зазначено вище, наука сомнологія не вирішує
усіх проблем у лікуванні розладів сну у людей. Відповідно як вирішення проблем 
у лікуванні порушень сну та з метою міждисциплінарного підходу до цієї пробле-
ми, у червні 2019 року нами запропоновано новий напрям «сомнотерапія», який
лише розвивається у медицині та психології та має на меті вирішувати ті проблеми у 
лікуванні порушень сну, які на сьогодні не вдається вирішити «сомнології». У рамках
нового напряму сомнотерапії, нами запропоновано протокол первинної інтервенції
для лікування розладів сну, нові методи, методики та техніки для діагностики,
саморегуляції і відновлення та щоденник сну в трансдіагностичному підході (рис. 1).

Рис. 1 (бланк щоденника сну)
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Протокол первинної інтервенції під час розладів сну:
1. Запит.
2. Клінічне інтерв’ю.
3. Анамнез (біографічні дані, історія порушення сну, посттравматичні кошмари, 
жахи,  проблеми зі здоров’ям).

4. Аспекти впливу (сімейні, соціальні).
5. Опитувальники.
6. Інвентар нічного поводження.
7. Первинні втручання (встановлення нічного психологічного, медичного, 
психіатричного діагнозу, додаткові обстеження вибір терапій).

8. Індивідуальний протокол при змішаних видах порушень сну.
Щоденник сну, запропонований нами у трансдіагностичному підході, дає змогу 

клієнту/пацієнту спостерігати за динамікою одужання, денним та нічним режимом 
сну, прийомом медикаментів, вживанням алкоголю та кофеїну, емоційним станом, 
тілесними відчуттями, думками, болем як самостійно, так і в супроводі лікаря чи 
психолога-сомнотерапевта.

Методика «Діагностика/с амодіагностика та регуляція/саморегуляція станів» є 
однією з тих, яку ми пропонуємо та рекомендуємо для з-поміж вибору допоміжних 
терапій у випадку різних видів порушень сну. Вона дає змогу клієнту/пацієнту 
самостійно діагностувати свої стани та регулювати їх, поступово знижуючи рівень 
напруги, відновлюючи зв’язок зі своїм тілом, внутрішнім світом та набуваючи нового 
позитивного емоційного досвіду. 
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Олена  Волошок

ПСИХОЛОГІЧНІ ДЕТЕРМІНАНТИ СТРАХІВ 
І ТРИВОЖНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ

Тривожні переживання особистості на сьогоднішній день є одними з найбільш 
поширених серед емоційних явищ людської психіки. Така ситуація зумовлюється у 
першу чергу зовнішніми впливами, пов’язаними з інформацією від медіа про зро-
стання рівня захворюваності на Covid-19, загрозою військового вторгнення з боку 
Російської федерації, жертвами  у зоні бойових дій на сході України. Але разом з тим 
важливо виявити і внутрішні, психологічні детермінанти тривожності особистості, які 
посилюють тривогу і впливають на появу страхів, а  з другого боку можуть бути чин-
никами стресостійкості. У зв’язку з цим тема дослідження психологічних детермінант 
страхів і тривожності особистості є досить актуальною.

Об’єкт дослідження – емоційна сфера та особистісні риси.
Предмет дослідження – психологічні чинники страхів і тривожності особистості. 
Мета – розкрити особистісні чинники страхів і тривожності студентської молоді.
Гіпотези нашого дослідження полягали у тому, що по-перше, ми припускали 

наявність взаємозв’язків між тривожністю, страхами студентської молоді та такими 
особистісними рисами, як низький рівень оптимізму, екстернальний локус контролю 
та інтолерантність до невизначеності. По-друге, припускаємо наявність відмінностей 
у спрямованості страхів у студентів 17-19 років та 20-22 років.

Дослідження проводилось у листопаді 2020 року. Методами емпіричного 
дослідження виступили письмове опитування і тестування: опитувальник ієрархічної 
структури страхів Щербатих Ю., інтегративний тест тривожності Бізюка А., 
Л.Вассермана, Б.Іовлева, опитувальник «Рівень суб’єктивного контролю» Є.Бажина, 
Є.Голинкіна, Л.Еткінда, тест диспозиційного оптимізму LOT-R Карвера Ч., Шейєра М. в 
адаптації Сичова О.А., опитувальник «Толерантність до невизначеності» Корнілової Т.В. 
Серед методів статистичного опрацювання даних були використані описова стати-
стика, кореляційний та порівняльний аналіз.

Група досліджуваних: 60 осіб віком 17-22 роки, серед яких 56 дівчат і 4 хлопців. 
Всі досліджувані є студентами ЛНУ ім. І.Франка, які навчаються на філософському 
факультеті, спеціальності «психологія» та факультеті прикладної математики, 
спеціальності «середня освіта». Група була поділена на 2 підгрупи, у першій з яких 
були особи віком від 17 до19 років (35 осіб) і у другій – особи від 20 до 22 років 
(25 осіб). Досліджуваних з першої групи ми можемо віднести до юнацького періоду, 
а з другої – до періоду ранньої дорослості.

Проаналізуємо результати описової статистики. Попередній етап дослідження 
засвідчив, що для студентської молоді є властивий підвищений рівень страхів 
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(Mean=125,3) та особистісної тривожності (Mean=6,4), а показники ситуаційної 
тривожності знаходяться у межах норми (Mean=4,7). Щодо рівня диспозиційного 
оптимізму, то він є нижче середнього рівня з тенденцією до низького (Mean=16,3).

Аналіз результатів дослідження за методикою «Рівень суб’єктивного кон-
тролю» показав, що за шкалою загальної інтернальності досліджувані студенти 
більше схильні вважати, що більшість подій власного життя є результатом випад-
ку, дій інших людей чи зовнішніх обставин (Mean=3,7). Це стосується також шкал 
«Інтернальність у сфері виробничих стосунків» (Mean=3,7) та «Інтернальність у сфері 
невдач» (3,9), «Інтернальність у ставленні до здоров’я» (Mean=4,1). Тобто у сфері 
праці, у стосунках з членами трудового колективу, у ставленні до невдач та влас-
ного здоров’я досліджуваним властивий екстернальний локус контролю, коли всі 
події, які виникають пояснюються впливом зовнішніх чинників, а не власних зусиль. 
Але у трьох сферах досліджувані все такі більше схиляються до інтернальності, що 
означає власну відповідальність над подіями свого життя, зокрема у сімейних стосун-
ках (Mean=5,2), у сфері власних досягнень (Mean=5) та міжособистісних відносинах 
(Mean=5,1). Показники шкал опитувальника «Толерантність до невизначеності» 
свідчать про середній рівень її вираженості. Найвищі показники спостерігаються по 
шкалі «Інтолерантність», що свідчить про прагнення до ясності, впорядкованості і 
неприйняття невизначеності у різних ситуаціях (Mean=64).

Результати кореляційного аналізу засвідчують наявність прямих взаємозв’язків 
між статевими страхами (r= 0,31), страхом самогубства (r=0,30 ), страхом зам-
кнутого простору (r=0,28), страхом павуків і змій (r= 0,29) та міжособистісною 
інтолерантністю до невизначеності. Тобто, чим вище прагнення до ясності і кон-
тролю у міжособистісних стосунках та дискомфорт у випадку невизначеності, тим 
збільшується вираженість вітальних та соціальних страхів у людини. Також було 
виявлено обернені взаємозв’язки, зокрема між статевими страхами (r= - 0,32), стра-
хом самогубства (r= - 0,37) і оптимізмом. Тобто, чим вищий рівень оптимізму, тим 
менш вираженими є дані типи страхів. Крім того було розкрито наявність обернено-
го зв’язку між страхом захворіти (r= - 0,27), страхом перед керівництвом (r= - 0,30), 
особистісною тривожністю та інтернальністю у певних сферах. Тобто, чим вища 
власна відповідальність людини у сферах здоров’я, досягнень і у виробничих сто-
сунках в колективі, тим нижчим є прояви страхів перед хворобою та покаранням від 
керівництва.

Результати порівняльного аналізу засвідчили наявність відмінностей у проявах 
страхів між особами юнацького періоду та періоду ранньої дорослості. Особи юнаць-
кого періоду мають більш виражений інтегральний показник страху (Mean = 131 
на противагу 117), страху перед змінами в особистому житті (Rank Sum = 1211,5 на 
противагу 618,5) та страхом перед самогубством (Rank Sum= 1205,5  на противагу 
624) порівняно з більш старшими за віком студентами.

Отже, для більшості досліджуваних студентів властиві підвищені показники 
особистісної тривожності, страхів і наявні нижче середнього показники оптимізму, 
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середні показники толерантності до невизначеності. Досліджувані особи мають 
більшу схильність до екстернальності. Чим більше виражені страхи у досліджуваних, 
тим менше показник інтернальності. Найбльше прямих кореляційних зв’язків вияви-
лось між різними страхами та міжособистісною інтолерантністю до невизначеності у 
студентської молоді. Гіпотези дослідження підтверджені, а мета і завдання розкриті.

Вважаємо за доцільне надавати психологічну допомогу студентам з вираже-
ними страхами та високим рівнем особистісної тривожності, підвищувати рівень 
толерантності до невизначеності, оптимізму та сприяти формуванню інтернального 
локусу контролю. Така допомога може надаватись у рамках психологічної служби ЗВО, 
шляхом відвідування тренінгів, семінарів, групових та індивідуальних консультацій. 
Оптимізм, як особистісна риса, дає можливість людині мати позитивні очікування 
від майбутнього і не фіксувати свою увагу на негативних моментах. Толерантність 
до невизначеності пов’язана з прийняттям ситуації, якою вона є, формує готовність 
до ризику, прояву самостійності та ухвалення нестандартних рішень. Інтернальний 
локус контролю виявляється у прийнятті відповідальності за події у власному житті, 
управління своїми думками, емоціями та поведінкою, що є важливим аспектом 
стресостійкості особистості.
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Інна  Галецька ,  Марина  Кліманська , 
Лариса  Климанська ,  Марія  Перун ,  Валерія  Мушкета

ЗАДОВОЛЕНІСТЬ НАВЧАННЯМ СТУДЕНТІВ
В УМОВАХ ЕКСТРЕНОГО ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 

ПІД ЧАС КАРАНТИНУ, СПРИЧИНЕНОГО
ЕПІДЕМІЄЮ COVID 19

Пандемія COVID-19 зумовила необхідність запровадження екстреного 
дистанційного навчання для понад 1,5 мільярда учнів та студентів у 165 країнах світу 
(за даними UNESCO 2020). Екстрене дистанційне навчання (emergency remote learning) 
істотно  відрізняється від інших форм онлайн освіти (online education, e-learning) та 
змішаного  навчання (blended  learning), які  заздалегідь  сплановані,  мають  відповідну  
методологію, дизайн дисциплін і освітніх програм та загальну екосистему [1; 5; 7]. 
Методологія екстреного дистанційного навчання (ЕДН) не була розробленою [8], 
ані студенти, ані викладачі не обирали добровільно таку форму навчання, тож ЕДН 
стало серйозним викликом і стресом для усіх. За останні майже два роки проведено 
багато досліджень різних аспектів ЕДН, які, хоча виявляють достатньо високий рівень 
здатності учасників навчального процесу адаптуватися до екстремальних умов [1; 2; 
6; 9], проте зосереджують увагу на проблемних моментах ЕДН, зокрема особливостях 
психологічного благополуччя та благополуччя навчальної діяльності студентів.

За результатами дослідження 448 студентів закладів вищої освіти Львова  у 
листопаді 2020 року, під час другої хвилі екстреного дистанційного навчання, 
було виявлено три типи адаптації до ЕДН: адаптація, дезадаптація та фрустрація. 
«Адаптовані» студенти (33%)  задоволені дистанційним навчанням і вбачають у 
ньому переваги як щодо заощадження часу, так і можливостей для самостійного на-
вчання.  «Дезадаптовані» студенти (31%), незадоволені та неадаптовані до умов ЕДН, 
виявляють низьку академічну мотивацію та ігнорують навчання,  мають вищі рівні 
тривожності, депресивності та негативного афекту загалом.  «Фрустровані» студенти 
(36%) виявляють поєднання  високого рівня академічної мотивації та високого рівня 
труднощів самоорганізації, внаслідок чого потерпають від дистресу, що негативно 
впливає на стан як психічного, так і соматичного здоров’я [1]. Одержані результати ми 
трактували як свідчення того, що «ЕДН стало каталізатором експлорації відмінностей 
навчальної мотивованості та адаптованості студентів» [ 1].

Запропоноване дослідження задоволеності навчанням студентів в умовах 
екстреного дистанційного навчання під час карантину COVID-19 проводилося з
9 листопада 2020 по 15 січня 2021 року. У дослідженні взяли участь 121 студент 
відділення психології ЛНУ ім.І.Франка. Оскільки усі досліджувані мали однакові умови 
щодо організації навчання, тож відмінності зумовлені індивідуальними чинниками, 
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особливості життєвої ситуації досліджуваних, які також могли впливати на суб’єктивне
благополуччя, не враховували. Дослідження проводилось за допомогою  google-form.
У  дослідженні використано опитувальник ставлення до дистанційного навчання
(І. Галецька, В. Мушкета), доповнений опитувальником поведінки в умовах дистанційного
навчання (М.Кліманська, М.Перун), методику академічної мотивації Р.Валеранда
(адаптація О.Захарко), опитувальник  позитивного  та  негативного афекту ОПАНА
(М. Кліманська, І. Галецька) [3], ультракороткий п’ятифакторний опитувальник осо-
бистості  TIPI C.  Гослінга  (україномовна  версія  TIPI-UKR  М. Кліманська,  І. Галецька) [4].

Задоволеність навчанням визначали на основі відповідей на питання
Опитувальника ставлення до дистанційного навчання (І. Галецька, В. Мушкета), який
містив змістові блоки: 1) ставлення до ЕДН загалом; 2) самооцінка  труднощів під  час
ЕДН;  3)  самооцінка  позитивних  аспектів  дистанційного  навчання;  запропоновані
твердження оцінювали  використовуючи шкалу  від «1-зовсім  не  погоджуюсь» до
«7-цілком  погоджуюсь»; аналіз відповідей на анкету здійснювався за допомогою аналізу 
частот, як низький рівень задоволеності оцінювали відповіді 1 та 2, які розшифрову-
ються як: «абсолютно не погоджуюсь» та «загалом не погоджуюсь», а високий рівень
задоволеності – відповіді 6 та 7 «загалом погоджуюсь», «цілком погоджуюсь» (Таблиця).

Таблиця
Задоволеність студентів різними аспектами екстреного дистанційного навчання (%)

Опис критерію
Задоволеність

високий низький
Переваги дистанційного навчання
Загальна задоволеність дистанційним навчанням 43,7 8,2
Збільшення кількості вільного часу 55.3% 14
Задоволеність якістю викладання 41.3 4,9
Задоволеність організацією навчання 28.8 11.5
Відвідування занять на рівні з навчанням оффлайн 58,6 15.6
Підготовка до семінарів на рівні з навчанням оффлайн 47 19.7
Еквівалентність рівня знань отриманому під час звичайної форми навчання 24,7 29.7
Економія часу на проїзд 82.5 4
Економія коштів на проїзд 71.8 9
Час для друзів 54.5 11,4
Час для самостійної роботи 46,2 8,2
Недоліки дистанційного навчання
Після онлайн занять Ви відчуваєте біль у спині, головний біль, печіння
та почервоніння очей

53.6 12.3

Відволікає спокуса займатися вдома іншими справами, а не навчанням 47,8 10,6
Відволікають від  навчання члени сім’ї  39,6 28
Значні труднощі внаслідок необхідності проходити онлайн тестування 11,5 28
Складно дотримуватися режиму дня 42 31,3
Складно, бо надто великий обсяг завдань 38 9,8
Складно внаслідок відсутності/недосконалості комп’ютерної техніки 
та/або Інтернет-зв’язку

27,2 23,9
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Для студентів з вищим рівнем задоволеності ЕДН притаманні вищий рівень 
дружелюбності та добросовісності, мотивації пізнання нового та мотивації стимуляції, 
позитивне ставлення до самотності, вищий рівень задоволені своїм життям в цілому, 
вони частіше вмикають камеру на парах та ретельніше готуються до семінарів.

Більшість з опитаних студентів зауважують, що під час онлайн занять у них 
виникає спокуса займатися своїми справами, а не навчанням. Вираженість цієї про-
блеми позитивно корелює з рівнем зовнішньої академічної мотивації та рівнем 
амотивації, негативно --  з рівнем добросовісності. Студенти з високим рівнем спокуси 
займатися своїми справами  менше зосереджені на навчанні,  легко відволікаються 
і можуть займатися своїми справами під час пар, чи це телефонні розмови чи пере-
писки у соціальних мережах, можуть вмикатися на пари лише формально і менше 
задоволені навчанням загалом.

Студенти з вищим рівнем позитивного афекту в загальному більше задоволені 
дистанційним навчанням та його якістю і організацією. У той час як студенти із 
домінуючим негативним афектом – частіше відволікаються на сторонні речі і менше
задоволені навчанням загалом. 

Студенти із вищими показниками мотивації пізнання нового, стимуляції і вико-
нання діяльності та мотивації самовдосконалення більше задоволені дистанційним
навчанням. Таким студентам більше подобається організація та якість навчання і 
вони виділяють більше часу для самостійного опрацювання матеріалів. 

Студенти з високими показниками зовнішньої мотивації, інтроектованої регуляції 
та амотивації частіше відволікаються на членів сім’ї або інші справи, менше готуються 
і відвідують пари а також, мають багато різних труднощі пов’язаних із дистанційним 
навчанням та менше задоволені ЕДН. 

Незадоволеність навчанням може бути пов’язана з академічною амотивацією, 
труднощами саморегуляції  та  самоорганізації,  емоційним вигоранням, а також 
наслідком поглиблення психологічних проблем у студентів внаслідок переживан-
ня загроз пандемії та необхідністю адаптуватися до умов ЕДН. В умовах ЕДН слід 
розширювати служби психологічної підтримки та допомоги закладів вищої освіти 
та розглядати проблему психологічної адаптації студентів в екстрених умовах як 
надважливу для здоров’я та благополуччя здобувачів вищої освіти та якості освіти.
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Вікторія  Гупаловська

МЕТОДОЛОГІЧНО ПРИНЦИПОВІ ЗАСАДИ
ПСИХОЛОГІЧНОЇ КОРЕКЦІЇ СЕКСУАЛЬНИХ СЦЕНАРІЇВ 
ДОРОСЛИХ З ТИПОВИМ ТА АТИПОВИМ РОЗВИТКОМ

Різноаспектні напрями психокорекціїйної роботи з особами з соматичними за-
хворюваннями та атиповим розвитком представлені у зарубіжній (Kim J. S., Froerer, 
A. S., Pagan-Romney E., Rolland, Roeden, Bannink, Maaskant, & Curfs, Schwarzer, Lippke, 
& Luszczynska, Sakellariou, D., Algado S.) та українській науці (Синьов С.М., Синьова 
Є.П., Шульженко Д.І., Романенко О.В., Шеремет М.К., Мартиненко І. В., Руденко Л. М., 
Гавриленко Ю. В., Осадча Т. М.). Однак дані про психокорекційну роботу, яка стосується 
сексуальності та сексуальної поведінки, представлена лише в нечисленних зарубіжних 
працях (Steinke E. E., Jaarsma T., Doherty S., Taylor, B., Davis, S., Завіржек Д., Домінеллі К.). 
Загалом ця психологічна робота полягає у психосоціальній та психосексуальній 
реабілітації осіб з хронічними захворюваннями та розладами розвитку. Психосоціальні 
аспекти стосуються сприйняття суспільством та оточуючими прав на повнецінне жит-
тя (професійну діяльність, спілкування) осіб із соматичними розладами та розладами 
розвитку. Соціальна реабілітація сексуальної потреби осіб із серйозними хронічними 
захворюваннями та розладами розвитку є серйозною проблемою у всьому світі. У 
багатьох розвинутих (США, Австралія, Канада, Західна Європа, Сингапур) і тих, що 
розвиваються (Індія, Шрі-Ланка, Пакистан, Малайзія, В’єтнам), країнах наявні праці, які 
змушені звертати увагу суспільства на право мати особисте життя, право на інтимні 
стосунки, репродукцію та батьківство осіб із серйозними проблемами здоров’я та 
розвитку. Психосексуальна реабілітація включає роботу із самими особами із розла-
дами та інвалідністю, скеровану на прийняття власного тіла, усвідомлення права на 
сексульне благополуччя, прийняття цього права.

Лише нечисленні науковці пострадянського простору досліджують питання 
сексуальності осіб з інвалідністю та розладами розвитку (російські – Клепикова А., 
Утехин И., Романов П., Ярская-Смирнова Е., білоруські – Гулякевич А., Титова Е., єдині 
українські здійснені американкою С. Філліпс). У них наголошується на необхідності 
соціально реабілітувати сексуальну потребу осіб із соматичними захворюваннями 
та вродженими та набутими розладами розвитку. Нажаль, у вітчизняній науці тема 
сексуальності осіб інвалідністю (ОзІ) не достатньо висвітлена, а тема сексуальних 
сценаріїв ОзІ взагалі не стала предметом психологічних досліджень.

Сексуальні сценарії осіб з типовим розвитком стають предметом обмеже-
ного наукового аналізу та корекції переважно за умови наявності сексуальних 
розладів (еректильна дисфункція, аноргазмія, диспареунія), парафілійних нахилів, 
проблеми трансгендерності та вивчаються в медичному контексті і проводяться 
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психіатрами, лікарями-гінекологами, андрологами, сексологами. Отже, питання 
психологічної корекції дезадаптивних сексуальних сценаріїв потребує теоретичного та 
емпіричного обґрунтування, забезпечення принциповими засадами та психологічним 
інструментарієм. 

Сексуальний сценарій як когнітивно-поведінковий феномен прояву сексуальності, 
має певні властивості, характер, розкривається у поведінці і може бути «виміряний» 
за допомогою представлених нами психодіагностичних інструментів.  Психологічна 
діагностика сексуальних сценаріїв, соціально-психологічної адаптації, суб’єктивного 
та сексуального благополуччя дала змогу виявити:

1) дезадаптивні сексуальні сценарії дорослих з типовим розвитком;
2) показники соціально-психологічної та сексуальної фрустрованості та особ-
ливості сексуальних сценаріїв осіб з соматичними захворюваннями, інва-
лідністю внаслідок вроджених та набутих розладів.

Саме ці умови визначили напрямки побудови програми психологічної корекції 
сексуальних сценаріїв дорослих з типовим та атиповим розвитком. Засадовими прин-
ципами, що лягли в основу психокорекційної програми, є:

1. Принцип єдності діагностики та корекції (Ельконін Д., Дубровіна І., Осіпова А., 
Семаго М.), згідно з яким будь-якій психологічній корекції повинен передувати етап 
психологічної діагностики, який і визначає напрямки та структуру  корекційної про-
грами. Завдяки методам та методиками психологічної діагностики нам вдалося вия-
вити принципові відмінності сексуальних сценаріїв  досліджуваних з інвалідністю та 
умовно здорових дорослих і осіб із соматичними захворюваннями. В осіб з типовим 
розвитком сексуальне неблагополуччя пов’язане із використанням неадаптивних 
сексуальних сценаріїв, і саме вони є об’єктом психокорекційного впливу. У групі осіб 
з інвалідністю не лише сексуальні сценарії є предметом психокорекції. 

2. Принцип суб’єкт-суб’єктних відношень (І.П.Маноха). Згідно із цим принципом 
учасники психокорекційного процесу є суб’єктами взаємодії та взаємного впливу. Від 
особливості проявів суб’єктності та суб’єктивних оцінок, реакцій, суджень кожного 
учасника залежить перебіг психокорекційного процесу. Принцип суб’єктності як один 
із найгрунтовніших у психології розроблявся впродовж років численними російськими 
та українськими авторами (Абульханова-Славська К.А., Брушлинський А.В., Вільш І., 
Дригус Т.М., Кудрявцев В.Т., Леонтьєв О.М., Мерлін В.С., Рубінштейн С.Л., Титарен-
ко Т.М.).

3. Принцип пріоритетності корекції каузального типу важливий в тому кон-
тексті, що симптоматичні зміни в разі часткової, парціальної корекції можуть да-
вати нестійкий результат. Необхідна робота з причинами явищ, які потребують 
психологічного втручання. Вони можуть бути невидимими, глибинними, укоріненими 
в дитинстві у вигляді звичних патернів взаємодії з оточуючими, а можуть бути на-
бутими врезультаті засвоєння соціального досвіду. Оскільки в осіб з інвалідністю, яка 
наявна з дитинства, соціалізація володіє специфічними рисами, своєрідними умовами, 
то саме вона накладає свій відбиток на формування теоретично сексуальних сценаріїв 
й інтерпретацію, які з них є припустимими та доступними для таких осіб.
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4. Діяльнісний принцип корекції полягає у тому, що психокорекційний про-
цес протікає у безперервній єдності із діяльністю суб’єкта, усі впливи і результати 
психокорекційної взаємодії будуть впроваджуватися і проявлятися саме в житті та 
діяльності індивіда. Фактори та умови цієї діяльності можуть перешкоджати або ж
сприяти прямо чи опосередковано отриманню результатів психокорекції.

5. Принцип врахування вікових та психологічних й індивідуальних осо-
бливостей клієнта лежить в основі індивідуального підходу до обрання методів 
психокорекційного впливу залежно від унікальних властивостей та життєвої ситуації 
кожної людини. В умовах групової психокорекції цей принцип лягає в основу форму-
вання психокорекційних груп – обирається принцип гомогенності або гетерогенності 
у формуванні групи, яка створюється відповідно із подібних за віком, проблематикою, 
статусом, особлиовстями розвитку учасників, або ж відмінних за цими характеристи-
ками осіб. .

6. Принцип комплексності методів психологічного впливу полягає, з одного 
боку, в єдності  комплексної (усебічної) психологічної діагностики та вибраних на її 
основі способів та прийомів психокорекційного впливу. З іншого боку, особливості 
цього впливу також носять багатогранний характер, врезультаті чого отримуються 
результати корекції багатьох сфер та процесів (емоційних, когнітивних, поведінкових).  
Реалізація корекційної діяльності стосовно формування адаптивних сескуальних 
сценаріїв потребует вивчення умов, в яких такі сценарії сформувалися, вивченні мож-
ливостей зміни самих умов або ж ставлення до них осіб, які беруть участь у корекційній 
прогорамі. Важливою частиною комплексного впливу є психокорекція самоставлення 
та переосмислення систем, які таке самосталення підтримують, вивчення можливості 
їхньої корекції. У процесі такої роботи необхідне постійне спостереження динаміки 
змін особистості, поведінки, емоційних станів, почуттів, переживань та суджень 
учасників психокорекційної програми.

7. Принцип активного залучення ближнього соціального оточення до участі в 
корекційній програмі. Особливо актуальний цей принцип стосовно осіб з інвалідністю, 
оскільки вони часто потребують допомоги та участі близьких у звичайних життжєвих 
процесах. В оточенні часто знаходяться ресурси для зміни ситуації на краще. Згідно 
з правилом системності, зміни в одній ланці системи неодмінно призводять до змін 
в усій системі.

8. Принцип гуманізму можна назвати центральним принципом (метапринци-
пом) психологічної роботи, психокорекції втому числі. За висловом В.Панка: «усі 
види діяльності у практичній роботі мають відповідати її об´єктові, виходити з 
інтересів і прав людини, захисту її особистісного суверенітету, всебічного розвитку 
її самобутності». Уся психорекційна робота з людиною здійснюється в інтересах лю-
дини і на благо людини, відповідно до етичного «кодексу» роботи психолога, правил 
конфіденційності, компетентності, відповідальності.
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Лариса  Дідковська 

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЇ 
ПОТЕНЦІЙНОГО ЕМІГРАНТА

Міграція населення – це одне із найбільш унікальних соціальних явищ в історії 
людства. З давніх-давен люди через різні обставини змінювали своє місце прожи-
вання, географічно переміщуючись при цьому на значні відстані. Але в результаті 
глобалізації масштаби сучасної міграції та швидкість міграційних потоків суттєво 
збільшилися. Для сучасної людини вже звичними стали навчання та робота за кор-
доном, закордонні відрядження, туристичні поїздки в інші країни тощо. Одним із 
типів міграції є еміграція, яку визначають як добровільний виїзд особи з однієї країни 
до іншої для постійного там проживання з погляду країни виїзду. Статистичні дані 
свідчать про те, що раніше люди найчастіше емігрували, маючи бажання втекти від 
бідності, пануючого тоталітарного режиму чи війни. Але з огляду на постійне зро-
стання чисельності емігрантів із розвинених країн, можна стверджувати, що протягом 
останніх кількох десятків років кількість різноманітних чинників, які визначають 
бажання емігрувати, суттєво збільшилася. З психологічної точки зору, будь-яка дія 
людини, прийняте нею рішення чи зроблений вибір летермінуються її мотивацією. 
Тобто мотивація особистості визначає, чому людина робить саме те, що вона робить, 
а у контексті еміграції – чому вона емігрує. 

Міграційну мотивацію можна визначати як « … психічний стан особистості, який 
спонукає її до досягнення особистих цілей економічного, соціального і психологічного 
характеру шляхом зміни місця проживання» [3, с. 57]. Саме мотивація еміграції описує 
якісний аспект потреби людини у зміні місця проживання та умов професійної 
діяльності, у втіленні певних своїх життєвих планів тощо [2, с. 164]. Згідно з од-
ним із підходів до визначення мотивації, її розуміють як сукупність різноманітних 
мотиваційних чинників (мотивів, потреб, стимулів, інтересів, ціннісних орієнтацій 
і т.д.), які мають спонукальну силу та визначають активність людини. Виникає 
закономірне запитання: що саме може мотивувати людину до виїзду в еміграцію і 
які чинники впливають на формування мотивації потенційного емігранта?

Як показують результати досліджень, близько у 75% випадків бажання емігрувати 
визначається впливом економічних, соціальних та політичних чинників [4]. Тобто 
у чверті випадків до переїзду в іншу країну потенційних емігрантів мотивують 
зовсім не так часто декларовані ними незадовільний рівень життя чи соціально-
економічна нестабільність у власній країні. Чимало науковців, які вивчають про-
блему еміграції, вважають, що еміграційний вибір більше залежить від впливу 
індивідуально-психологічних та особистісних особливостей потенційного емігранта, 
його індивідуальних цінностей, прагнень і т.д., аніж від впливу зовнішньої соціальної 
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ситуації [1]. На практиці еміграційна активність найчастіше визначається поєднанням 
незадоволених потреб і нереалізованих цінностей людини із впливом зовнішніх 
обставин. Серед потреб, які потенційні емігранти часто намагаються задовольнити 
за допомогою виїзду в еміграцію, можна виділити матеріальні потреби, потреби у 
безпеці, у пізнанні, у пошуку партнера, у досягненнях, у компетентності, в амбіціях
і у самоствердженні тощо. Нерідко виїзд в еміграцію видається для потенційного 
емігранта універсальним засобом для задоволення своїх актуальних потреб, які у 
зв’язку з різними обставинами не можуть бути задоволеними у власній країні. Але 
насправді далеко не завжди еміграція дозволяє це зробити. 

Часто до еміграційної активності потенційних емігрантів можуть спонукати і такі 
мотиви як мотив «заради кращого майбутнього своїх дітей» (насправді за цим моти-
вом може бути приховане бажання підвищити соціально-економічні стандарти свого 
життя, задовольнити власні потреби у престижі чи у досягненнях або ж нерозуміння 
істинних мотивів еміграції), мотив створення чи возз’єднання сім’ї, мотив пошуку 
приналежності до свого етнічного коріння та інші.    

У деяких ситуаціях бажання людини змінити країну проживання може визначати-
ся впливом таких психологічних чинників як намагання «втекти від себе», від проблем, 
які вона має вдома, від пережитого травматичного досвіду тощо. Проте, здебільшого, 
намагаючись вирішити свої внутрішні психологічні проблеми за допомогою еміграції, 
потенційний емігрант не лише не отримує бажаного, але й зустрічається після переїзду 
з низкою труднощів і проблем, пов’язаних із адаптацією до життя у новому соціумі.   

Важливе значення для якості еміграційного процесу та подальшої адаптації до 
життя у новому соціумі має те, наскільки потенційний емігрант усвідомлює власні 
мотиви виїзду в еміграцію, свої потреби, які він таким чином намагається задоволь-
нити. Для потенційного емігранта важливо зрозуміти, які потреби та цінності є для 
нього найбільш значущими, які з них не будуть задоволеними та реалізованими після 
переїзду в іншу країну, від яких із них він готовий відмовитися на користь інших, 
чи справді еміграція є тим єдиним способом, за допомогою якого він зможе задо-
вольнити свої потреби. Самостійний пошук відповідей на ці та побідні запитання є 
доволі складним, у зв’язку з чим виникає необхідність консультування потенційного 
емігранта з фахівцем у сфері психічного здоров’я, який володіє міжкультурною та 
еміграційною компетентністю.     

Підсумовуючи, можна відзначити, що мотивація еміграції є рушійною силою 
діяльності людини, метою якої є реалізація її еміграційної готовності. Саме вона 
спонукає потенційного емігранта шукати можливості для задоволення певних своїх
потреб, реалізації цінностей або досягнення певних цілей за допомогою переїзду на 
постійне проживання до іншої країни. Формування мотивації еміграції відбувається 
під впливом різних індивідуально-психологічних та особистісних особливостей 
потенційного емігранта, зокрема, його актуальних потреб, провідних інтересів, 
домінуючих ціннісних орієнтацій тощо. Еміграційні мотиви суттєво впливають на 
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еміграційний процес, багато в чому визначають особливості адаптації новоприбу-
лих іммігрантів та їх задоволеності життям у новій країні. Тому актуальним є не 
лише наукове вивчення проблеми мотивації еміграції серед потенційних українських 
емігрантів в цілому. Важливо, щоб фахівці сфери психічного здоров’я, які працюють з 
потенційними емігрантами, також зосереджувалися у своїй роботі на цьому аспекті, 
допомагаючи потенційним емігрантам усвідомити, що саме мотивує їх до еміграції і 
наскільки зміна країни проживання насправді дасть їм можливість отримати те, за 
чим вони їдуть. 
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Ірина  Зошій

МОДЕЛЬ ЕФЕКТИВНОГО СТАНОВЛЕННЯ
ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ

ЮРИДИЧНОЇ ГАЛУЗІ

Процес становлення професійної компетентності студентів у ході навчання роз-
глядають як цілісний процес їх особистісного та професійного зростання. Досвід 
показує, що навчання, яке орієнтоване на формування та розвиток професійної 
компетентності спеціаліста, здійснюється ефективно лише за умови створення в 
навчальній групі продуктивного взаємозв’язку між викладачем та слухачами, пози-
тивного психологічного клімату, рівноправного партнерства, побудованого на діалозі, 
на зворотному зв’язку, спільній розвивальній діяльності.

Становлення професійної компетентності – це комплексна проблема, яка вимагає 
міждисциплінарного підходу. Вирішальну роль у її вирішенні відіграє успішне психолого-
педагогічне забезпечення навчально-виховного процесу, від якого, на наш погляд, великою 
мірою залежить ефективність підготовки молодих фахівців.

Процес становлення професійної компетентності студентів під час навчання у ЗВО 
повинен становити фундамент юридичної освіти, який під час практичної діяльності 
постійно зростатиме за рахунок саморозвитку, самоосвіти, самовдосконалення, само-
навчання [5][ ].

Потрібно зазначити, що існує значна кількість визначень поняття «модель». За 
сучасними словниками, модель – це будь-який образ, аналог (уявний чи умовний: зо-
браження, опис, схема, креслення, графік, план, карта тощо) деякого об’єкту, процесу чи 
явища («оригіналу» цієї моделі), що використовується як його «замінник», «представ-
ник»; уявлення або матеріально реалізована система, яка відображає або відтворює 
об’єкт дослідження та здатна замінити його так, що її вивчення уможливлює виник-
нення нової інформації про об’єкт.

У сучасній педагогіці термін «модель» трактується як система, як мистецько 
створений зразок, а також як аналог природного чи соціального явища. Під моделлю
в педагогічній науці розуміється створювана на основі певної системи поглядів та 
ідей загальна картина явища, яка за допомогою творчої інтуїції та натхненної праці 
допомагає зрозуміти й описати те, що вивчається [4][ ].

Модель – це система об’єктів або знаків, що відтворює деякі суттєві властивості 
системи-оригіналу, вона є узагальненим відображенням об’єкта, результатом аб-
страктного практичного досвіду, а не безпосереднім результатом експерименту. 
Модель – це допоміжний об’єкт, обраний чи перетворюваний людиною в пізнавальних 
цілях, що дає нову інформацію про основний об’єкт. [1]. Вивчення моделі дозволяє 
отримати нове знання, нову цілісну інформацію про об’єкт. 
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Побудова моделі формування професійної компетентності майбутніх юристів 
базується на загальноприйнятих вимогах, які висуваються до педагогічних моделей. 

На основі досліджень науковця Р. В. Каламаж, яка розробила теоретичну модель 
професійної Я-концепції майбутніх юристів, вивчаємо процес формування професійної 
компетентності в навчально-професійній діяльності майбутніх юристів, розкриття її 
сутності як специфічного особистісного утворення передбачає розбірливе уявлення про 
структурні компоненти, механізми її розвитку та реалізації, функціональне призначен-
ня, етапи становлення у ЗВО, під час яких активізуються завдання професійного само-
визначення, рівні розвитку на основі системи критеріїв та відповідних показників [2][ ]. 

Теоретична модель включає також психолого-педагогічні умови, в яких 
відбувається становлення та цілеспрямоване формування юридичної діяльності під 
час навчання майбутніх юристів у ЗВО. 

Розробці моделі формування професійної компетентності майбутніх юристів 
передувало [3][ ]:

- вивчення їхніх знань, навичок, умінь;
- визначення методологічних підходів, принципів до формування їхньої 
професійної компетентності; 

- визначення психолого-педагогічних умов формування їхньої професійної 
компетентності; 

- визначення критеріїв, показників, рівнів сформованості професійної компе-
тентності майбутніх юристів.

Отож, під моделлю формування професійної компетентності майбутніх юристів 
ми розуміємо послідовний ціле направлений психолого-педагогічний процес, спрямо-
ваний на формування професійної компетентності майбутніх юристів з урахуванням 
етапів, форм, методів і засобів навчання.

З вищевикладеного можна зробити висновок, що модель формування професійної 
компетентності майбутніх юристів допоможе на високому рівні підготувати 
кваліфікованих спеціалістів у галузі права, так як у подальших дослідженнях буде 
перевірено ефективність моделі.
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ОРГАНІЗАЦІЙНА СПРАВЕДЛИВІСТЬ 
В ПРИВАТНИХ ТА ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ

Організаційна справедливість відображає оцінку працівниками відповідності 
винагород за їхню працю та поведінки щодо них в організації з боку керівництва 
як таких, на які вони заслуговують [1]. Прийнято виділяти три типи організаційної 
справедливості: процедурна [3], розподілу [15], взаємодії[6]. Згодом в межах 
справедливості взаємодії виокремлено інтерперсональну справедливість (повага 
та пристойність) та інформаційну справедливість (правдивість і обґрунтованість) 
[8, 9, 13].

Організаційна справедливість є важливим фактором успішного функціонування 
організації, оскільки вона суттєво впливає на ставлення працівників до організації
та роботи. Хоч різною мірою, але усі виміри організаційно справедливості  прямо 
корелюють із задоволеністю роботою, відданістю організації, позитивною оцінкою 
керівництва, організаційною громадянською поведінкою, результативністю праці 
та обернено – з  абсентеїзмом і з деструктивною організаційною поведінкою 
[8]. Справедливість розподілу і процедурна є предикатами довіри до організації, 
а справедливість взаємодії – довіри до керівників [8, 10]. Також організаційна 
справедливість обернено пов’язана з організаційним мовчанням як неефективним 
організаційним явищем [4].

Сприйняття організаційної справедливості залежить не лише від особливостей 
організаційного середовища, але й від особистісних якостей працівників.Персональні 
риси підлеглих є предикатами їхнього сприйняття організаційної справедливості, 
оскільки спонукають керівників поводитись з підлеглим певним (більш чи менш спра-
ведливим) чином. Водночас персональні якості виявляються у схильностях особи до 
того чи іншого трактування та оцінювання інших і довкілля, зокрема організаційної 
справедливості. Дружелюбність прямо пов’язана з усіма видами організаційної 
справедливості, нейротизм – обернено з процедурною та інформаційною 
справедливістю [14]. Раніше проведений мета-аналіз теж показав обернені зв’язки між 
нейротизмом і організаційною справедливістю (зв’язок із справедливістю розподілу 
був нижчий, ніж із процесуальною та взаємодії) та прямі зв’язки – між  добросовісністю 
й інтерперсональною та інформаційною справедливістю [5, 16]. Між емоційними ста-
нами і схильностями працівників  та їхніми оцінками робочих ситуацій існують складні 
взаємозв’язки.  Емоційні стани працівників впливають на їхні оцінки робочих подій 
та ситуацій, а далі ці оцінки викликають (чи підтримують) певні емоції. І ситуативні 
емоції, і афективні схильності пов’язані з оцінками організаційної справедливості 
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(позитивні афекти прямо корелюють, негативні – обернено) [5, 7]. Якщо працівник 
сприймає ситуацію, критерій оцінювання його роботи або результат оцінювання як 
несправедливий, він схильний виявляти негативні емоційні реакції роздратування, 
розчарування та гніву. Якщо подібні ситуації стають систематичними, вони починають 
впливати на його психічне та фізичне здоров’я  [11].

Метою дослідження було виявлення відмінностей за оцінками організаційної 
справедливості між працівниками державних і приватних організацій та з’ясування 
ролі особистісних якостей у цих відмінностях.

У дослідження взяли участь 230 працівників організацій, які працюють у різних 
сферах (надання комунальних послуг, готельний бізнес, ІТ, медицина, освіта). 91 осо-
ба – працівники приватних організацій, 139 осіб – працівники державного сектору. 
Серед досліджуваних 68 чоловіків та 162 жінки. Вік опитуваних від 18 до 69 років, 
стаж від 1 місяця до 45 років  Працівники приватних організацій, порівняно з дер-
жавними, молодші (М1 = 25, М2 = 41,9, p = 0,00), відповідно, мають суттєво менший 
стаж роботи в організації (М1 = 1,4, М2 = 15, p = 0,00), серед них більше чоловіків 
(n1 = 46%, n2 = 18%).

Емпіричний матеріал зібрано із застосуванням методу опитування, зокре-
ма опитувальникf “Організаційна справедливість” С. Баранскої [1], Короткий 
п’ятифакторний опитувальник особистості TIPI-UKR (адаптація українською 
І. Галецької, М. Кліманської) [2, 11].

Зіставлення оцінок справедливості працівниками приватних і державних 
організацій (t-критерій Стьюдента) показало, що в державних організаціях ниж-
чий рівень організаційної справедливості як за загальним показником (М1 =  88.13, 
М2 = 80.65, р = 0,00), так і за окремими аспектами. В приватних організаціях працівники 
значно вище оцінюють процедурну справедливість (М1 =  29,04, М2 = 27,18, р = 0,00), 
справедливість розподілу (М1 =  26,95, М2 = 23,24, р = 0,00) і взаємодії (М1 = 32,14, 
М2 = 30,45, р = 0,03). Загальний показник організаційної

В загальній групі опитуваних загальні оцінки організаційної справедливості пря-
мо пов’язані з дружелюбністю (r = 0,26, p ≤ 0.01), добросовісністю (r = 0,24, p ≤ 0,01), 
з емоційною стабільністю працівників (r = 0,2, p ≤ 0,01). Серед видів організаційної 
справедливості лише справедливість розподілу не корелює з дружелюбністю, 
добросовісністю і емоційною стабільністю. Процедурна справедливість – єдиний 
вид справедливості, який корелює з відкритістю новому досвіду (r = 0,16, p≤ 0.05). 
Отже, персональні якості, які виявляються в ставленні до праці та до інших, корелю-
ють з процедурною справедливістю і справедливістю взаємодії, але не корелюють 
із справедливістю розподілу. Це частково відповідає опублікованим результатам 
досліджень.

Між працівниками державного і приватного секторів не виявлено відмінностей 
за екстраверсією (М1 = 4,8, М2 = 4,6, р = 0,14), дружелюбністю (М1 = 5,56, 
М2 = 5,48, р = 0,56), добросовісністю (М1 = 5,67, М2 = 5,44, р = 0,14) і відкритістю ново-
му досвіду (М1 = 5,11, М2 = 4,82, р = 0,06). Відмінність спостерігається за емоційною 
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стабільністю – в працівників приватних організацій вищий рівень (М1 = 4,47, 
М2 = 4,03, р = 0,01). Це вказує, що відмінності за оцінками організаційної справедливості 
між працівниками державного і приватного секторів пов’язані радше з факторами 
організаційного середовища, а не з  персональними якостями працівників. Емоційна 
нестійкість може бути як предикатом низької оцінки організаційної справедливості, 
так і наслідком. З одного боку схильність до негативного емоційного реагування веде 
до упередженого оцінювання організаційної справедливості, а з іншого – тривале 
функціонування в умовах несправедливого організаційного середовища є фактором 
емоційної дестабілізації працівників. Останню думку підтверджує обернена кореляція 
стажу та емоційної стабільності (r = -0,15, p ≤ 0,05).

Отже результати порівняння вказують, що організаційна справедливість в дер-
жавних організаціях знаходиться на суттєво нижчому рівні, і ця відмінність не є ре-
зультатом персональних відмінностей цих груп працівників. Це доводить необхідність 
вдосконалення  в державному секторі організаційних процесів і процедур, які стосу-
ються організаційної справедливості.
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Ірина  Кочергіна

ТИПОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ 
ЕМОЦІЙНОЇ САМОРЕГУЛЯЦІЇ ЖІНОК

Саморегулятивні навички є важливими у побудові взаємостосунків та вирішенні 
життєвих завдань, особливого значення вони набувають при наявності фактів 
психологічного насильства у стосунках з іншими, де чи найважливішим різновидом 
саморегуляції виступає регуляція власного емоційного стану. Емоційна саморегуляція 
є процесом самоуправління, в який входить і безліч інших процесів, за допомогою 
яких здійснюється контроль власної поведінки. 

Для вивчення особливостей емоційної саморегуляції жінок було проведено 
дослідження за участю 140 жінок, віком 19-58 років. Були використані такі мето-
дики: опитувальник для виявлення вираженості самоконтролю в емоційній сфері, 
діяльності і поведінці Г.С. Нікіфорова, методика «Модель емоційного інтелекту» 
М.О. Манойлової, тест «Емоційні бар’єри у міжособовому спілкуванні» В. Бойка, 
шкала «Емоційна стійкість-емоційна нестійкість» п’ятифакторного опитувальника 
особистості Хійджиро Тсуйї (5ВFQ) в адаптації А. Хромова, багаторівневий особистісний 
опитувальник «Адаптативність» А. Г. Маклакова і С. В. Чермяніна, тест-опитувальник 
«Дослідження вольової саморегуляції» А. В. Зверькова і Е. В. Ейдмана. Для визначення 
психологічного насильства в родинних взаємостосунках використовувалась авторська 
«Методика дослідження психологічного насильства над жінками в родині»

Для виявлення психологічних особливостей емоційної саморегуляції жінок, 
було проаналізовано статистичні показники кластерного аналізу із використанням 
методів побудови ієрархічного дерева кластеризації та аналізу К-середніх, що дало 
змогу виділити три підгрупи досліджуваних залежно від рівня показників емоційної 
саморегуляції. До першого кластеру увійшло 32,1% жінок досліджуваної групи, 
другий кластер склали 31,5% досліджуваних жінок, до третього кластеру увійшло 
36,4% досліджуваних. На основі такого поділу групи досліджуваних було здійснено 
порівняльний аналіз групових показників за критерієм Шеффе, в результаті чого 
виявлено статистично значущі відмінності у психологічних параметрах емоційної 
саморегуляції жінок, що піддавались негативному впливу психологічного насильства.

Досліджувані жінки відрізняються за рівнем самовладання (р=0,000). Такий кон-
структ емоційної саморегуляції є вольовим аспектом та відображає рівень довільного 
контролю емоційних реакцій і станів. Найвищим рівнем самовладання характеризу-
ються жінки, які увійшли до кластеру 2. Такі особи у ситуації психологічного насиль-
ства в родині найбільш емоційно стійкі, їм властиві внутрішній спокій, впевненість 
у собі тощо. 
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Емоційний інтелект як один із конструктів емоційної саморегуляції виконує ре-
гулятивну функцію, відіграє роль у адекватному зовнішньому вираженні емоцій лю-
дини та сприяє стану емоційної комфортності. У досліджуваній групі жінок виявлені 
статистично значимі відмінності у показниках емоційного інтелекту. Так, жінки які 
увійшли до другого кластеру характеризуються найвищим з-поміж інших кластерів 
рівнем здатності усвідомлювати свої емоцій та емоції інших, а також високим рівнем 
вміння керувати власними емоціями та емоціями навколишніх людей (р=0,000). В за-
гальному їх рівень емоційного інтелекту є високим. Жінки третього кластеру характе-
ризуються низькими значення по усіх показниках емоційного інтелекту. Тобто, вони 
мають низьку здатність до розуміння ролі власних почуттів та емоцій інших, а також 
низький рівень здатності керувати емоціями як своїми так і чужими, що свідчить про 
невиражену потребу у пізнанні себе, а також низький рівень рефлексії і розуміння ду-
мок, почуттів іншої людини. Проте, найнижчим такий показник емоційного інтелекту 
як усвідомлення своїх емоцій притаманний жінкам, які увійшли до кластеру 1. Також 
вони мають низький рівень вміння орієнтуватись у емоціях партнерів по спілкуванню. 
Проте, у них, в порівнянні з жінками, які увійшли до кластеру 3, є дещо вищими такі 
показники емоційного інтелекту як вміння управляти власним емоційним станом та 
здійснювати вплив на переживання інших.

Кореляційний аналіз у другому кластері досліджуваних виявив наявність зв’язку 
психологічного насильства з боку батька та емоційного інтелекту (r=0,35). Тобто, 
можемо говорити, що такі факти з боку батька як надмірний контроль, емоційне 
відкидання, нехтування є пов’язаними з усвідомленням своїх емоцій, розумінням 
своїх емоційних станів та вміння ними управляти.

Такий конструкт емоційної саморегуляції як емоційна стійкість досліджувався 
за допомогою показників тривожності, напруженості, депресивності, самокритики та 
емоційної лабільності. Емоційна стійкість як позитивна психологічна якість людини, 
виражається в тому, що емоція у відповідальні моменти досягає оптимального ступе-
ню інтенсивності, спрямованої для розв’язання поставлених завдань. Середніми по-
казники  емоційної стійкості є у групі жінок, які увійшли до кластеру 2 (р=0,000). Тобто, 
при вищому порівняно з іншими жінками, що зазнали психологічного насильства, 
рівні самовладання та емоційного інтелекту, жінки, що увійшли до другого кластеру 
є дещо впевненішими у собі та більш самодостатніми. Жінки, які увійшли до першого 
кластеру є найменш емоційно стійкими. Також у першому кластері досліджуваних 
існує кореляційних взаємозв’язок психологічного насильства з напруженістю (r=0,31) 
та депресивністю (r=0,32) як показниками емоційної нестійкості. Це свідчить про 
труднощі у контролі емоцій, імпульсивність дій, що зовнішньо може проявлятись у 
відсутності почуття відповідальності, капризності тощо.

Наявність емоційних бар’єрів у міжособових стосунках відображено через такі 
показники як невміння керувати емоціями, неадекватний прояв емоцій, негнучкість 
емоцій, домінування негативних емоцій та небажання зближуватись з людьми в 
емоційній сфері (р=0,000). Середнім рівнем емоційних бар’єрів характеризуються 



ТЕЗИ
звітної наукової конференції філософського факультету

164

досліджувані, що увійшли до кластеру 1. Жінки, які згідно процедури кластеризації 
віднесені до другого та третього кластерів емоційної саморегуляції, мають здебільшого 
нижчі порівняно з іншими показники емоційних бар’єрів у міжособових стосунках. 

Результати кореляційного аналізу у групі досліджуваних другого кластеру 
свідчать про взаємозв’язок неадекватного прояву емоцій з психологічним насиль-
ством (r=0,37), а саме з такими його формами як погрози (r=0,36), контроль (r=0,34), 
негативна оцінка розумових здібностей жінки (r=0,36) та емоційне нехтування 
(r=0,40). Тобто наявність таких особливостей в родинній взаємодії як кепкування 
з розумових здібностей, емоційне відкидання та ігнорування, надмірний контроль 
пов’язані з труднощами у відповідному ситуації адекватному прояві емоцій. Аналіз 
кореляційних зв’язків у першому кластері підтверджує, що психологічне насильство 
в родині пов’язане з такими емоційними труднощами жінки як невміння керува-
ти своїми емоціями (r=0,30) та негнучкість емоцій (r=0,35). Тобто, жінки першого 
кластеру, які мають вищий рівень емоційних бар’єрів у порівняні з іншими групами 
досліджуваних жінок у родинних стосунках переживали презирство,знецінення осо-
бистих якостей та власних досягнень, емоційне відкидання, погрози.

Адаптивність як компонент емоційної саморегуляції свідчить про емоційну 
стійкість, легкість пристосування до нових зовнішніх обставин, вміння орієнтуватись 
у новій ситуації. Жінки, які віднесені до другого кластеру мають достатній рівень 
адаптивності. Проте часто їх адаптивність коригується умовами зовнішнього сере-
довища. Також жінки даного кластеру характеризуються достатнім рівнем нервово-
психічної стійкості, комунікативних здібностей та моральної нормативності, що 
свідчить про їх здатність до поведінкової регуляції, адекватну самооцінку, вміння 
встановлювати контакти з навколишніми та дотримуватись загальноприйнятих норм 
поведінки. Показники адаптивності жінок першого та третього кластеру є низькими. 
Кореляційних аналіз отриманих даних у першому кластері підтверджує, що існує 
взаємозв’язок між психологічним насильством з боку батька (r= -0,40) та матері 
(r= -0,36) з особистісним адаптивним потенціалом жінки, що свідчить про їх залежність 
від умов зовнішнього середовища в ситуації психологічного насильства в родині. У 
третьому кластері існують кореляційні взаємозв’язки нервово-психічної стійкості з
психологічним насильством з боку батька (r= -0,43) та матері (r= -0,47), що свідчить 
про наявність труднощів поведінкової регуляції, схильність до нервово-психічних 
зривів у жінок батьки яких проявляють щодо них словесну агресію, презирство, 
емоційне нехтування тощо. 

Провівши емпіричне дослідження особливостей емоційної саморегуляції у жінок, 
які зазнали психологічного насильства в родині, можемо стверджувати, що вони 
відрізняються за особливостями регуляції емоційного стану.  В процесі статистичної 
обробки отриманих результатів виокремлено три групи жінок та описано їх типи 
емоційної саморегуляції при психологічному насильстві в родині.

«Емоційно нестійкий» тип емоційної саморегуляції жінок, що переживали 
психологічне насильство в родинних стосунках описується через їх низький рівень 
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емоційної стійкості, імпульсивність, нервово-психічну нестійкість у поєднанні з низь-
кою адаптивністю та наявністю емоційних бар’єрів у стосунках з навколишніми. 
Існує взаємозв’язок між психологічним насильством з боку батьків з особистісним 
адаптивним потенціалом жінки, що свідчить про їх залежність від умов зовнішнього 
середовища в ситуації психологічного насильства в родині.

«Адаптивний» тип емоційної саморегуляції характерний для жінок, які маючи 
негативних досвід психологічного насильства в родині зберігають високий рівень 
самовладання як здатності володіти собою в різних ситуаціях, розуміють свої емоції 
та вміють керувати ними, не мають надмірної кількості емоційних бар’єрів у стосун-
ках з іншими, а також характеризуються адаптивністю в змінних умовах. Разом з 
тим, наявність таких особливостей в родинній взаємодії як кепкування з розумових 
здібностей, емоційне відкидання та ігнорування, надмірний контроль пов’язані з 
труднощами у відповідному ситуації адекватному прояві емоцій.

«Спонтанний» тип емоційної саморегуляції описує жінок, які характеризують-
ся вразливістю, невисокою емоційною стійкістю та адаптивністю, низьким рівнем 
емоційного інтелекту та недостатньою усвідомленістю усіх відтінків власних пере-
живань та переживань інших людей. Наявність фактів психологічного насильства з 
боку членів родини, які проявляють словесну агресію, презирство, емоційне нехту-
вання тощо пов’язане з труднощами поведінкової регуляції, схильністю до нервово-
психічних зривів у жінок.
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Надія  Левус , 
Ольга  Смолінська

ПРИВ’ЯЗАНІСТЬ ЯК ПСИХОЛОГІЧНИЙ
ЧИННИК СТОСУНКІВ У ПАРІ

Актуальність. Прив’язаність – це те, що з’являється у людини ще до народження 
та супроводжує її впродовж всього життя. Потреба в тісних, емоційних стосунках з 
близькими людьми залишається актуальною впродовж всього життя людини. Надійні 
стосунки є основою для емоційного благополуччя, задоволеності життям, психічного 
та фізичного здоров’я тощо.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Найвідоміша теорія прив’язаності 
належить клінічному психологу та психоаналітику Дж. Боулбі. На думку вчено-
го, прив’язаність – це насамперед ставлення до себе і до людей, яке дає почуття 
захищеності і безпеки. Це емоційний зв’язок, який об’єднує індивіда з однією людиною 
або декількома в часі і просторі. Об’єкт прив’язаності для індивіда стає базою без-
пеки для дослідження світу, а також гарантом захищеності і впевненості [1]. Сучасні 
психологи визначають прив’язаність як довготривалі, стійкі, позитивно забарвлені, 
емоційно наповнені взаємини, які базуються на значній потребі один в одному (за
В. Н. Куніциною) [3]. Класично виділяють декілька типів прив’язаності: безпечний,  
уникаючий, тривожно-амбівалентний, дезорганізований (за М. Ейнсворт) [2].й

Окрім вивчення прив’язаності між дітьми і батьками на різних вікових періодах, 
існують дослідження, присвячені стосункам прив’язаності між романтичними партне-
рами. Ф. Шейвер, Дж. Бельські, К. Бреннен співставили патерни дитячої прив’язаності, 
виділені М. Ейнсворт, з паттернами дорослої прив’язаності. Зокрема, вони стверджу-
вали, що існує також три типи романтичної прив’язаності [4].

Результати дослідження. Для емпіричного дослідження особливостей пар-
тнерських стосунків осіб з різним типом прив’язаності було використано наступні 
методики: «Опитувальник прив’язаності до близьких людей» Н. В. Сабельникової, 
Д. В. Каширського, «Методика діагностики міжособистісних стосунків» Т. Лірі, «Шкала 
диференційної оцінки стосунків» А. Волкової, «П’ятифакторний особистісний опи-
тувальник» (адаптація Л. Ф. Бурлачука), «Тест на визначення якості прив’язаності – 
Measure of Attachment Qualities» (адаптація І. Семків).

У дослідженні особливостей партнерських стосунків осіб з різним типом 
прив’язаності взяли участь 82 особи, віком від 17 до 46 років (середнє значення – 
23,9), серед них 41 чоловік та 41 жінка.

Для того, щоб з’ясувати, чи є прив’язаність психологічним чинником стосунків у 
парі, групу досліджуваних було розділено на підгрупи з різним типом прив’язаності. 
До підгрупи з переважаючим дезорганізованим типом прив’язаності увійшло 
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18,04 % осіб, до підгрупи з переважаючим безпечним типом прив’язаності – 32,80 %, 
до підгрупи з переважаючим уникаючим типом прив’язаності – 16,40 %.

Порівняльний аналіз цих кластерів показав, що група досліджуваних із пере-
важанням безпечного типу прив’язаності має повну батьківську сім’ю, на відміну 
від досліджуваних з уникаючим типом. Це доводить те, що потреба в прив’язаності 
зберігається у людини протягом усього життя і формує стосунки у дорослому віці.

Результати порівняльного аналізу також показали відмінності між групами 
досліджуваних за показниками міжособистісних стосунків. Досліджуваних із пере-
важанням дезорганізованого типу прив’язаності можна назвати більш залежними в 
порівнянні з особами з переважанням безпечного типу прив’язаності, які почуваються 
комфортно та надійно поруч з партнером, залишаючись при цьому незалежними.

Дезорганізований тип прив’язаності демонструє вищі показники за добро-
зичливістю, аніж уникаючий тип прив’язаності. Це пояснюється тим, що уникаючий 
тип прив’язаності формується внаслідок відкидання матері, холодності з її сторони, 
відповідно, у дорослому віці такі особи не потребують близьких стосунків, уникають 
їх, щоб знову не бути відкинутими. Тому вони менш доброзичливі, адже не намага-
ються задовольнити вимоги усіх, не орієнтуються на соціальне схвалення. Натомість 
дезорганізований тип прагне продемонструвати свою доброзичливість іншим.

Також, чим частіше особи вдаються до уникнення у партнерських стосунках, тим 
нижче вони їх оцінюють. Такі особи уникають конфліктів, проявів почуттів, емоцій, 
внаслідок чого виникає недостатньо доброзичлива та відверта атмосфера у стосунках, 
вони стають більш холодними, відчуженими та емоційно скутими.

Кореляційний аналіз також показав, що чим вищі показники за шкалою «Безпека», 
тим краще оцінюються партнерські стосунки. Отже, сприятлива атмосфера у сто-
сунках, доброзичливість, теплота і близькість притаманна для тих, хто перебуває 
у безпечних (надійних) стосунках, де людина комфортно себе почуває, де партнер 
виступає надійним та стабільним, є тим, на кого можна покластися.

Встановлено обернені кореляційні зв’язки між шкалою «Занепокоєння» та по-
зитивною оцінкою стосунків, а також прямі кореляції із підозрілістю. Чим більше 
людина занепокоєна, тим гірше вона оцінює стосунки та часто закрита до всього 
нового. Оскільки стан занепокоєння передбачає тривогу та неспокій, то перебування 
в цьому стані знижує рівень задоволеності стосунками, вони оцінюються як холодні, 
відчужені, важкі і виснажливі. 

Висновки. На підставі проведеного дослідження можна вивести узагальнен-
ня того, як будуть проявляти себе у партнерських стосунках особи з різним типом 
прив’язаності:

 особи з переважанням дезорганізованого типу прив’язаності – більш залежні і
(тривожний тип людей, які невпевнені у собі), більш підозрілі (підозрюють всіх 
та сумніваються у всьому), у них обмежені інтереси (низький рівень відкритості 
досвіду) та вони нижче оцінюють свої стосунки з партнером;
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 досліджувані з переважанням безпечного типу прив’язаності – вище оцінюють і
стосунки, менш залежні (зокрема, від думки інших, від партнера), більш 
авторитарні (владний тип людей) та схильні до домінування у стосунках, а 
також їм притаманна доброзичливість і люб’язність;

 ті, у кого переважає уникаючий тип прив’язаності – більш агресивні, таких 
людей мало влаштовують їхні стосунки, відповідно, вони нижче їх оцінюють, 
декотрі з цих осіб виросли в неповній сім’ї, що могло вплинути на їхню 
холодність у партнерських стосунках.
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВІВ
ЕТНІЧНОЇ САМОСВІДОМОСТІ ПОЛЯКІВ, 

ЯКІ ПРОЖИВАЮТЬ В УКРАЇНІ

Етнічна самосвідомість – це усвідомлення народом у цілому та кожною особистістю, 
яка складає народ, своєї належності до певного етносу, що базується на спільності 
мови, культури, рис, історичної долі та визнанні особливих специфічно-історичних 
рис свого народу. Отже, головними ознаками етнічної самосвідомості є усвідомлення: 
етнічної спільності, особливих етнопсихологічних рис, особливої етнічної культури, 
а також соціально-моральна самооцінка та етнічна самоідентифікація.

Як пише О. Калакура, «поляки – не лише сусіди українців, побратими за 
слов’янським походженням і близькістю долі, але й давні жителі на українських 
етнічних землях, так само, як українці, з часів середньовіччя живуть у Польщі. Україна 
є однією з шести країн світу, в яких польська діаспора становить найбільшу етнічну 
громаду» [4, с. 93].

За переписом 2001 р. в Україні мешкало 144 130 поляків, із них 99,6 тис. були 
жителями міст, а 44,4 тис. – сільської місцевості. Найбільше поляків на момент 2001 ро-
ку проживало в Житомирській (49 тис. або 3,5%), Хмельницькій (36, 6 тис. або 1,8%), 
Львівській (18,9 тис. або 0,2%) областях. 6,9 тис. поляків проживали у Києві. Щодо 
володіння мовою, то у 2001 р. лише 12,9% поляків назвали своєю рідною мовою 
польську, натомість для 71% рідною є українська, а для 15,6% – російська [1].

Розглянемо особливості етнічної самосвідомості українських поляків на підставі 
чинників, які її сформували: історичного, географічного, релігійного, культурного 
чинників та чинника взаємодії з іншими народами.

Історичний чинник. Історично етнічна самосвідомість поляків тісно перепле-
тена з українською етнічною самосвідомістю. Слов’янське коріння та багато в чому 
спільна історична доля зумовили формування певного уявлення про власну етнічну 
групу. Серед специфічних рис в цьому плані багато дослідників зазначають любов до 
вітчизни та гордість за неї [4]. Поляки відзначаються волелюбністю, високим рівнем 
емоційності, самоповаги, індивідуалізмом, часом завищеною самооцінкою, а також 
гордовитістю. Про польський патріотизм згадують і в дослідженні гетеростереотипів, 
як уявленні представників інших етносів про польську вдачу (дослідження М. Кардаш) 
[за: 4, с. 94]. Поряд із позитивними рисами: польський патріотизм, доброзичливість, 
почуття гумору, були названі й інші – надмірна збудливість, підвищена емоційність, 
самовпевненість, амбітність та ін. Нещодавнє дослідження польської молоді в Україні 
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показало, що серед респондентів – етнічних поляків 66% проявили свою високу 
обізнаність щодо значимих історичних постатей, які сприяли створенню нації, 70% – 
щодо значимих історичних постатей, які вплинули на розвиток національної куль-
тури [6].

Географічний чинник. Місце проживання, довколишня природа та географічне 
розташування завжди вважалися вагомим фактором формування етнічної 
самосвідомості та її особливостей. Як слушно зауважує О. Калакура: «…на форму-
вання ментальності поляків, утвердження їх стабільної психоструктури, самодо-
статнього архетипу благотворно впливали не лише конкретно-історичні обставини, 
але й природа, її багатства, родючі землі, водні та лісові ресурси, порівняно м’який 
помірно-континентальний клімат, характер трудової діяльності» [4, с. 94]. У зв’язку з 
цим часто говорять про волелюбність, надмірну емоційність, мрійливість, схильність 
до перебільшення та ідеалізації всього польського [2; 3; 4]. Такі риси як веселість, 
гостинність, компанійськість приписують одночасно і полякам, і українцям, мотиву-
ючи близькістю географічного простору [4, с. 94].

Релігійний чинник. Релігія є базовою частиною ментальності народу, його фун-
даментом, який об’єднує не лише тих, хто активно практикує релігійні практики, а
й тих, хто має віддалене уявлення про них. Українські студенти серед типових рис 
поляків називають їхню релігійність, згадуючи про них як про католиків, у яких є 
багато свят, або як про віруючих, які незмінно дотримуються свої традицій [3]. Дійсно, 
Римо-Католицька Церква в Україні для багатьох поляків виступає консолідуючим фак-
тором, особливо це відчувається у згаданих вище областях, де проживає найбільший 
їх відсоток.

Культурний чинник. Дотримання власних традицій і звичаїв, що є культурними 
надбаннями, мають вагомий вплив на становлення етнічної самосвідомості. Саме 
тому польську громаду в Україні можна вирізнити під час святкування традиційних 
польських державних та релігійних свят. На думку деяких дослідників, на відміну від 
інших, поляки  повніше зберегли культ предків, поваги до батьків і старших, родин-
них традицій, любов до вітчизни та гордість за неї [4, с. 94]. І не зважаючи на те, що 
польська народна культура в українському оточенні зазнала суттєвих видозмін, що 
вплинули на базові цінності українських поляків, певні стрижневі компоненти при 
цьому майже не змінилися.

Серед поляків, більшою мірою, ніж серед українців, побутує завищена етнічна 
самооцінка, гіпертрофія позитивних стереотипів і замовчування негативних, надмірна 
ідеалізація всього польського, своїх національних рис, своєї історії, протиставлян-
ня її історії сусідів. Як зазначає В. Гулай, «насамперед це стосується таких ознак 
«польськості», як використання своєї мови в побуті, прагнення навчити її своїх дітей, 
дотримання національних традицій, звичаїв, релігійних обрядів тощо» [2, с. 62]. В 
нещодавньому дослідженні Г. В. Пирог та Я. А. Сардаковського 60% етнічних поляків 
виразили свою зацікавленість традиціями рідного народу [6].
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Чинник взаємодії з іншими народами. На формування ментальності українських
поляків суттєво впливали тривалість спільного проживання, навчальної і трудової
діяльності з українцями та росіянами, змішані шлюби, близькість мови і культури
[4, с. 93]. В. Вундт в свій час назвав це «взаємним тертям народів». І незважаючи на те, що
багато українських поляків зберегли свою етнокультурні особливості, вплив оточення
та його культури справив значний внесок у формування їх етнічної самосвідомості,
базових цінностей. Серед своїх позитивних рис поляки найчастіше виділяють:
гостинність, доброзичливість, готовність допомогти, відвертість, інтелігентність,
культурність, тобто суспільні риси, які проявляються при спілкуванні та взаємодії з
іншими людьми [3]. Цікавими виявилися результати дослідження С. М. Шкребець та
М. С. Шкребець, де для визначення диференційних чинників етнічної ідентичності
опитаним полякам було запропоновано оцінити, які з перерахованих чинників харак-
теризують справжнього поляка. Відповіді показали, що головними чинниками для
українських поляків є самоідентифікація («почувати себе поляком» – 96% опитаних,
які дали відповідь на запитання) та пращури («мати пращурів-поляків» – 96%) [8]. У
іншому дослідженні, де вивчалися типи етнічної ідентичності поляків, з’ясовано, що
у групі досліджуваних поляків почуття гордості за свою Батьківщину переживають
60% досліджуваних; 66% визнають, що приналежність до своєї нації є дуже важливою
для них. У досліджуваних поляків також переважає позитивна етнічна ідентичність
(66%), позитивне ставлення до власного та інших народів [6].

Українсько-канадський соціолог В. Ісаїв виділяє внутрішні та зовнішні межі
етнічності, які формуються в ході взаємодії з іншими народами. Внутрішня межа
дозволяє людині проасоціювати себе з сім’єю, родичами та одноплемінниками, а
також їхніми цінностями. Натомість зовнішня межа проявляється під час взаємодії
з іншими, особливо, якщо ці інші є членами домінуючої етнічної групи [за: 5]. Таким
чином, як внутрішня, так зовнішня межі, однаково важливі для формування етнічної
самосвідомості поляків, що проживають в Україні.

Для підтримання балансу варто згадати і про негативні риси у автостереотипах
поляків. Їх підбірку на підставі своїх досліджень та досліджень інших уклала Н. М. Дя-
ченко. Серед цих автостереотипних уявлень опинидися: недисциплінованість,
схильність до надмірного вживання алкоголю та недобросовісність, а також
схильність скаржитися, сварливість, поверховість релігійних переконань, лінощі,
заздрість, песимізм та егоїзм [3]. Тим не менше, баланс позитивних рис у будь-якому 
з цих досліджень все ж переважає, що свідчить про високий рівень розвитку етнічної
самосвідомості.

Висновки. Отже, польська меншина в незалежній Україні, з одного боку, поступо-
во відроджує свої етнонаціональні ознаки, розвиває традиційну народну культуру і
ментальність, а з іншого – дедалі повніше інтегрується в українське суспільство, на
підставі чого їхня етнічна самосвідомість збагачується та набуває нових рис та яко-
стей. Особливості її проявів серед українських поляків вирізняються високим рівнем
почуття приналежності до спільноти, яка несучи ознаки польськості тісно взаємодіє
з домінуючим етносом та проникає у його культуру.
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Олена  Мусаковська

ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ 
ІНФОРМАЦІЙНОГО ПЕРЕВАНТАЖЕННЯ

В УМОВАХ ОНЛАЙН МЕДІАКОМУНІКАЦІЙ

За останні десятиріччя роль і значення медіаспоживання набуло якісно ново-
го змісту та визначення. Якщо раніше медіа у більшості визначали в категоріях 
друкованої преси, радіо, телебачення, то сьогодні значно зросла роль мережі Інтернет. 
Особливо в сучасних реаліях розгортання пандемії COVID-19 протягом останніх років 
відбулось посилення соціального дистанціювання, вимушених ізоляцій, тому значна 
частина життєвого простору індивіда перейшла в інформаційний онлайн-простір. 

Зокрема, за результатами опитування проведеного Київським міжнародним 
інститутом соціології упродовж червня-грудня 2021 року, українці водночас з 
національним телебаченням (57,7%) відзначили інтернет-сторінки (55,4%) та 
соціальні мережі (39,8%) як основні для них джерела отримання інформації [3]. Також 
динаміка використання мобільних додатків в Україні з лютого по вересень 2021 
засвідчила збільшення частки спілкування через Viber (з 65,8% до 73,6%), Мессенджер 
Фейсбуку (з 34,9% до 42,7%) та Телеграм (24,2% до 31,6%) [4]. Цікаво, що станом 
на січень 2022 року вперше за час існування в Україні двох соцмереж, Instagram з 
приростом за півроку в 2,3 млн випередив Facebook (приріст за півроку 800 тис.) за 
кількістю користувачів: 17,3 млн та 16,8 млн відповідно [5].

Вище перелічені медіактивності свідчать, що українських медіаспоживачів з 
кожною хвилиною стає щоразу більше, відтак зростає можливість інформаційного 
пошуку та генерування нових потоків інформації в необмежених умовах онлайн-про-
стору, що посилює ймовірність виникнення у них інформаційного перевантаження. 
Тому важливо розглянути проблему перевантаження психіки інформацією крізь при-
зму онлайн-середовища як одного з провідних джерел інформаційного суспільства.

Цілісне розуміння проблеми інформаційного перевантаження в умовах онлайн-
медіакомунікацій попередньо потребує тлумачення самого поняття «медіакомунікація». 
Актуальною постає проблема неоднозначності міждисциплінарного наукового трак-
тування терміну, про що пишуть В. Різун та Є. Цимбаленко. Дослідники відзначають 
медіакомунікацію з її глокальністю, діалогічністю, дуальністю, інтерактивністю, 
синкретичністю, синтетичністю «..як окремий феномен соціальних комунікацій, що 
в домінанті використовує властивості й ознаки масової комунікації», з прямим, не-
прямим або відкладеним зворотнім зв’язком [2, с. 55].

Використання онлайн-медіакомунікацій може мати різне функціональне 
значення, власне цілеспрямований інформаційний пошук один з них. Наявні 
онлайн-медіакомунікації характеризуються можливістю одночасного задоволен-
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ня як пізнавальних потреб медіаспоживача через пошук-віднайдення необхідної 
інформації в пошукових системах (Google), інформаційних інтернет-порталах (UKR.
NET, Укрінформ, УНІАН), інтернет-ЗМІ (BBC News Україна), так й соціальних потреб – 
у приналежності у зв’язку з комунікаціями в додатках (Viber, Telegram, WhatsApp), 
соціальних мережах (Facebook, Instagram, TikTok), а також платформах (Zoom, Google 
Meet, Microsoft Teams), де можливе спілкування у формі відеозв’язку, надсилання 
текстових повідомлень чи графічних зображень.

Аналізуючи особливості інформаційного перевантаження крізь призму онлайн-
медіакомунікацій, варто звернутись до інтерпретації самого поняття. Перевантаження 
психіки інформацією визначається як «…стан психічного напруження особи, спри-
чинений надлишком отриманих нею інформаційних повідомлень, що суб’єктивно 
переживається як стресова ситуація, викликана порушенням продуктивності 
протікання її пізнавальних психічних процесів та спричиняє психічне захисне бло-
кування якісної глибокої інтелектуальної обробки вхідної інформації та перетворення 
її у повноцінне особистісне знання цієї людини…» [1, с. 24].

В умовах інформаційного онлайн-простору медіаспоживач може здійснювати 
цілеспрямований пошук інформації щодо певного предмету його зацікавлення, 
вводячи свій запит, ключові фрази, або слова, хештеги у пошукову стрічку. Проте 
порівнюючи онлайн-медіапростір з іншими можливими джерелами інформації, вар-
то підкреслити необмежений доступ до інформації у віртуальній реальності. Тому 
відкриваючи будь-яке друковане інформаційне джерело, обране на той же запит, 
людина пізнає лише представлений обмежений інформаційний потік. В процесі 
якісного й кількісного опрацювання отриманого набору інформації як результату 
власної пошукової медіаактивності, при перевищенні функціональних можливостей 
пізнавальних процесів психіка індивіда зазнає перевантаження інформацією пред-
метно специфічного характеру.

До того ж така пізнавальна активність медіаспоживача спричиняє можливе 
підтягування пізніше реклами, особливо в соціальних мережах, у відповідності до 
попереднього запиту. Це створює додаткове психічне навантаження, що за умов 
різноманіття інформаційних потоків лише збільшує ризики інформаційного пере-
вантаження. Також онлайн-медіакомунікація передбачає можливість впливу на 
індивіда неконтрольованого інформаційного потоку, пов’язаного з топ-новиною, 
яку під різними неоднозначними ракурсами можуть подавати у різних інформаційних 
джерелах.

Втім видається більш доречним називати медіаспоживача саме суб’єктом 
онлайн-медіакомунікацій, аніж відводити йому окрему роль адресанта (виробника 
інформаційного повідомлення) чи адресата (споживача цієї інформації). Зрозуміло, 
що джерелом інформації для медіаспоживача в більш широкому розумінні є Інтернет-
мережа, проте у більш вузькому – це певне інформаційне повідомлення, сконструй-
оване та змістовно наповнене іншим суб’єктом медіаактивності. У процесі тако-
го інформаційного онлайн-обміну задіються процеси кодування та декодування. 
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Оскільки інформаційне онлайн-середовище передбачає можливість своєчасного чи 
відтермінованого у часі зворотного зв’язку, така інформаційна відповідь може бути 
представлена у формі тексту, чисел, звуку, графічного зображення та відео. Наприклад, 
написання текстових чи записування звукових повідомлень у відповідь у Viber, комен-
тування певних постів у Facebook чи виставлення вподобайок в Instagram. Творення 
нового контенту суб’єктом в умовах онлайн можна охарактеризувати як творення 
нових дискурсів, де рішення стати його учасником приймає сам суб’єкт як автор.

Отож, у процесі медіакомунікації суб’єкт-суб’єктої взаємодії в необмеженому 
інформаційному середовищі з наявним зворотнім зв’язком. проблема інформаційного 
перевантаження набуває якісно нового змісту.
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Інга  Петровська

ТИПОЛОГІЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ
ІДЕНТИЧНОСТІ ОСОБИСТОСТІ

Громадянська ідентичність як особистісне утворення, на нашу думку, має три 
виміри: інституціональний, спільнотний та індивідуальний. 

У інституціональному вимірі громадянська ідентичність релевантна стосун-
кам «громадянин – держава»; вона ґрунтується на осмисленні себе як громадянина
в державі як організації. У спільнотному вимірі («громадянин – спільнота грома-
дян») громадянська ідентичність втілюється в ідентифікації себе з членом спільноти 
громадян і базується на афіліації. Ін дивідуальний вимір («громадянин – Я (роль)») 
передбачає самоідентифікацію з роллю громадянина, яка втілює в собі його права 
і обов’язки як головні рольові дії, котрі він мусить здійснювати і яких має уникати. 
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. Роль громадянина дає змогу вступити у реальну взаємодію з 
державою у вигляді активності в її організаційному середовищі і реалізувати свою 
суб’єктність в ньому. Якщо ж реалізовується парадигма об’єктних відносин, роль грома-
дянина уможливлює ігрову та сценарну взаємодію особистості з державою. Основною 
ознакою психологічної гри є наявність прихованої вигоди, маніпуляції, на якій ці 
стосунки ґрунтуються. Найчастіше такою «вигодою» є відмова від відповідальності.

Кожен зі згаданих вимірів громадянської ідентичності (інституціональний, 
спільнотний, індивідуальний) може бути по-різному розвинутим (актуалізованим) у 
конкретної особистості, що дозволяє припустити наявність різних типів громадянської 
ідентичності.

У результаті теоретичного та емпіричного дослідження (у якому взяло участь 
965 громадян України віком 16-60 років, з них 376 чоловіків (39%) і 589 жінок (61%)) 
встановлено наявність восьми основних типів громадянської ідентичності, прита-
манних українцям: Латентний (16%), Інституціонально-спільнотний (17%), Ігровий 
(16%), Спільнотно-ігровий (15%), Інституціонально-ігровий (12%), Спільнотний 
(11%), Різнобічний (8%), Державницький (5%).

Латентний тип – характеризується низькою вираженістю (актуалізацією) 
всіх трьох вимірів громадянської ідентичності. Особи з таким типом громадянської 
ідентичності психологічно дистанціюються від держави і співгромадян, а також від своєї 
ролі громадянина як зайвої формальності. Це може свідчити або про несформованість 
(дефіцитарність), тобто затримку розвитку громадянської ідентичності, або про 
домінування космополітичної/цивілізаційної чи іншої ідентичності, яка «поглинає» 
громадянську, або про готовність особи замінити українську громадянську 
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ідентичність на іншу (потенційні емігранти), оскільки ані держава, ані співгромадяни
не становлять цінність для неї.

Інституціально-спільнотний тип – характеризується середньою вираженістю
інституціональної та спільнотної спрямованості громадянської ідентичності. Особа
з таким типом громадянської ідентичності при залученості до організаційного се-
редовища держави (переживання за майбутнє держави, відслідковування важливих
суспільно-політичних подій і т.п.) та афіліації зі співгромадянами (прийняття їх як
інгрупи, переживання психологічного зв’язку, спільності долі), характеризується
здебільшого нечіткими уявленнями про себе як громадянина, не достатньою
актуалізацією власної соціальної ролі громадянина (може знати про цю роль, зокре-
ма, про права та обов’язки громадянина, однак не співставляти її з собою). Зазвичай,
вона пасивна щодо обстоювання громадянських прав та цінностей, має низький
рівень готовності діяти відповідно до інтересів держави і громадянської спільноти.

Спільнотний тип – характеризується високою спільнотною спрямованістю
громадянської ідентичності. Для особи з таким типом громадянської ідентичності, на-
самперед, важливо відчувати себе членом громадянської спільноти, поділяти спільні
цінності та проблеми зі співгромадянами, підтримувати та захищати їх інтереси,
вірити у ефективність спільного розв’язання проблем. Зазвичай, вона активно
залучається до громадянської комунікації (бере участь в громадських обговорен-
нях, «суспільному діалозі») та громадянської активності (волонтерська діяльність,
участь у різних громадянських організаціях та рухах). Схильна протиставляти себе
державі, знецінювати її роль у житті суспільства. Серед представників цього типу є й
такі громадяни, що схильні залучатися у ту чи іншу форму громадянської активності
«за компанію», з орієнтацією на інших, тобто ця активність може бути не до кінця
осмисленою, носити хаотичний, ситуаційний характер.

Спільнотно-ігровий тип – характеризується високою вираженістю спільнотної та
ігрової спрямованості громадянської ідентичності. Особа з таким типом громадянської
ідентичності, зазвичай, дистанціюється від держави, не переймається важливи-
ми державницькими подіями, натомість ідентифікує себе з спільнотою громадян,
усвідомлює і переживає свою належність до неї. Однак у взаємодії зі співгромадянами
не готова до близьких, щирих стосунків, схильна до різних ігрових форм комунікації
маніпулятивного характеру.

Ігровий тип – характеризується низькою вираженістю інституціональної
та спільнотної спрямованостей громадянської ідентичності і високою її ігровою
спрямованістю. Можна припустити, що особа з таким типом громадянської ідентичності
здебільшого байдужа до проблем оточуючих її співгромадян і долі держави, голов-
не для неї – мати зизк (виграш) для себе, відстояти свої індивідуальні інтереси.
У відносинах з співгромадянами і державою застосовуються різноманітні психологічні
ігри-маніпуляції та деструктивні сценарії задля задоволення своїх психологічних
потреб (самоствердитися, отримати моральне виправдання правопорушень тощо),
а також переадресувати відповідальність на державу або співгромадян.
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Інституціонально-ігровий тип – характеризується високою вираженістю 
інституціональної та ігрової спрямованості громадянської ідентичності. Для осо-
би з такою громадянською ідентичністю властиво встановлювати сурогатні сто-
сунки з державою. З одного боку, вона може декларувати підтримку державниць-
ких цінностей, висловлювати занепокоєння щодо перспектив розвитку держави, 
цікавитися суспільно-політичними подіями, а з іншого боку вдаватися до ігрової та 
сценарної взаємодії з державою як організацією, наприклад, ухилятися від сплати 
податків, уникати особистості відповідальності за стан справ у державі тощо, ви-
правдовуючись тим, що вона не почуває себе достатньо значущою і впливовою для 
покращення ситуації в державі та ініціювання будь-яких змін («я маленька людина, 
від мене нічого не залежить») або тим, що має моральне право дурити державу, бо 
«сама держава постійно намагається обдурити простих громадян».

Різнобічний тип – характеризується високою вираженістю інституціональної, 
спільнотної та рольової (не ігрової) спрямованості громадянської ідентичності. 
Для особи з таким типом громадянської ідентичності властиво висока когнітивна, 
ціннісна, поведінкова залученість до організаційного середовища держави, пере-
живання тісного психологічного зв’язку зі співгромадянами, а також засвоєння, 
інтерналізація соціальної ролі громадянина, що зумовлює відкриті конструктивні 
стосунки з державою. Вона знає, що дає їй громадянство і чого не варто від нього чека-
ти, що вона має право отримати від держави і що сама мусить дати їй як громадянин, 
вона усвідомлює свою відповідальність за державу і співгромадян, докладає зусилля 
для їхнього розвитку, готова діяти відповідно до інтересів держави і громадянської 
спільноти, активна щодо обстоювання громадянських прав та цінностей.

Державницький тип – характеризується високою вираженістю інституціональної 
спрямованості і низькою вираженістю спільнотної та ігрової спрямованостей 
громадянської ідентичності. Для особи з таким типом громадянської ідентичності вла-
стива низька афіліація зі співгромадянами, амбівалентність переживань, пов’язаних 
зі сприйняттям себе частиною спільноти громадян, уявлення про себе як нетипо-
вого представника громадян своєї держави, натомість наявна висока включеність 
(ціннісна, когнітивна, афективна, поведінкова) у конструктивну (не-ігрову) взаємодію 
з державою як організацією. Така особа обізнана щодо своїх громадянських прав та 
обов’язків, дотримується законів і домагається дотримання законів іншими, готова 
інвестувати час та зусилля заради змін у державі та кращого її майбутнього і своїми
щоденними справами доводить, що піклується про її розвиток, а також готова захи-
щати незалежність та цілісність держави, яку вважає однією із найвищих цінностей.

Отримані результати свідчать, що більшість досліджуваних громадян України 
схильні вступати з державою в «ігрову» інтеракцію, в якій домінують парадигми 
суб’єкт-об’єктного типу. Орієнтація ігрової взаємодії з державою є також спільнотною, 
що вказує на запозичення ігор і сценаріїв у оточуючих, зумовленість гри більше 
конформністю, ніж усвідомленим вибором.
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Оксана  Проць

ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОГО 
БЛАГОПОЛУЧЧЯ МОЛОДИХ МАТЕРІВ

Народження дитини є, безумовно, однією з найважливіших подій у житті жінки. 
Окрім фізіологічних змін та перебудов/налаштувань організму, жінка зазнає глобаль-
них трансформацій у соціальній сфері (зміна власної ролі, статусу, перерва в кар’єрі 
чи навчанні) та психологічній сфері (материнство ставить відбиток на самооцінці й 
самоставленні жінки,  може викликати депресивні стани, невпевненість у собі, емоційні 
коливання та ін). Не завжди зміни, що відбуваються з жінкою і пов’язані з її материн-
ством, викликатимуть позитивні зміни у її ставленні до себе, самовпевненості, відчутті 
психологічного комфорту. Негативні ж тенденції у психологічному благополуччі ве-
стимуть до погіршення емоційного зв’язку між матір’ю та дитиною, утруднюватимуть 
формування й успішне виконання нової ролі жінкою-молодою матір’ю (і не лише 
жінкою, а й її партнером),  сповільнять психологічне прийняття новонародженого 
малюка. Така ситуація є можливою, навіть у випадку, якщо новонароджена дитина 
була бажаною. Відповідно, задекларована тема дослідження актуальна.

 Психологічне благополуччя (більш вживаний термін «суб’єктивне благополуччя») 
[1] – термін, що набув популярності в останні кілька десятиліть, має розлогу структу-
ру і охоплює широкий перелік дескрипторів, кожен з яких має різну вагу (значення) 
для кожної окремої особистості. Іноді психологічне благополуччя трактується крізь 
призму об’єктивних (фізичне самопочуття/здоров’я, успішність, рівень матеріального 
добробуту) та суб’єктивних (індивідуальне ставлення людини до себе самої, до світу 
й свого місця у ньому) чинників [2].  Психологічне благополуччя, на думку К. Ріфф, 
охоплює шість базових параметрів [3], в яких вкладено як ставлення до себе, так і 
ставлення до оточуючих та до дійсності: відносини з оточуючими; автономія; кон-
троль над середовищем; цілеспрямованість; особистісне зростання; прийняття самого 
себе. Очевидно, кожен із зазначених параметрів, з засвоєнням жінкою нової ролі – ролі 
матері – може зазнавати суттєвих змін.

Серед використаного інструментарію у проведеному емпіричному дослідженні 
були: 1) Методика психологічного благополуччя К. Ріфф, 2) Анкета (запитання анкети 
стосувалися побуту жінки, кількості дітей сім’ї, ставлення до вагітності (бажаності чи 
небажаності дитини, випадкової чи планованої вагітності), особливостей самопочут-
тя під час вагітності, особливості самопочуття (фізичного) після пологів та у період 
догляду за малюком, кількість дітей у сім’ї, соціальна активність жінки до декретної 
відпустки (до народження дитини), можливість саморозвитку у період догляду за 
дитиною, наявність чи відсутність допомоги від членів сім’ї, особливості здоров’я й 
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розвитку дитини. Авторська анкета включала й запитання, що дали змогу з’ясувати 
вік матері, її сімейний стан, рівень матеріального добробуту, освіту.

Серед досліджуваних були жінки віком 21-40 років. Усі опитані жінки, на момент
дослідження, перебували у декретній відпустці (відпустка по догляду за дитиною до 
досягнення 3 річного віку). Загальна кількість досліджуваних – 62 особи. Для збере-
ження чистоти дослідження та максимальної об’єктивності результатів не бралися 
до уваги жінки, час від моменту пологів у яких був менший 1 року. Мотивом тако-
го обмеження було намагання не ототожнити психологічне благополуччя жінки із 
емоційними станами, викликаними імовірною післяпологовою депресією.

Проведене дослідження, опрацьовані отримані емпіричні дані із застосуванням 
методів математико-статистичного аналізу (порівняльний, кореляційний аналіз) дали 
змогу отримати наступні результати:  більшість матерів, які перебувають у декретній 
відпустці демонструють середній рівень задоволеності взаєминами з оточуючими 
(близько 54% опитаних), лише 10 % досліджуваних матерів мають хороші, на їх по-
гляд, взаємини з оточуючими. Відсоток невдоволеності взаєминами із оточуючими 
у молодих матерів становить близько 55 % усієї групи досліджуваних. Припускаємо, 
що це зумовлено неспівпадінням очікувань жінки щодо допомоги їй від оточуючих 
(партнера, батьків, іноді й старших дітей) у догляді за дитиною та у побуті і тією до-
помогою, яку вона реально отримує (або ж не отримає взагалі).

Дослідження показало, що у більшості жінок, які нещодавно стали матерями, у 
сучасних суспільних реаліях, рівень особистісного зростання, задоволеність від рівня/
можливості особистісного зростання у період декретної відпустки є низьким. Жінки 
невдоволені тим, що догляд за малюком в декреті суттєво обмежує їх можливості і 
розвиток. Відсоток невдоволених = 54%. Водночас, залежними, несамостійними себе 
відчувають 59% опитаних, що відображається на їх психологічному благополуччі. 
Проте, щодо «реалізації власних життєвих цілей», то майже половина опитаних (49% 
жінок, які взяли участь у дослідженні) демонструють, що саме у декретній відпустці 
реалізовують свої ключові життєві цінності. Припускаємо, що даний результат от-
римано завдяки тому, що жінки були більше орієнтовані на сім’ю, на народження та 
виховання дітей і з материнством ця цінність у них може бути нарешті реалізована 
повністю (для більш детального аналізу, у подальших дослідження доречною буде 
діагностика ціннісних орієнтацій та сенсожиттєвих орієнтирів жінок).

Загалом, рівень психологічного благополуччя більшості молодих матерів, долу-
чених до дослідження є середнім (у 45% опитуваних), 28%  осіб продемонстрували
низький рівень суб’єктивного благополуччя, а 27% опитаних проявили високий рівень 
суб’єктивного благополуччя.

Кореляційний аналіз дозволив виявити зв’язки між рівнем суб’єктивного благо-
получчя та віком жінки. Чим старшою є жінка, тим вищим є рівень її психологічного 
благополуччя, а чим жінка-матір молодша, тим рівень її психологічного благополуччя, 
у період догляду за малюком в декретній відпустці, є нижчим (r=0,37 при p<0,05).

У випадку проблем із здоров’ям та розвитком малюка, загальний рівень 
суб’єктивного благополуччя матерів суттєво падає (r=-0,36 при p<0,05). При про-
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блемах із здоров’ям малюка у жінок спостерігається нижчий рівень «контролю на 
середовищем» (r=-0,32 при p<0,05). Природа таких зв’язків очевидна.

Пов’язаними виявилися психологічне благополуччя жінки (загальний 
рівень суб’єктивного благополуччя) та кількість дітей, народжених цією жінкою. 
Кореляційний зв’язок прямий. Це свідчить про те, що якщо жінка перебуває у декретній 
відпустці з першою дитиною, то рівень її психологічного благополуччя є нижчим. У 
жінок, які перебувають у декретній відпустці з другою чи третьою дитиною, рівень 
психологічного благополуччя є суттєво вищим (r=0,33 при p<0,05). Пояснюємо це 
тим, що перше материнство для жінки несе за собою низку абсолютно нових змін, до 
яких вона виявляється психологічно не готовою (навіть у випадку бажаної дитини). 
Ці зміни, також, стосуються і її оточення, що викликає необхідність засвоїти нові 
ролі жінці – матері, чоловікові/партнеру – батька, батькам – дідуся/бабусі). Зміни не 
завжди передбачувані і не завжди ведуть до тих наслідків, як їх могла б передбачити 
жінка. Молода матір страждає від зміни свого середовища (професійного), допо-
мога партнера може виявитися відсутньою/недостатньою/неефективною, бабусі/
дідусі беруть на себе ролі не такою мірою, як це уявляла молода матір (або надто 
втручаються, а бо ж, навпаки, самоусуваються від догляду за малюком та допомоги 
молодій матері). Жінка ж, у якої уже є материнський досвід із старшими дітьми, 
значно спокійніше сприймає ті зміни, що відбуваються у її житті і пов’язані з новим 
материнством. Вона може передбачити реакцію середовища (партнера, родичів). Усі 
функції й ролі уже розподілені із досвіду попередніх малюків та періодів догляду за 
ними. Тобто, жінка цілком усвідомлює, які трансформації вносить малюк в життя її і 
сім’ї та не має нереалістичних очікувань щодо оточення. 

Отже, проведене дослідження дає змогу зробити висновки, що жінка, яка стала 
матір’ю у більш пізньому віці має вищий рівень психологічного благополуччя, аніж 
жінка, яка стала матір’ю у значно молодшому віці, тому попри факт, що пізнє мате-
ринство іноді критикується суспільством, з точки зору психології є сприятливим для 
суб’єктивного благополуччя жінок.  Жінка, яка стала матір’ю вперше, більш гостро й 
негативно реагує на зміни, що відбуваються з нею/у її житті/оточенні, які зумовлені 
материнством, у той час жінка, яка народжує вдруге або втретє відчуває себе більш 
благополучно, оскільки спокійніше ставиться до змін, які відбуваються з появою ма-
люка. Зрештою, зміни, що відбуваються в соціальному середовищі жінки, із кожною 
наступною дитиною є не такі інтенсивні, як ті, що пов’язані з появою першого малюка.  
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Оксана   Рибак

ПОНЯТТЯ ПОЗИТИНИХ ЦІННОСТЕЙ
ТА СИЛЬНИХ РИС ХАРАКТЕРУ
В ПОЗИТИВНІЙ ПСИХОЛОГІЇ

Представляючи позитивну психологію як практичний підхід, а не як галузь психології, 
Ж.-Л. Берно дає наступне визначення: позитивна психологія - це наукове дослідження 
сильних сторін і чеснот людини, спрямоване на розвиток того, що характеризує особистість 
якнайкраще. Це наука, присвячена вивченню життєвих сил і чеснот звичайних людей. 
Таким чином, як зазначає М. Селігман, позитивна психологія допомагає людям і суспільству 
загалом розвивати та сприяти розвитку якостей, які ведуть до їхньої самореалізації та 
самореалізації інших. Визначення, яке найкраще описує мету дослідження, - це визначення 
Ш. Гейбл і Дж. Гайдта, для яких «позитивна психологія є вивченням умов і процесів, які 
сприяють процвітанню чи оптимальному функціонуванню людей, груп та інституцій».

У позитивній психології існує новий підхід до подолання викликів та вирішення 
завдань на шляху дослідження ціннісної сфери особистості. Одним із інструментаріїв 
для дослідження цінностей людини К. Петерсон та М. Селігман створили опитувальник 
«Цінності у дії» («Values in Action» (VIA). Цікавим є той факт, що усі цінності, зазначені 
в опитувальнику, є позитивними. Досліджуваний  не відчуває й тіні загрози почуттю 
власної гідності, характеризуючи себе у просторі виключно позитивних цінностей, 
сформульованих у такий спосіб, щоб виключити будь яку можливість спричинення 
образи чи інших  негативних  переживань.  Людині  не  пропонується  також ранжувати 
цінності, тобто експліцитно надавати перевагу тим чи іншим з них. Досліджуваний
лише аналізує кожне із запропонованих описань цінностей і особистісних власти-
востей окремо, визначаючи,в  якій  мірі  воно  підходить  для  характеристик  його  
цінностей  і особистісних властивостей як суб’єкту життєдіяльності у тій чи іншій 
ситуації. Процедура ієрархізації цінностей є результуючим етапом обробки  даних,  
яка  здійснюється  без  участі  досліджуваного(автоматизовано).  За  допомогою  
опитувальника  для  кожного індивідуума  виокремлюється  по  п’ять  “сильних”  вла-
стивостей особистості,  які  формують  вершину  індивідуальної  ієрархії цінностей
і  відбивають  найбільш  “визначальні”  особистісні властивості  (signature  character  
strengths) –  своєрідну  візитну картку  особистості.  Після  аналізу  досліджуваним  240  
запропонованих  йому  мікроситуацій  (запитань)  відносно  наявності  в індивідуума  
схильності  до  реалізації  тих  чи  інших  позитивних цінностей,  нібито  висвітлюється  
“прихована  фігура”,  яка  дає уявлення про унікальну структуру глибинного змісту 
індивідуальних переваг.

На думку авторів опитувальника «Цінності у дії» («Values in Action» (VIA), до-
тримання зазначених у ньому цінностей призводить до більшого задоволення лю-
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дини своїм життям, психологічного та соціального благополуччя. У методиці автори 
враховують загальнолюдські чесноти та особистісні властивості, які формуються в 
особистості під впливом цих чеснот протягом її життя. Опираючись на опис менталь-
них відхилень в Діагностичному і статистичному довіднику ментальних розладів, 
розробленому у США, науковці створили список «сильних» рис особистості. А також, 
ці «сильні» риси були зіставлені з шістьма загальнолюдськими чеснотами. Основні 
загальнолюдські чесноти, у свою чергу, були окреслені виходячи з ретельного аналізу 
основних філософських традицій виокремлення цих чеснот в різних релігіях та культу-
рах. Загальнолюдські чесноти, а саме мудрість, сміливість, гуманність, справедливість, 
поміркованість та трансцендентність, однаково цінуються в різних культурах. 
Саме таких загальнолюдських цінностей дотримується оптимально функціонуюча 
особистість. 

Однією з головних цілей оцінки сильних сторін характеру за допомогою таких 
інструментів, як VIA, є розуміння, визначення та розвиток сильних сторін кожної 
людини. Одним із способів використання результатів за допомогою методики VIA 
було визначення «сильних» рис характеру або сильних сторін, які є центральними для 
особистості; тих рис, які заряджають енергією; природних та простих рис; а також та-
ких, які дуже схвалюються самою особою. Знання характерних сильних сторін кожної 
людини дає змогу зосередитися на тому, щоб використовувати та більше розвивати 
ці сильні сторони, з припущенням, що розвиток сильних сторін покращує результати 
життєдіяльності особистості. Наприклад, широко досліджувана стратегія в літературі 
про позитивну психологію та сильні сторони характеру передбачає залучення людей 
до використання їх характерних сильних сторін по-новому щодня протягом одного 
тижня. Мета полягає в тому, щоб розширити знання та використовувати свої сильні 
риси характеру. У вибіркових дослідженнях К. Петерсона та М. Селігмана, це просте 
втручання, за допомогою якого дорослі беруть опитувальник VIA, визначають свої 
сильні сторони та застосовують їх по-новому щодня протягом тижня, призвело до 
збільшення благополуччя та зменшення депресії протягом шести місяців.

Автори методики інтерпретують шість загальнолюдських цінностей наступ-
ним чином. Мудрість розглядають як когнітивні можливості особистості, що прояв-
ляються у прагненні до знань, їх використання у повсякденному житті. Сміливість 
передбачає прояв стійкості, життєвої енергії для подолання різноманітних труднощів 
і перешкод. Гуманність надає можливість створювати та підтримувати соціальні 
зв’язки. Справедливість є необхідною для сприяння суспільному благополуччю. 
Поміркованість обов’язково виявляється в здатності до саморегуляції, стриманості. А 
також трансцендентність відображається в наявних уявленнях про сенс життя, зв’язку 
з навколишнім світом.

На думку К. Петерсона цінності, які описано в класифікації VIA, є широкими,  соціально 
бажаними індивідуальними відмінностями. Сильні риси характеру відрізняються від чеснот, 
оскільки проявляються в поведінці і є відносно послідовними. Запропонована класифікація 
базується на літературі, взятій з багатьох культур та релігій світу, а також на дискусії з 
професіоналами різних сфер діяльності. 
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За Арістотелем, позитивна психологія припускає, що ми можемо досягти «хорошо-
го життя» завдяки доброму характеру. Втілення та використання сильних рис харак-
теру має бути повноцінним, а отже, воно повинно сприяти благополуччю особистості. 

Встановлено, що позитивна психологія розвивається, де вона буде все більше 
і більше присутня в різних сферах життя, впливаючи на багато аспектів життя 
особистості, які пов’язані з її функціонуванням. Позитивна психологія запроваджена 
кілька років тому в області психології консультування. Воно реалізується чотирма 
етапами: групування універсальних теорій щодо функціонування людини; пошук 
методів, заснованих на сильних сторонах особистості; робота над позитивними рисами 
людей та позитивними переживаннями, емоціями, які дозволяють їм бути щасливими. 

Сильні риси характеру як психологічні ресурси можуть стати наріжним каменем 
у новій парадигмі консультування. Виявлення та просування сильних рис відкриває 
для психологів нову перспективу для вивчення сфери консультування. Визначення 
сильних сторін, ймовірно, було б корисним визначити, зокрема, в період зміни професії 
людиною. Таким чином, стає безперечним, що сильні риси характеру, як психологічні 
ресурси, є справжнім двигуном для індивідів, щоб самостійно будувати своє життя та 
пристосовуватися до навколишнього середовища.
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Оксана  Турчин

РОЛЬ РАННІХ ДЕЗАДАПТИВНИХ СХЕМ 
У ФОРМУВАННІ СХИЛЬНОСТІ ДО ТРИВОЖНИХ 

ТА АФЕКТИВНИХ РОЗЛАДІВ

Розлади тривожного та афективного спектру, серед яких депресія, соціально 
тривожний розлад, обсесивно-компульсивний розлад – залишаються провідними 
труднощами у сфері психічного здоров’я, та найбільш частими запитами при зверненні 
за психотерапевтичною допомогою. За даними ВООЗ, станом на 2021 рік близько 
280 мільйонів людей страждає на депресію, 264 мільйони – на один з тривожних 
розладів. З огляду на це, зростає також актуальність досліджень факторів схильності 
до даного спектру розладів – а також превентивних заходів, покликаних знизити 
рівень їх поширеності.

Конструкт ранніх дезадаптивних схем, описаний Дж. Янгом та В. Клоско, може бути 
передумовою до виникнення розладів тривожного або афективного спектру. Явля ючи 
собою стійку, ригідну систему когніцій та  негативно забарвленого емоційного досвіду, 
що підкріплює їх, ранні дезадаптивні схеми виступають своєрідним викривленим 
«фільтром», крізь який особа сприймає увесь свій життєвий досвід. В свою чергу, це 
знижує адаптивні можливості особистості, рівень її резильєнтності, впливає на за-
гальний рівень психологічного благополуччя, та стає чинником ризику виникнення 
депресії та спектру тривожних розладів, а в подальшому – може стати причиною їх 
ускладненого протікання. [7]

У своїх працях Дж. Янг описав 18 ранніх дезадаптивних схем, об’єднавши їх у п’ять 
основних сфер: «Втрата зв’язку та відкинення», «Обмежена автономія та здатність 
досягати успіху / реалізувати себе», «Порушення меж», «Спрямованість на інших», 
«Надмірна пильність та інгібіція». Самі ж схеми, як феномен психічної діяльності, що 
чинить вплив водночас на когнітивну та емоційну сфери особи, її поведінку, а також 
на особливості сприйняття нею соціальних ситуацій та стосунків з іншими людьми – 
були сформовані автором на основі його терапевтичної практики, та підтверджені 
багатьма емпіричними дослідженнями. 

Так, за даними досліджень Камара М. та Кальвете Е., для пацієнтів з діагностованою 
депресією характерний високий рівень вираженості схем «Покинення та нестабільності 
стосунку», «Емоційної депривації», «Очікування катастрофи» (Вразливості до кривди 
та хворіб), та «Песимізму». При соціально-тривожному розладі, найбільш вираженими 
є схеми «Недовіри та скривдження», «Дефективності та сорому», а також – «Соціальної 
ізоляції та відчуження». При генералізованому тривожному розладі, найбільш часто 
зустрічаються схеми «Очікування катастрофи», а також «Залежності / безпорадності». 
[3, 4]. 
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Дослідження Йоосефі A. та Раджезі С. показало значиму асоціацію ранніх деза-
даптивних схем та розвитку спектру тривожних розладів, зокрема –  обсесивно-ком-
пульсивного розладу у дорослих. Так, серед пацієнтів з діагнозом ОКР було виявлено 
загалом вищий рівень прояву схем «Вразливості до кривди та  хворіб», «Дефективності 
та сорому» та «Емоційної депривації» - у порівнянні з групою пацієнтів з іншими 
тривожними розладами та контрольною групою. Також обидві групи досліджуваних з 
діагностованими тривожними розладами показали вищий загальний бал проявів РДС 
за шкалою YSQ (Young Schemas Questionnaire), порівняно з контрольною групою [5].

Дискусійним питанням залишається можливість відділити РДС від типових не-
гативних автоматичних думок, притаманних особам в часі депресії або ж ситуацій, що 
викликають надмірний рівень тривоги. Адже на перший погляд, описані пацієнтами 
з РДС когніції можуть звучати в доволі схожий спосіб і серед осіб, що мають депресію, 
однак не мають РДС. В такий спосіб постає питання чіткого розмежування даних 
конструктів – для уникнення можливих методологічних помилок.

Негативні автоматичні думки (НАДи), описані А. Беком в контексті когнітивно-
поведінкового підходу, описуються як мимовільні, короткі думки негативного харак-
теру щодо конкретної ситуації, життєвих обставин або ж власної особистості. Вони ве-
дуть до загального зниження настрою, пробуджують емоції суму, переживання сорому, 
відчаю, самозвинувачення, та можуть набувати румінативного характеру – затяжного 
обдумування без вчинення будь-яких дій. Спільним для ранніх дезадаптивних схем та 
негативних автоматичних думок є знижений рівень критичності особи до цих думок, 
песимістичне бачення сьогодення та майбутнього. Проте, на відміну від глибинних 
конструктів схем, НАДи легко піддаються розпізнаванню та усвідомленню клієнтом 
вже після короткої психоедукації в рамках психотерапії, або ж ресурсів для самодопо-
моги – в той час як усвідомлення особою власних схем та їх функціонування потребує 
значних когнітивних зусиль, та довготривалого супроводу кваліфікованого фахівця-
психотерапевта. Окрім цього, ранні дезадаптивні схеми виникають та формуються 
внаслідок занедбання базових емоційних потреб у дитинстві, закладаються у віці до
3-5 років, та кристалізуються протягом подальших життєвих періодів –  підліткового 
віку, ранньої дорослості. В цей час, залежно від отриманого особою досвіду (особли-
во – у спілкуванні зі значимими близькими), схема може зазнати корекції, та чинити 
мінімальний вплив та психологічне функціонування особи – або ж підсилюватись, та 
поширюватись на різні сфери її життя.

Розглядаючи РДС в контексті схильності до виникнення депресії варто зазначити, 
що для початку депресивного епізоду важлива не лише наявність в особи сформованої 
схеми, але і обставини, в яких схема буде активованою. До прикладу, особа зі схемою 
«Покинення та нестабільності стосунку» намагається побудувати романтичні стосун-
ки, що несподівано завершуються. Трактуючи дану подію крізь призму схеми, людина 
підкріплює власне переконання в тому, що негідна любові та щасливого співжиття з 
іншими, переживаючи широкий спектр негативних емоцій. Така подія носитиме на-
зву «критичної», та може спричинитись до подальшого розгортання депресивного 
епізоду. Якщо ж корекція схеми в терапевтичному процесі не відбудеться, її активації 
у майбутньому щораз підвищуватимуть вірогідність рецидиву.
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У дослідженні особливостей протікання депресії у пацієнтів з РДС, Ф. Реннер та 
Дж. Лоббестел підтвердили, що амбулаторне лікування за протоколами для депресив-
них розладів (КПТ, групова та медикаментозна терапія) або не впливало на стійкість 
ранніх дезадаптивних схем впринципі, або ж змінювало їх лише в незначній мірі [1]. 
Схожі результати отримали також Л. Рісо, Л. Форман, досліджуючи стійкість РДС в 55-
ти амбулаторних пацієнтів з депресією в період від 2.5 до 5 років. Ранні дезадаптивні 
схеми показали високий рівень стабільності протягом усього періоду дослідження. 
Порівняння цих результатів з наявною літературою дозволило авторам прирівняти 
стійкість РДС до стійкості розладів особистості [2].Ранні дезадаптивні схеми також 
здатні ускладнювати процес терапії депресії чи будь-якого з тривожних розладів – так, 
Хавке Л. у своїй роботі відзначає, що значна частка складних терапевтичних випадків 
депресії пов’язані з попередньо сформованими у клієнтів РДС [6].

Отже, ранні дезадаптивні схеми займають вагоме місце серед факторів 
вразливості до розвитку депресії та тривожних розладів, подовжують тривалість 
їх протікання та можуть ускладнити процес лікування. Об’єднуючою сферою схем 
для найбільш поширених тривожних розладів та депресії є сфера «Втрати зв’язку та 
відкинення». Водночас, більш детальних та цільових досліджень потребують сфери 
схем «Порушення меж» та «Спрямованості на інших» - бо хоч вони й можуть спричи-
няти значний психологічний дискомфорт, міжособистісні проблеми, або формування 
розладів особистості, - їх зв’язок з депресію, ГТР, ОКР, соціально-тривожним розла-
дом все ще залишається не достатньо розкритим. Подальші дослідження схожих 
взаємозв’язків дозволить розширити уявлення про особливості протікання три-
вожних та афективних розладів в осіб з РДС, та може бути корисним для побудови 
стратегії терапевтичної допомоги цій категорії клієнтів.
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Оксана  Харко

 ДОСЛІДЖЕННЯ ФАКТОРІВ 
СТРЕСОГЕННОСТІ ТА СТРЕСОСТІЙКОСТІ СТУДЕНТІВ 

В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Актуальність дослідження. На сьогодні перед молодою стоіть чимало викликів і 
вимог, які спонукають її до постійного пошуку, боротьби за необхідні життєві перспек-
тиви, громадянську позицію. Все це спричиняє велике навантаження на нервову си-
стему і психіку молодої людини, призводить до емоційного напруження, накопичення 
негативних емоцій, зниження адаптивних здібностей, здатних чинити опір стресу. До 
факторів, що характеризують працездатність та інші характеристики здоров’я, вели-
ку роль відіграє психічна стійкість до стресових ситуацій. Високий рівень психічної 
стійкості до стресів є необхідною умовою збереження, розвитку і зміцнення здоров’я 
і професійної самореалізації особистості.

Вивчення проблеми стресостійкості, механізмів та засобів її формування на-
лежить цілому ряду науковців, а саме: І. Ф. Аршава; В. А. Бодров; Г. С. Васильченко; 
В. М. Крайнюк; А. П. Катунін; Т. Л. Крюкова; О. О. Реан; К. В. Судаков; Т. М. Титаренко; 
А. Н. Фомінова тощо. Стресостійкість як необхідна риса для сучасної молодої людини 
є особливо актуальна сьогодні. Вона виявляється у вмінні адекватно реагувати та 
протистояти у складних ситуаціях, зберігати почуття самовладання, толерантність і
тактовність, терпимість, здатність абстрагуватись від зайвої  інформації тощо.

Виклад основного матеріалу. 
В сучасних соціально-економічних умовах перед людиною на різних вікових ета-

пах її життєвого шляху виникають неочікувані ситуації, як правило стресові, які вима-
гають адекватного і невідкладного їх опанування, підвищення здатності протистояти 
таким впливам без шкоди для здоров’я. Найбільш вразливими, інтолерантними до 
негативних зовнішніх впливів, схильними до стресу є юнацька молодь, і особливо 
така соціально й психологічно вразлива категорія, як студентство.

Стрес – це відповідь організму на певну психологічну ситуацію. Динаміка стресу: 
стан тривоги, боротьба організму  із стресом та його причинами. Рівень стресостійкості 
кожної людини є різним та зміняється протягом життя і залежить від багатьох причин. 
Висока стресостійкість - більші навантаження може витримати. А, отже, і можливість 
життєвих досягнень є вищою. 

Стресостійкість – це властивість особистості, що визначається можливістю 
протидіяти стресовим в ситуаціях. Вона дає можливість ефективно діяти і зберігає 
здоров’я особистості.

Формування стресостійкості молодої людини пов’язане з пошуком джерел та 
ресурсів, необхідних для подолання наслідків стресів. Такими ресурсами та джерелами 
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є внутрішні і зовнішні фактори, що сприяють психологічній стійкості у стресогенних 
ситуаціях. [4]

У переліку найважливіших проблем, з якими стикаються студенти під час на-
вчання, міститься проблема переживання екзаменаційних стресів. Ще одною про-
блемою є різке розширення обсягу інформації, якою повинна володіти людина. З 
цього виникає інформаційний стрес, бо інформація, яка надходить з масових джерел, у 
більшості випадків наповнена негативним змістом, викликає підвищене хвилювання 
та тривожні стани.

Нами проведено опитування студентів ЛНУ імені Івана Франка. Для визначення 
рівня стресостійкості було вибрано «Тест на визначення рівня стресу» (Ю. Щербатих). 

В опитуванні взяло участь 126 студентів. Нижче подано таблицю, де показані 
результати дослідження.

Таблиця 2
Результати опитування

Мінімум Максимум Середнє
Стресостійкість 3 60 26,7

Відповідно до отриманих результатів можна зробити висновок, що значення 
рівня стресостійкості дуже сильно коливається, адже мінімальна набрана кількість 
балів 3, а максимальна 60.

Проте середнє значення сягає 26,7 балів, що означає, що у середньому в студентів 
стан сильного стресу, для подолання якого потрібно звернутися за допомогою до 
психолога або психотерапевта. Організм більшості вже дуже близький до межі мож-
ливостей чинити опір стресу.

Також важливо проаналізувати відповіді студентів на деякі стани. Дуже багато 
відповідей «Так» зібрав стан постійного і безплідного обертання думок навколо однієї 
проблеми, а саме 17 з 26. Що це значить? А відповідь лежить на поверхні – на носі 
екзаменаційна сесія. Як нам вже відомо, вона є сильним чинником стресу для будь-
якого студента. Швидше за все студенти переживають на рахунок того, чи зможуть 
вони вдало скласти екзамени.

Наступний стан, який набрав дуже багато відповідей «Так» - стан зменшення 
задоволення від життя. Напевно цей стан напряму пов’язаний зі станом постійного 
обертання думок навколо однієї проблеми, адже єдине, про що зараз думають сту-
денти – як вдало скласти екзамени. Також велику роль тут відіграє те, що під кінець 
семестру більшість студентів вже дуже виснажені, про що говорить стан підвищеної 
стомлюваності, який набрав 17 відповідей «Так».

Не менш важливим станом є стан почуття відчуженості, самотності. Він набрав 16 
відповідей «Так». Всі ми знаємо, що зараз в нас пора дистанційного навчання. Як вже 
згадувалося, це пора, коли студент проводить більшість свого часу в чотирьох стінах 
перед екраном комп’ютера. Такий великий відсоток відповідей «Так» в принципі є 
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очікуваним, адже замість живого спілкування студенти лише вчаться і готуються до 
екзаменів перед комп’ютером.

Для того, щоб впоратися зі стресовими ситуаціями в період карантину та 
дистанційного навчання українська асоціація психологів радять адаптуватися до 
нової академічної реальності, а саме такими методами як:

 емоційний інтелект;
 добробут тут і зараз;
 інноваційне навчання;
 взаємна підтримка.
Механізми формування та підвищення стресостійкості студентів запропоновані 

у  таблиці 1.
Таблиця 1 

Особливості застосування способів підвищення стресостійкості студентів у ЗВО [15] 

Способи підвищення
стресостійкості

Ситуація
для застосування

Хто може
застосовувати

Форма 
здійснення

Зміст
здійснюваного

Переживання власних 
відчуттів

Підвищена тривож-
ність, хвилювання

Викладач,
наставник

Розмова,
тренінг

Пропонується віднайти  
ту частинку, де не має 
хвилювання, тривоги 

Створення ресурсів
Відчуття нездат-
ності виступити 
перед аудиторією

Викладач,
наставник

Бесіда пригадати або створити в
уяві ситуацію успіху 

Жестикуляція
Невпевнена по-
ведінка студента 
на парі

Викладач,
наставник

Міні-
тренінг

Пропонується  пригадати 
ситуацію відчуття впевне-
ності (радості, комфорту),

Швидка допомога

Поведінка із «зони 
максимуму» чи 
«зони мінімуму»

Викладач,
наставник

Короткі 
завдання

Пропонується виконати 
нескладну дію з метою 
повернення його до ре-
альності (Полічіть до 10 і 
навпаки. Знайдіть 5 ко-
льорів у цій кімнаті і т д.)

Переключись та зу-
пинись

Скарги на  хвилю-
вання, неспокій 

Психолог Індиві-
дуальне 
консульту-
вання

Навчання навичок психіч-
ної стійкості

Формування стресостійкості студентів у великій мірі залежить від сприятливого 
мікроклімату у їхньому середовищі. У ЗВО формування позитивного мікроклімату у 
колективі залежить від спрямованості її учасників; більшість із студентів проживає 
у гуртожитку; якщо у групі є ініціативні, комунікабельні особистості, які легко 
комунікують; із першокурсниками ведеться активна робота студентів старших курсів 
із залучення їх до культурного та суспільного життя факультету; проводиться робота 
куратором групи, який допомагає студентам долати період адаптації.

За висновками учених, одним із успішних механізмів формування стресостійкості 
студентів є ототожнення себе з майбутньою професією, готовність до неї, розвинута 
здатність до професійної самопрезентації – здатність бути конкурентноспроможним 
при влаштуванні на роботу і входженні у професійну групу, що визначається високою 
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самооцінкою, впевненістю у собі, почуттям особистого контролю, низькою соціальною 
тривожністю [11, с. 271].

Висновки
Проблема стійкості до стресу має велике значення, оскільки саме стійкість до 

стресу захищає людину від дезоорієнтації та різноманітних розладів, закладає основу 
внутрішньої гармонії, повноцінного психічного здоров’я та високої працездатності. 
Тому знання методів та способів боротьби зі стресом є надзвичайно важливим як для 
студентів, так і для викладачів.
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С .  М .  Чолій

ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСОВОЇ ПОВЕДІНКИ 
ЛЮДЕЙ У РІЗНІ ВІКОВІ/ТРУДОВІ ПЕРІОДИ

Життєве функціонування кожної людини неминуче відбувається в економічному 
просторі держави. З одного боку, суб’єктивне та економічне благополуччя кожного 
громадянина залежить від економічного стану країни, а з іншого маємо і протилежну 
закономірність – кожен громадянин своїми діями та рішеннями щодо управління влас-
ними фінансами та майном впливає на економічну систему країни. Отже, характери-
стики фінансової поведінки людини впливають і на її життєзабезпечення, і на ведення 
домашнього господарства, і на певні аспекти функціонування економіки. Фінансова 
поведінка людини в свою чергу залежить від фінансової вправності (financial capability), 
яка базується на знаннях, вміннях та навичках стосовно управління фінансовими ре-
сурсами. Вона може виявлятися, наприклад, у вмінні планувати свій бюджет, вибирати 
фінансові продукти, відстежувати власні надходження та витрати, оновлювати свої 
знання, тощо.

Фінансова поведінка є предметом широких досліджень в економічній науці, фоку-
сом уваги однак виступають домогосподарства, а не окремі особи. Чимало статтей при-
свячено, зокрема моделям фінансової поведінки домогосподарств (Т. Кізима, О. Ковтун, 
Т. Богомолова і В. Тапіліна, О. Косточка, О. Шаманська і ін.), її чинникам (Л. Дудинець, 
Р. Голуб, Г.Голуб, Т. Кізима) та особливостям в умовах економічних трансформацій. 
Дослідження фінансової поведінки в економічній психології, натомість, розглядає 
психологічні механізми здійснення тієї чи іншої поведінки, враховуючи мотивацію, 
часову перспективу, рівень самоконтролю, схильність до ризику, здатність передба-
чати наслідки дій в майбутньому та відкладати задоволення від споживання, тощо 
– бачучи її більш складною, залежною від множини внутрішніх факторів та менш 
передбачуваною (Р. Талер, Г. Шефрін, С.Лівінгстоун, Дж. Катона і ін). 

До найбільш поширених і вивчених видів фінансової поведінки відносять за-
ощадження, кредитування (взяття грошей в борг), інвестування, споживання 
(купівля і продаж), сплата податків, страхування. У цьому дослідженні мали на меті
з’ясувати, які види поведінки респонденти здійснюють більшою чи меншою мірою, 
якими уявленнями при цьому послуговуються, а також певні психологічні аспекти 
такої поведінки. Зважаючи на виявлені Л. Дудинець та колегами найбільш вагомі 
детермінанти фінансової поведінки українців – вік та майновий стан [1], - цікаво 
проаналізувати, як відрізняється фінансова поведінка в різних вікових/трудових 
групах: молоді (студентів), дорослих (працюючих) та старших (осіб пенсійного віку). 
У дослідження взяло участь 36 респондентів, для дослідження фінансової поведінки 
було використано авторську анкету, яка складалась із 33-х запитань. 
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Виявлено, що 83 % досліджуваних позитивно ставляться до заощадження, а 
78 % заощаджують кошти, отже бачимо, що ставлення великою мірою визначає 
поведінку заощадження. У групі осіб старшого (пенсійного) віку заощаджують 100 
% респондентів, для цієї групи також найвищими за значенням є цінності стабільності 
та безпеки. Не заощаджують 45 % студентів, що з одного боку може бути пов’язано з 
меншими доходами (хоча значна частина студентів працює), а з іншого – дещо нижчою 
вираженістю цінностей безпеки та стабільності. Серед осіб середньої дорослості, всі 
з яких працюють, заощаджують 82 % осіб. Дещо відрізняються мотиви заощадження 
в різних вікових групах. Зокрема відкладають гроші «на чорний день» 88 % старших 
осіб, намагаючись мати фінансову безпеку в майбутніх скрутних ситуаціях, 37,5 % 
осіб середньої дорослості і лише 28,5 % молодих осіб. Найбільш вираженим мотивом 
заощадження у осіб середньої дорослості є потреба купувати дорогі речі і предмети 
побуту (50 %). У всіх групах доволі мало осіб відкладають гроші на подорожі (19 % 
дорослих осіб і 28,5 % молоді). Також 83 % всіх респондентів готові обмежувати свої 
витрати на розваги протягом тривалого часу, щоб заощадити на купівлю дорогої та 
необхідної речі. Також 75 % осіб готові відкласти купівлю дорогої речі на певний час, 
щоб заощадити на неї кошти, і не готові брати кредит, щоб купити її вже зараз. 72 
% осіб не витрачатимуть заощаджені на певну ціль кошти на купівлю інших речей, 
навіть дуже бажаних. Отже, бачимо зростання 

Менш притаманною поведінкою для наших респондентів є позичання коштів в 
борг – лише 31 % осіб мають досвід брати кредит у фінансових установах. Найбільш 
притаманною ця поведінка є для осіб середньої дорослості – понад 47 % осіб цієї 
групи мають досвід кредитів, що загалом узгоджується з гіпотезою життєвого циклу 
Ф. Модільяні, А. Андо та Р. Брумберга. Також невелика частка респондентів користу-
ються послугою «кредитні гроші» на платіжних картках (28 %). Це може пояснюватись 
як відсутністю поінформованості про різні фінансові послуги, пов’язані із кредитуван-
ням, так і небажанням ризикувати (лише 36 % осіб вважають, що схильні до ризику) 
чи недовірою до фінансових інституцій. 36 % осіб не позичають коштів у знайомих 
чи рідних, а серед тих, що позичають лише 1 особа зазначила, що не повертає по-
зику вчасно. Така невисока поширеність серед респондентів поведінки позичання 
коштів може пояснюватись високим рівнем тривожності (53 % осіб віднесли себе до 
тривожних), оскільки наявність боргу значно підвищує рівень тривоги (за даними 
Fitch, Hamilton, Bassett, Davey, 2011, 70 % боржників відчувають високу тривогу [2]).

Цікавими є результати щодо уявлень респондентів про сплату податків. Лише 14% 
опитаних вважають, що люди не мали б сплачувати податки, і лише 17 % переконані, 
що сплата податків сьогодні може покращити фінансове становище в майбутньому. 
Отже, більшість респондентів вважають сплату податків необхідністю, яка не здатна 
позитивно вплинути на фінансове благополуччя. 72 % респондентів зазначають, 
що ніколи не ухилялись від сплати податків, проте вважають що в середньому 56 
% громадян України не сплачують податки і приховують інформацію про свої до-
ходи. Імовірно така розбіжність в уявленнях про власну податкову поведінку і інших 
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пов’язана із уявленнями про власну чесність – майже 50 % опитаних оцінили чесність 
як максимально важливу цінність.

72 % опитаних вважають доцільним страхувати життя та майно, однак лише тре-
тина мають фактично укладені такі договори. Імовірно цей вид фінансової поведінки 
є менш поширений через вартість договорів страхування, а також недовіру до стра-
хових фондів. 

Загалом, половина респондентів оцінюють свій економічний стан як стабільний 
(найбільш нестабільним є стан за оцінкою осіб старшого віку), 72 % мають позитивні 
очікування щодо збільшення доходів у майбутньому, а 67 % не розраховують на 
соціальну підтримку держави. Ще однією корисною навичкою – плануванням бюд-
жету – користується близько 81 % осіб, а найбільш поширеним терміном планування 
є місяць.

Отже, у дослідженні вдалося з’ясувати особливості фінансової поведінки 
респондентів у різні вікові/трудові періоди. Як і очікувалось, найбільш поширеною 
є поведінка заощадження, спостерігаються певні відмінності у поведінці заощадження 
та позичання у осіб різного віку; більшість респондентів враховують наслідки своїх 
рішень на майбутнє і взяли відповідальність за своє економічне благополуччя на себе.
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Олена  Штепа

РЕСУРСИ ПРЕДИКТОРИ 
САМОЗДІЙСНЕННЯ ОСОБИСТОСТІ

Самоздійснення можна охарактеризувати, як один із шляхів саморозвит-
ку особистості, за якого вона внаслідок самозміни може стати справжньою. Саме 
чуття автентичності і наближення до справжності відрізняє самоздійснення від 
особистісного зростання. Самоздійснення чиниться як «переведення можливостей лю-
дини у дійсність» (Кокун, 2013: 5). Саме для перетворення потенційності у реальність 
необхідні психологічні ресурси, які ми тлумачимо, як когнітивні інструменти 
інтерпретації особистого досвіду, що уможливлюють самозміни і зумовлюють ха-
рактер продуктивності особистості (Штепа, 2021б). Відтак, щодо самоздійснення 
психологічні ресурси доцільно вважати його предикторами, тобто факторами 
прогностичної значущості. Знання психологічних ресурсів, що визначують напрями 
й особливості самоздійснення людини, є важливим для своєчасної психологічної 
підтримки людини, її оптимального мотивування.

За результатами проведеного нами дослідження (Штепа, 2021а), з’ясовано 
конкретні психологічні ресурси-предиктори основних типів самоздійснення (табл.1).

Таблиця 1
Психологічні ресурси-предиктори основних типів самоздійснення 

(Штепа, 2021а: 340)        (ранг 0-min, 100-max)
Ресурси-предиктори 
екзистенційного 
самоздійснення

Ресурси-предиктори 
особистісного 
самоздійснення

Ресурси-предиктори 
професійного
самоздійснення

Творчість 85 Творчість 69 Творчість 70

Уміння оновлювати
власні ресурси 86

Уміння оновлювати
власні психологічні
ресурси

56 Уміння оновлювати
власні ресурси 83

Персональна ресурсність 78 Робота над собою 46 Вияв емоцій 67

Особистісне зростання 19 Позитивні взаємини з 
іншими 100 Самоприйняття 100

Когерентність 100 Осмисленість життя 78 Осмисленість життя 73
Милосердя 80 Милосердя 73

Прийняття 69
Хоробрість 66
Цілі у житті 90

До математико-статистичного аналізу за методом кластеризації було вклю-
чено психологічні ресурси, персональну ресурсність, чуття когерентності, ресур-
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си психологічного виживання, екзистенціальні ресурси, ресурси-«сили характе-
ру», мотиваційні ресурси психологічного благополуччя, ресурси толерантності до 
невизначеності, ресурси взаємин. 

За результатами дослідження виявлено, що у кожного типу самоздійснення є 
власний головний ресурс-предиктор (ранг значущості 100). Зокрема, екзистенційне 
самоздійснення (переживання людиною внутрішньої узгодженості власного життя)
визначується чуттям когерентності, що характеризує сприймання особистістю життєвої 
ситуації, як осяжних, керованих, осмислених нею, відтак людина актуалізує наявні у 
неї психологічні ресурси задля розв’язання життєвого завдання. Екзистенційний 
ресурс милосердя характеризує здатність людини до емпатії, співчуття, совісності. 
Предикторна сила особистісного зростання як мотиваційного ресурсу психологічного 
благополуччя представлена в екзистенційному самоздійсненні з невисоким рангом 
(19), водночас вартує уваги, оскільки до певної міри може зумовити співвідношення 
внутрішньої і форми зовнішньої самоздійснення на користь останньої. Відтак, особа 
виявлятиме схильність надавати контрольного значення у саморозвитку зовнішнім 
яскравим чинникам, а не подіям власного внутрішнього світу. 

Головним ресурсом-предиктором особистісного самоздійснення виявлено 
мотиваційний ресурс психологічного благополуччя «позитивні взаємини з іншими», 
що характеризує налаштованість людини на товариськість, емпатію, компромісність. 
Ресурси предиктори особистісного самоздійснення є найбільш різноманітними, 
порівняно з іншими типами самоздійснення, зокрема, вагомими ресурсами є 
інтерпретаційний ресурс «робота над собою», що полягає у внутрішній робочі через 
рефлексування над способами долання складних життєвих ситуацій; екзистенційні
ресурси «милосердя», «прийняття»; ресурси-«сили характеру» – осмисленість життя, 
хоробрість; мотиваційний ресурс психологічного благополуччя «цілі у житті». Усі 
означені ресурси визначують спрямованість на проживання людиною життя, а не 
уникання складнощів, реалістичність сприймання подій, прагнення збагнути суть 
проблем і розв’язати їх, уміння співвідносити власні сили з наявною трудністю.

Самоприйняття як мотиваційний ресурс психологічного благополуччя виявлено 
головним ресурсом-предиктором професійного самоздійснення, що характеризує 
прагнення людини до визнання її здібностей і амбітностей саме у професійній сфері. 
Для чуття професійного самоздійснення важливими є ресурс-«сила характеру» 
«осмисленість життя» і ресурс психологічного виживання, що є і джерелом онов-
лення ресурсів, – вияв емоцій (причому, не лише позитивних). Відтак,скерованість 
саме професійного самоздійснення поєднує і чуття смислу, і переживання широкого 
спектру емоцій.

Важливо звернути увагу на сполучення типів самоздійснення через певні ре-
сурси-предиктори: а саме: екзистенційне і особистісне самоздійснення поєднані 
екзистенційним ресурсом «милосердя», що, ймовірно, характеризує готовність 
особистості тактовно і поблажливо ставитись до інших через внутрішню 
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налаштованість; особистісне і професійне самоздійснення сполучені ресурсом  
осмисленості життя, що характеризується в  екстерналізуванні значущих цілей. 

Найзначущіми предикторами для усіх головних типів самоздійснення – 
екзистенційного, особистісного професійного – виявлено такі інтерпретативні 
психологічні ресурси, як творчість і уміння  оновлювати власні ресурси. Ресурс 
творчості дає змогу людині бути неординарною, зріло виявляти власну унікальність, 
формувати і виявляти власний погляд на життєві ситуації. Уміння оновлювати власні 
ресурси означає здатність людини вдаватись до ефективних для неї практик пожвав-
лення власних ресурсів. 

Емпіричне конкретизування ресурсів-предикторів самоздійснення особистості 
має значущість саме для прогнозування ефективності її функціонування і 
продуктивності, змістовності саморозвитку.
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Марія  Стасюк

 ОСОБЛИВОСТІ ТРЕНІНГОВОЇ РОБОТИ 
З РОЗВИТКУ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ

Тренінгові підходи до розвитку емоційного інтелекту діють зазвичай в рамках 
«моделі росту», що має значні обмеження, зокрема, в процесі визначення норми. 
Таким чином, на даний момент не існує певної системи безпосереднього розвит-
ку емоційного інтелекту. Велика кількість тренінгів, які працюють над розвитком 
емоційного інтелекту, не завжди розуміють і пояснюють зв’язок між системою 
вправ і емоційним інтелектом; з іншого боку, сама концепція емоційного інтелекту 
не передбачає ясного  зв’язку з фізіологічними процесами чи емоційним мозком. [1] 
В результаті на даний момент існує дві паралельні методологічні системи зі своїм 
понятійним апаратом і техніками практичного застосування. Кожна із цих систем 
формується і розширюється загалом без зв’язків одна з одною [1].

Запропонована нами програма тренінгу являє собою сукупність технік і методів
гештальт-терапії. В основі цього методу, лежить робота з емоційною сферою люди-
ни, розвиток навичок саморефлексії, диференціації та проживання емоцій. Поняття 
емоційного інтелекту в теорії гештальт-підходу не використовується, проте макси-
мально наближено описують його поняття чутливості, внутрішньої зони усвідомлення 
і контакту. І в індивідуальній, і в груповій роботі основна роль гештальт-терапевта 
полягає в тому, щоб фокусувати увагу клієнта на усвідомленні того, що відбувається 
«тут і зараз», обмеження спроб інтерпретувати події, увагу до почуттів, що є 
індикаторами потреб, власної відповідальності клієнта як за реалізацію, так і за за-
борони на реалізацію потреб.

При роботі в гештальт-підході психолог створює умови експерименту, в яких 
клієнт сам знаходить, що для нього корисно, що шкідливо. Це одна з важливих 
відмінних рис підходу. Гештальт-терапевт пропонує клієнту різноманітні ігри та 
вправи, які сприяють більш безпосередній конфронтації зі значимим змістом і пере-
живаннями, а також надає можливість експериментування з самим собою та іншими 
учасниками групи.

Головна мета тренінгу – розвиток ЕІ та здатності до адаптації, а саме можливості 
розрізняти власні емоції, усвідомлення свого емоційного стану та потреб, а також 
розвиток здібностей до розуміння емоцій інших людей та взаємодії із ними і завдяки 
цьому діяти найбільш ефективно та адекватно ситуації. 

Мета експерименту досягалася шляхом реалізації наступних  завдань тренінгу:
1)  створити атмосферу довіри та умови для саморозкриття студентів;
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2) підвести учасників до розуміння ЕІ та його важливості у житті;
3) оволодіння учасниками навиками активного спілкування, рефлексії, розвиток 
комунікативних умiнь та навички усвідомлення;

4) розвиток уявлень про емоції та емоційний інтелект;
5) розвиток здатності до усвідомлення поточного моменту та емоцій, що вини-
кають.

6) розвиток здібностей розуміння емоцій інших людей; розширення  уявлень про 
емоційні послання і відповідні реакції співрозмовника.

Оскільки робота проходить в академічних групах, знайомити учасників один з 
одним необхідності немає. Це полегшує роботу, оскільки первинної тривоги менше. 
З іншого боку, те, що учасники знайомі, може створювати сковану атмосферу, та 
викликати певний сором, пов’язаний із виконанням завдання чи проговоренням 
переживань у групу. Для виходу із ситуації пропонується використовувати частину 
завдань проективного характеру.

Зустрічі відбувалися у визначений день, в тому самому місці, в той самий час. Це 
створює середовище, необхідне для формування довірливих стосунків.

Кожному учаснику надається приблизно однаковий час і можливість участі в 
груповому процесі. Якщо хтось узагалі не бере участі в роботі, тренер звертає на це 
увагу, можливо обговорення цього факту під час рефлексії.

Так, теоретична та ознайомча частина заняття передбачала інформування 
учасників про цілі і задачі тренінгу; мотивування учасників до роботи; зняття 
емоційної напруги; створення умов захищеності учасників в групі. Завданнями 
теоретичної частини тренінгу було: надання інформації про емоційний інтелект, 
його значення для успішного формування особистості у соціальному середовищі та 
спілкуванні із оточуючими; створення установки на активний тренінговий процес; 
встановлення позитивного емоційного контакту між членами групи; встановлення 
правил і умов роботи в групі.

Ігровий етап заняття передбачав використання різноманітних форм активності: 
наприклад, обговорення, домашні завдання, участь у рольових іграх, групових 
дискусіях, виконання тілесно-рухових вправ, творчих завдань тощо.

Завершення кожного заняття передбачало роботу усіх учасників над ефективним 
шерінгом, де кожен ділився відчуттями і враженнями щодо проведеної роботи, обго-
ворення можливих непорозумінь, невирішених питання чи не висловленних думок.

Обов’язковою умовою ефективності реалізації програми розвитку ЕІ має бути 
орієнтація на загальні принципи здійснення психологічного впливу, про які зазначає 
у своїх дослідженнях О.М. Кокун [2]:

1. науковості – орієнтація на загальнонаукову методологію, сучасні наукові до-
сягнення, використання науково обґрунтованих методів; 

2. системності – єдність поставлених цілей, завдань і результату;
3. цілеспрямованості – підпорядкованість меті, її усвідомленню і сприйнятті 
суб’єктами психологічного впливу;
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4. адекватності – застосування заходів адекватних індивідуальним особливостям, 
поставленим завданням тощо. 

5. індивідуалізації – врахування індивідуальних особливостей кожної людини 
при виборі та застосуванні заходів, спрямованих на розвиток ЕІ; 

6. спрямованості на максимально можливі досягнення – сприяння здобуттю 
студентом максимально можливих для нього здобутків.

Під час проведення програми тренінгу ми дотримувались наступних принципів 
роботи у групі [3]:

1. Відвертість і щирість. Під час групової роботи потрібно бути відвертим та 
щирим, намагатися не приховувати власних почуттів, навіть у ситуаціях коли вони 
видаються «непристойними». 

2. Відмова від використання «ярликів». Члени групової роботи повинні нама-
гатись зрозуміти, а не оцінювати інших. Лише так можна уникнути образи та при-
ниження іншої особистості. Намагатися висловлюватися не про людину загалом про 
окремі її\його вчинки та бути обережними один із одним.

3. Я-звертання проявляється при передачі власних почуттів, в тому числі нега-
тивних. Наприклад: «Я побачила тебе з іншої сторони і для мене це було неприємно»; 
«Я відчуваю сильну злість, коли ти ….».

4. Відповідальність. Кожен член групи приймає на себе відповідальність за гру-
повий процес. Він має обов’язок не пропускати заняття і не залишати групу. Але, коли 
виникне напружена ситуація, яка стане нестерпною і прагнення залишити групу біде 
більшим ніж прагнення залишитися, то члену групи необхідно повідомити про своє 
рішення, та обговорити це із групою та ведучим.

5. Правило «Стоп». Кожен учасник групи має право без різних пояснень зупинити 
будь-яку розмову, яка стосується його/її. Інші учасники групи зобов’язані з повагою 
віднестися до такого прохання. Це правило надає членам групи впевненість і почуття 
безпеки навіть всупереч тиску групи.

6. Дотримання конфіденційності. Це правило говорить про те, що все, що 
відбувається під час проведення групи не повинно виноситись та обговорюватись 
поза її межами. Бажано уникати обговорення учасниками подій та інших учасників 
поза груповою взаємодією. Таке правило сприяє формуванню довірливих стосунків 
та саморозкриттю учасників.

При формуванні групи варто спиратись, на принцип добровільності участі. 
Кожному учаснику надається приблизно однаковий час і можливість участі в групо-
вому процесі. Якщо хтось узагалі не бере участі в роботі, тренер звертає на це увагу, 
аж до обговорення даного факту під час рефлексії. Тренер  слідкує з дотриманням усіх 
зазначених правил та підтримує учасників у їхніх проявах та дискусіях.
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КАФЕДРА ТЕОРІЇ ТА ІСТОРІЇ КУЛЬТУРИ

Марія  Альчук

СУЧАСНІ ВИКЛИКИ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Сучасний світ характеризується посиленням глобалізаційних викликів, які за-
дають новий темп і нову якість розвиткові різних аспектів людського співжиття 
та потребують інтелектуального осмислення цих процесів. Такі процеси складні і 
неоднозначні та торкаються всіх сфер життєдіяльності людини. Сьогодні світове 
товариство потребує вільної конкуренції, еволюційних змін, творчості людей та 
самостійності вирішення проблем у різних сферах діяльності. Треба зазначити, що 
глобалізацію пов’язують з різними формами самоорганізації, зокрема з розвитком 
економіки, екологією, безпекою життя, захистом довкілля, мережею  соціальних 
взаємин. 

Проблеми і виклики сучасних глобалізаційних і трансформаційних процесів до-
сліджують зарубіжні науковці – X. Арендт, Ю.Габермас, Дж.Ролз, О. Гьофе, В.Гьосле, 
Ж. Деріда, Ж. Ліотар. Е. Левінас, Н. Луман.

Українські філософи –  Є. Бистрицький, В.Горський,  А.Єрмоленко, С.Кримський,  
М.Попович, Л.Ситніченко, В.Шинкарук та ін.

Виклики глобалізації мають сприяти впровадженню демократії в світовому 
вимірі. Зокрема, наголошується на необхідності мирного устрою, чесної діяльності 
та глобальних – справедливості, солідарності, любові до ближнього. Досить важли-
во, що демократичний устрій сприятиме розвитку регіональних особливостей та 
оберігатиме соціальні і культурні різноманіття. «Набувають всесвітньої значимості 
й культурні явища на зразок музеїв, театрів та фільмів, архітектури (зокрема, в її 
некласичних формах), класичної та популярної музики» [1, c.18]. Відбувається уні-
версалізація та взаємозбагачення різних культур. Також у сферах науки, культури, 
релігії наявна змагальність, а не лише взаємозв’язки.

Професор О. Гьофе, у монографії «Демократія в епоху глобалізації», виокремлює 
три епохи глобалізації – Античність, Новий Час, Модерн. Він досліджує складнощі 
та багатовимірність процесу глобалізації, критикуючи абсолютизацію глобалізму 
і комунітаризму, наголошуючи на  трьохвимірності сучасної глобалізації, яка роз-
глядається з позиції політичної філософії. Перший вимір – людство має здатність до  
насильства; другий – люди мають здатність до взаємодії; третій – здатність людей 
до кооперації. Підкреслюється вагомість філософії, природничих і гуманітарних наук, 
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адже знання належать всьому людству. Важливим є здатність людей до взаємодії, 
бо  це допоможе  зберегти їхнє індивідуальне і колективне життя та добробут. Люди 
мають здатність комунікувати – мислити і говорити, публічно і відкрито розкривати 
екологічні, економічні, політичні проблеми та вимагати справедливості. Такі антро-
пологічні, соціальні засади є загальними умовами глобалізації.

Відмітимо, що впливи глобалізаційних процесів на Україну є досить суперечли-
ві: вони актуалізують потребу у становленні та зміцненні державності, посиленні 
процесів національно-культурного відродження. Однак, глобалізація інтенсифікує 
процес модернізації соціально-економічної системи, вимагає відкритості та найшир-
шого міжкультурного діалогу, що не завжди сприяє розвитку національної культури 
і несе численні загрози –  поширення масової культури (в її негативному контексті), 
маргіналізацію, невизначеність, культуру споживацтва.

Посилення глобалізаційних процесів задає новий темп і нову якість розвиткові
різних аспектів людського співжиття та потребує інтелектуального осмислення цього 
процесу. Філософи зосередили свою увагу на вивченні людини в співвідношенні з 
соціумом, в якому вона перебуває. Постало питання про формування самосвідомості 
людини в умовах певного соціально-психологічного середовища. Такі тенденції зумо-
вили актуальність концептуального осмислення проблеми культурної ідентичності.

Дослідження трансформацій національно-культурної ідентичності в епоху 
глобалізації можливе за допомогою обґрунтування її залежності від соціально-
економічного контексту, на основі якого конструюється, змінюється чи утверджується 
своя ідентичність. За С.Кримським архетипи є каркасом автентичного буття куль-
тури українського народу, що спроможний відродити та сформувати культурну 
ідентичність у кризові періоди та набуває особливого вираження сьогодні.

У 90-х роках XX століття український народ здобув незалежність і можливість 
будувати власну державу. Хоча гострі соціальні протиріччя, ідеологічна спадщина 
тоталітаризму гальмують формування громадянського суспільства в Україні. Сьогодні 
необхідно активізувати духовні, моральні і творчі сили громадян для національної 
консолідації та суспільної солідарності. Відтак, важливими є самоусвідомлення, са-
моідентифікація нації, що мобілізують життєву енергію людей та інтегрують їх у 
громадянське суспільство. Життєві сили, творчі зусилля, духовна енергія спонукують 
націю до її самовизначення та самоздійснення.
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 Оксана  Дарморіз

ГЕРОЇЧНИЙ ВИМІР СОЦІАЛЬНОГО МІФУ

Сучасна міфологічна реальність пов’язана з існуванням героїчного міфу, адже в 
ній людина співставляє свою дійсність з певними абсолютизованими взірцями, вве-
деними у сферу чудесного. У своїй повсякденній, професійній, соціальній, політичній 
активності вона взорується на діяльність культурного героя:  релігійного сподвиж-
ника, політичного діяча, молодіжного кумира (співака, блогера, спортсмена тощо), 
медійної знаменитості, митця, кіногероя, супергероя з коміксу чи будь-кого, хто 
розглядається на масовому рівні як певний ідеалізований тип поведінки чи від якого 
очікують певних благ для спільноти і себе особисто.

Кожен соціальний міф орієнтований на існування героя. Насамперед це прояви-
лося в ідеології, яка стає передумовою будь-яких суспільно-політичних рухів. Герой 
має стати закликом до боротьби, тим, за ким підуть маси. Він набуває надлюдських 
якостей і перестає повністю належати світові людей. Кожна міфологія має таких 
героїв, кожна ідеологія свідомо чи несвідомо створює такого героя, запозичуючи 
його ідеал у міфології. 

Культурний герой попри свій позитивний імідж та необхідність творення блага 
для спільноти, виступає в колективній свідомості як «Інший», витіснений за межі 
звичного людського світу. Його сприймають як взірець, ідеал, наділяють надпри-
родними або абсолютизованими якостями, рисами, потенціями, які для пересічного 
члена спільноти ані не притаманні, ані не можливі. Водночас цей образ відчужує Героя 
від образу звичайної людини, виводить його в інший вимір.

Найчастіше образи культурних героїв в сучасній міфології продукують політичні 
міфи, де політичний лідер набуває рис культурного героя як всемогутнього політика, 
який може впливати на усі суспільні й політичні процеси та вирішувати усі конфлікти 
та проблеми.  У якості культурних героїв сучасного міфу можуть також виступа-
ти історичні особи, особливо це стосується національних міфологій. Цих героїв 
характеризує особливий статус, пов’язаний із творенням спільноти або певного блага 
для неї. Також важливою є героїзація осіб, котрі відповідальні за культурну сферу.

Стосовно героїв масового суспільства як такого та відповідних міфів, то їх 
специфіка зумовлена відчуттям людини в спільноті, її загубленістю в світі, бажанням 
вирватися за межі життя пересічного громадянина, стати значущим та знаменитим. 
Відповідно міфологізація особистостей, творення з них культурних героїв сучасності, 
перетворення їх на образ, що служить прикладом для наслідування, залежить від 
запитів публіки і їх нереалізованих потаємних бажань. Серед них одним з основних 
є прагнення «досягнути успіху», що виражає прагнення людини вийти за межі своїх 
можливостей. Джек Накбар і Кевін Лауз виділяють в сучасній американській культурі 
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два типи героїв: Герой-громадянин – втілює міф, що пов’язаний із традиційними 
цінностями громади і нації; і Герой-бунтівник – особа, котра виражає індивідуальну 
свободу. Обидва типи можемо прослідкувати і в інших культурах.

Герой в міфі постає як той, хто здатний на подвиг, надзвичайне надзусилля, яке не 
до снаги звичайній людині. Він протистоїть не лише ворогам своїм чи суспільним, але 
й  протиставляється профанному життю інших людей. Сам героїчний міф будується 
навколо біографії героя, фіксує важливі моменти його життєвого циклу. Біографічне 
начало в героїчному міфі є аналогічним із космічним началом у міфі космогонічному, 
оскільки впорядкування хаосу належить до формування особистості героя, його 
поведінки та подвигів, які він здійснює, адже саме він підтримує власними силами 
світовий порядок.

На буття образу героя завжди накладається героїчний вчинок (чи вчинки), який 
включає в себе здатність людини зробити вибір на користь подвигу, самозречення, 
служіння колективу. Через це особа героя та його життєвий шлях здебільшого несуть 
на собі відбиток трагічного. Життя його здебільшого коротке, тернисте, пов’язане з 
постійними пошуками та помилками, з трагічним фіналом, але обов’язково має напо-
внюватися подвигами. Цветан Тодоров, описуючи героя, визначає його основні якості: 
вірність (він не зраджує ніколи і ні за яких обставин); самотність (він завжди самотній, 
бо тоді менше вразливий); сміливість як здатність ризикувати своїм життям задля 
мети (сміливий вчинок – найвищий прояв героїзму, він завжди готовий пожертвувати 
своїм або чужим життям, якщо ця жертва послужить справі).

Такий підхід до розуміння культурного героя як жертви, яка має бути принесена 
на благо колективу, застосовується у більшості сучасних міфів (за незначним виклю-
ченням), проте найкраще він представлений у національних та політичних міфах. В 
цьому випадку герой представляє собою всю спільноту та через офіру відкуплює її. 

Попри те, що в образі героя, як і в міфі в цілому, є певні позачасові та позанаціональні 
елементи, та й міфологічний шлях його будується здебільшого за універсальною схе-
мою, характерною і для первісного суспільства, і для пізніших культур, і для сучасності, 
варто відзначити, що образ героя, а також події його життєвої історії, зазнають пев-
них трасформацій. Ці видозміни можуть бути спричинені культурно-цивілізаційним 
розвитком, гендерним перерозподілом ролей, зміною ідеалів, науково-технічним 
прогресом та впровадженням технічних новацій тощо.

Важливою місією міфологічного героя є боротьба з Хаосом життя (у всіх його вия-
вах) та побудова космічного Порядку. У зв’язку з цим, його життєвою місією може бути 
приведення спільноти до епохи благоденства (як повернення світлого минулого чи по-
будови щасливого майбутнього), або її порятунок від кінця світу, знаходження шляху 
в новий вимір та нове майбуття, адже кінець світу завжди в міфології розглядається 
як можливість для відродження в якісно новому стані.

Формування образу культурного героя відбувається й через його протиставлен-
ня до іншого персонажа (чи кількох персонажів) на шкалі «свій-чужий». Через про-
тистояння своєму супротивнику, який представляє сили Зла, Хаосу, Неправди та ін., 
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особа героя набуває більш значущого та ціннісного характеру, а його дії – позитивної 
оцінки з боку спільноти та людини. Протистояння культурного героя ворожим силам 
є важливим елементом в соціальному міфі, виявляє його характерні особливості, 
зумовлює його розвиток на благо спільноти, розкриває прихований потенціал. В 
якості антагоніста може виступати одиничний персонаж як втілення Вселенського 
Зла чи конкретного ворога, або ж група (сім’я, організація, етнос, держава тощо) чи 
неперсоніфікована сила (катаклізм, суспільний лад, ідеологія та ін.).

Таким чином, культурний герой ніби замикає цикл від творення світу (чи благ 
для людини і суспільства) до його кінця та нового відродження. В сучасності цей 
цикл здебільшого екстраполюється на різні міфи, у зв’язку з фрагментацію та струк-
туруванням спільнотного життя людини на багато різних площин і сфер, кожен з 
яких здебільшого пов’язується з діяльністю різних міфологічних героїв. Сучасна 
міфотворчість проявляється через дії цих нових героїв як певних взірців поведінки (як 
традиційних, так і нових) політичних, економічних, ідеологічних, повсякденних тощо.

Міфологічні герої є певними взірцями для наслідування, вони своєю життєвою 
активністю визначають моделі соціальної поведінки пересічної людини, співвідносять 
її щоденну дійсність із головними суспільним ідеалами, транслюють їх на повсяк-
денну людську діяльність. Відповідно зі зміною ціннісних та світоглядних парадигм, 
змінюється і поведінка героя, його риси, діяльність, навіть зовнішній вигляд. Сучасна 
людина дивиться через літературу, кінематограф, телебачення, рекламу на себе, як на 
міфологічного героя, тому він має бути близьким до її часу, знань, професії, соціального 
статусу тощо. Зважаючи на те, що в сьогоденні варто говорити про розшарування 
соціальної активності людини у багатьох сферах, то й герой в наш час має бути, за 
влучним кемпбелівським визначенням, «героєм з тисячею облич».

Культурного героя можна розглядати як символ певної культури чи певного 
часу, адже він відображає устої, ідеали, стримління в майбутнє конкретного соціуму. 
Трансформація героя відповідно постає як індикатор змін, які відбуваються в 
суспільстві та видозмінюють традиційні ідеали та цінності, залежно від потреб, цілей, 
установок, емоційного напруження спільноти чи окремого індивіда.
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Марія  Кашуба

ІДЕЇ ПРОСВІТНИЦТВА
 У ТВОРЧОСТІ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ

Просвітництво – епоха в історії  європейської культури ХУІІІ ст. Класичного  вира-
зу, тобто своєрідного еталона як тип культури, воно набуло у Франції. Там утвердилися 
основні ідеї епохи: культ правителя-«філософа на троні», культ розуму, віра у вічний 
прогрес на основі розвитку освіти й науки,  вимога свободи особистості, рівність людей  
на основі природного права,  антиклерикалізм, критика марновірства й забобонів, 
проголошення мистецтва  носієм моральних чеснот. Тоді панує мода наслідування  
смаків Стародавнього Риму часів імперії, утверджується стиль класицизм. Серед 
мистецтв  на перший план висувається література, яка  повинна стати  вихователем  
суспільства, з’являється жанр байки (Лафонтен, Монтень).

В Україні досі  не вщухає суперечка про характер  українського Просвітництва, 
навіть ставиться під сумнів його наявність взагалі,  грунтований на переконанні, 
що в нашій культурі  не проявився культ розуму й науки, в той час Україна не мала 
своєї державності, отже, й правителя-філософа, не мала літератури власною мовою, 
навіть не мала своєї Церкви. Григорія Сковороду, який жив і творив протягом століття 
Просвітництва,  дослідники не наважуються назвати  просвітником, носієм ідей епохи – 
він, зазвичай,  зараховується до носіїв ідей преромантизму, або бароко.  Щоправда,  
прихильною до ідей Просвітництва  вважається Києво-Могилянська академія,  де 
певний час навчався Г.Сковорода, це ствердили авторитетні дослідники Валерія Нічик, 
Володимир Литвинов, Іван Іваньо, Дмитро Кирик, Володимир Шинкарук  та ін.

Чи  був Сковорода прихильний до ідей Просвітництва, чи проявилися такі ідеї в 
його творчості, спробуємо  дати відповідь, продемонструвавши засвідчені у творах 
його думки. Відомий, часто цитований вислів  філософа «Кинь Копернікові сфери, 
глянь в сердечнії печери» став своєрідним кредо, яке засвідчує, що мислитель не  за-
охочував до  пізнання законів природи, а  радив  людині пізнавати свою  внутрішню 
природу, шукати схильність до певного заняття, яке би давало насолоду, робило 
людину по-справжньому щасливою. Отже,  Сковорода  був переконаний, що  наукові  
відкриття, здобуті людиною знання про Всесвіт не наближають до щастя, тому він  
сам не вивчав природничі науки і не  заохочував до таких занять: «Я  и сам сему часто 
удивляюсь,  что мы в посторонних Околичностях чрез-чур любопытны,  рачительны и 
проницательны,  измѣрили  Море, Землю, Воздух, Небеса и обезпокоили брюхо Земное 
ради Металлов, размежевали  Планеты: доискались в Луне Гор, Рѣк и Городов,  нашли  
Закомплетных Мїров неищетное Множество, строим непонятныя Машины,  засыпаем  
бездны,  воспящаем и привлекаем Стремленїя  водная, чтоденно новые Опыты и дикїя 
Изображенїя. Боже мой! Чего мы не Умѣем!  Чего не можем! Но то горе, что при всем 
том, кажется, чегось великаго не достает» [1,с. 512]. 
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Замість освіти,  дослідження природних законів, Сковорода пропoнує самопізнання 
та самозосередження, а також читати Біблію й вслухатися в музику її символів,  замис-
люватися над її потаємним змістом. У нього є вислів «Я наук не хулю і всяке ремесло 
хвалю», але  зводиться все до рекомендацій  шукати сродне заняття й бути щасливим.  
Отже,  культ розуму, освіти  й науки йому чужий, замість цього – культ  душевного 
спокою, сродного заняття й  природної схильності  як даного Богом таланту.  

Із вчення про «сродну працю» можна виснувати й  ідею справедливого суспільного 
ладу,  де запанує «нерівна всім рівність», як зображено у творі «Разговор, называемый 
Алфавіт, іли Буквар Міра» з влснручним малюнком Сковороди.  Таку «нерівну рівність»  
філософ пов’язував з популярною в епоху  Просвітництва ідеєю природного права, що 
засвідчив його біограф Михайло Ковалинський: «Закон природы,  яко самонужнѣйшій 
для блага человѣческаго,  есть всеобщій  и запечатлѣн  на сердцѣ каждаго, дан всякому 
существу, даже последнѣй песчинкѣ» [1, с.1369].   Подібні слова Сковороди прочитаємо 
і  в «Іконі Алківіадській», і в «Начальной двери…».

Із теорією «нерівної рівності»  Сковорода пов’язує популярну серед просвітників 
ідею релігійної толерантності.  У творі «Бесѣда 2-я,  нареченная  Оbservatorium. 
Specula. Еврейски: Сїон» він заявляє устами Якова: «Кто  гонит человѣка за Вѣру,  
есть самый главный  Божїю человѣколюбїю  враг,  равен озлобляющему нищаго 
за то, что  не захотѣл Христа ради в милостыню принять одежды».  І продовжує: 
«Берегись, друг мой,… дабы Ангелская любовь к Богу не  преобразила тебе в Дїавола 
для  человѣков»[1.с.457].  

З духом Просвітництва  поєднує Сковороду осуд забобонів, марновірства,  
обрядності (він називав  обряди  театром) – всього пов’язаного із зовнішньою 
релігійністю.  Філософ обстоював внутрішню відданість релігії,  вірі в Бога, якого 
кожна людина повинна відчувати в своєму серці. Адже для нього Бог і істинна лю-
дина – одне й те саме.

Широко відомий антиклерикалізм Сковороди, засвідчений у багатьох творах, 
зокрема у «Брані Архистратига Михаїла з Сатаною»,  а також його неприйняття  мо-
настирського життя та нехіть до духовного сану. Він засвідчив самим своїм життям 
і ставленням до Церкви, що  обстоює ідею свободи особистості,  право людини на 
вибір заняття, вибір релігії, обрядності,  також способу життя й спілкування.  Навіть 
на тлумачення Біблії кожна людина має свій погляд, вважав Сковорода.

Дух Просвітництва наповнює й художню творчість Сковороди – особливо його 
байки, де він наслідував античних авторів, особливо римського байкаря часів імперії 
Федра, а також ідеї просвітників  помітні у піснях ,притчах.  Їхня морально-етична 
спрямованість  відповідає  орієнтації Просвітництва на літературу як вид мистецт-
ва, здатного найяскравіше  виявити високі моральні чесноти і сприяти  моральному 
вдосконаленню людини й суспільства.

Чимало  дослідників творчості Сковороди схильні вбачати у його  вченні  близькі до 
популярного в епоху Просвітництва масонства, навіть відносять його до  прихильників 
масонів і членів масонської ложі. Масони, як відомо, проповідували ідеї  релігійної 
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толерантності,  рівності всіх юдей на основі природного права,  справедливості, 
моральної чесноти,  ненависті до насильтства.   Проте масони не так глибоко вірили  
в науку чи освіту, тобто не прославляли діяльність розуму на дослідження природи, 
як  вірили одкровенням тих авторів, що  ширили таємничі письмена й знаки  містики,  
за що їх переслідувала Церква. Сковорода ж довіряв найбільше Біблії,  вважав, що 
вона є тим таємничим ключем, який відкриває таємниці Всесвіту як макрокосму і 
людини – мікрокосму.  Своє розуміння  символів біблії він представив світові не як 
одкровення, а як раціональне осмислення  її потаємної мудрості,  що актуальне для 
всіх часів і всіх християн насамперед.

Л І Т Е РАТ У РА
1. Сковорода Григорій. Повна академічна збірка творів. За ред. проф. Леоніда Ушкалова. 

Харків: «Майдан», 2010.1398 с.
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Ольга   Ліщинська

ВІЗУАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО ПАНДЕМІЧНОГО ЧАСУ: 
МІЖ СВОБОДОЮ І ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Цивілізаційні виклики і пандемія COVID-19 змушують людство жити в ритмі
нової реальності. Філософське осмислення пандемічної ситуації доволі різноманітне 
і неоднозначне: від заперечення загрози і масштабу поширення коронавірусної 
інфекції, відтак, негативного сприйняття карантинних заходів й обмежень, до цілком 
протилежної позиції – екзистенційного страху перед загрозою смертельної недуги, 
пропагування соціальної ізоляції, підтримки усіх протиепідемічних і профілактичних 
кроків. У сферу філософської рефлексії потрапляють категорії свободи/несво-
боди і відповідальності/безвідповідальності, а також різні їх конотації у зв’язку з 
пандемічною реальністю буття людини.

Філософський дискурс теми пандемії COVID-19 розпочинає Дж. Агамбен в есе
«Винайдення епідемії» [4]. Мислитель піддає нищівній критиці карантинні дії дер-
жавних структур і організацій охорони здоров’я. В руслі праці М. Фуко «Наглядати і 
карати» порівнює карантин з військовим режимом, говорить про тотальну несвободу, 
терор здоровоохоронної сфери. За Дж. Агамбеном, карантинний режим спричинює 
невільне репресивне суспільство, що має на меті жорстку дисципліну, контроль, 
відчуження. Відтак, філософ констатує тотальне панування несвободи і висловлює 
різке невдоволення, упередження, недовіру до дій владних структур. Навряд, чи можна 
погодитися з цим підходом.

Вартими уваги і практично значущими є інші варіанти філософського осмислен-
ня пандемічної реальності, зокрема таких філософів, як А. Бадью, Р. Бранд, В. Браун, 
Б. Еванс, Ж.-Л. Ненсі, С. Жижек, С. Фласспелер та ін. Враховуючи реальну небезпеку і 
масштаби поширення COV ID-19, філософи висловлюються за розсудливу критично 
зважену оцінку ситуації [д ив. 5]. Вони намагаються шукати баланс між свободою і 
безпекою, індивідуальні невдоволення і недовіру трансформують у нову перспективу 
розкриття особистої свободи і відповідальності. Так, Б. Еванс підкреслює глобальність 
та всеохопність пандемії («ефект доміно» чи «метелика»), закликає до проявлення 
особистої свободи через розсудливість і пильність, турботу і піклування про ближніх 
[5]. Р. Бранд в есе з промовистою назвою «Все, що мені потрібно, це повітря, яким я 
дихаю (і любити тебе)» говорить про тотальне планетарне поширення COVID-19 і 
сенс пандемічного часу [3]. Називає пандемію війною, якою охоплені всі на планеті. 
Філософ вважає, що сьогодні відкрилася можливість по-новому усвідомити сенс сво-
боди/несвободи, настав слушний час поміркувати про оманність минущих цінностей. 
Пандемія загострила світові протиріччя і диспропорції, гостро увиразнила нерівність 
між країнами і народами. Мислитель вважає, що настала мить для саморефлексії, 
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сенсожиттєвої переоцінки. Реорганізувати світ і цивілізацію можна особистими зу-
силлями: необхідне пробудження, подорож всередину свого єства, розкриття сво-
го істинного автентичного «я». Р. Бранд закликає світове співтовариство подолати 
індивідуальний страх та егоїзм, відкрити новий рівень свободи та істинної любові. 
Вважає, що ми єдині: вкорінені у спільному вітальному джерелі, а справжня свобода, 
любов та відповідальність за інших спряють порятунку і всепланетному єднанню. 
Отже, заслуговує схвалення філософсько-світоглядна настанова пошуку балансу між 
свободою і безпекою, прийняття тимчасового позбавлення частини прав як доцільного 
і виправданого ідеєю порятунку життя і здоров’я. 

У такому руслі варто звернутися до концепції В. Луканової про пандемію як межо-
ву ситуацію задля виживання, збереження і утвердження буття та окреслення тріад 
концепту кризової ситуації: «загроза – випробування – подолання», «страждання 
– стійкість – перетворення» [див. 1]. Ці тріади корелюються з вищеподаними кон-
структивними ідеями філософів, сприяють доланню негативу пандемічної ситуації, 
проявленню свободи і відповідальності. Такий концептуальний і методологічний 
підхід варто застосувати до різних царин духовного буття і культури, у тому числі і 
мистецтва.

Мистецтво гостро реагує на злободенні проблеми і виклики, пропускає їх че-
рез художню практику і доводить світоглядні настанови до реципієнтів. Загроза 
коронавірусу і страждання/випробування пов’язані з пандемією посередництвом 
мистецтва можна подолати через набуття стійкості, досягти звільнення, виходу за
межі, досягнення істинної свободи.Так, тимчасове позбавлення свободи пересування, 
живого спілкування компенсується альтернативами: через діджиталізацію мистецтва, 
мережеве спілкування на платформах Instagram, Facebook,  Twitter та ін., у віртуальний k
доступ викладають експозиції кращі світової музеї та галереї, влаштовують viewing 
rooms («оглядові кімнати»). Новими проявами свободи в карантинних умовах стали 
такі акції, як #MuseumFromHome, #stayathome, #museumcoffeebreak. Свобода поєднана 
з відповідальністю може бути засвідчена різними арт-проєктами. Зокрема, UNICEF 
влаштував віртуальну акцію солідарності і єднання дітей світу: з допомогою картин, 
рисунків, постерів вони діляться порадами щодо безпеки під час пандемії COVID-19. 

Значущість таких ініціатив надзвичайно вагома, адже в час пандемії зростає загро-
за порушення прав найбільш вразливих категорій людей. Так, Freemuse – незалежна 
міжнародна організація, яка виступає за свободу художньої творчості і культурного
розмаїття, що діє при ООН – у звіті за 2020 р. фіксує численні факти порушення свобо-
ди мистецького самовираження, зокрема в Бангладеш, Філіппінах, Китаї, Туреччині, 
Білорусі, Росії, Кубі і США. За словами С. Пліпат, виконавчого директора Freemuse, 
зростає зловживання антитерористичним законодавством та заходами COVID-19 як  
приводами для порушення прав і свобод художників і творів мистецтва [2].

Репрезентативним щодо реалізації творчої свободи і відповідальності перед 
соціумом є мистецький акціонізм. Мистецтво дії пандемічної доби допомагає виважено 
і терпеливо сприймати карантинні реалії обмеження особистої свободи. Мистецтво 
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дії реагує на актуальні обставини і налаштовує на стійкість, витримку, сприяє ви-
робленню проактивності та солідарності. Прикладів акціонізму карантинної доби 
багато і серед окремих митців, і художніх груп, спільнот. Так, українське мистецьке
об’єднання графіків Асоціація «4-й Блок» щотрирічне трієнале екологічного плака-
ту 2021 р. присвятило темі солідарності і єднання людей перед загрозою COVID-19.
Британський портретист королівської сім’ї Т. Крофт проактивну позицію виявив
у мистецькій акції на підтримку медиків, що борються з коронавірусом. Стріт-арт
художник Бенксі аналогічно лікарям присвятив картину «Нові правила гри» («Game
Changer»), яку згодом (весною 2021 р.) продали з аукціону Christie’s, а кошти пере-
рахували Національній службі охорони здоров’я Великобританії. 

Відтак, царина візуального мистецтва у нових художніх практиках, арт-проєктах 
та акціонізмі долає негативи пандемічної ситуації через проявлення відповідального
свободотворення. 
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Валерій  Стеценко

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ РЕЛІГІЄЗНАВСТВА 
В УКРАЇНІ У ДОБУ НАЦІОНАЛЬНО КУЛЬТУРНОГО

ВІДРОДЖЕННЯ ХІХ ПОЧ.ХХ СТ.

У ХІХ ст. до конфесійного богословського та релігійно-філософського 
релігієзнавства в Україні долучаються й окремі елементи світського релігієзнавства, 
передусім в контексті літературної творчості, суспільно-політичної та філософської 
думки діячів українського національно-культурного відродження. При цьому його 
представники прагнули не так з’ясувати, що таке релігія, скільки визначити її роль 
у національному розвитку України. А оскільки ще з часу християнізації Київської 
Русі під релігією розуміли насамперед християнство, то вони прагнули поставити 
його загальнолюдські моральні цінності та церковні інституції на службу рідному 
народу. Так, кирило-мефодіївці Костомаров та Куліш відстоювали ідею місійної ролі 
українства як богообраного народу, Шевченко закликав духовенство, наслідуючи 
приклад апостолів, служити простому люду, а громадівці прагнули підпорядкувати 
християнську релігію культурному розвиткові української нації.

Водночас, як і у пер. пол. ХІХ ст., характерна для християнства в Україні поліконфе  
сійність зумовлювала й у др. пол. ХІХ – на поч. ХХ ст. різні оцінки вітчизняними мислите  
лями тієї чи іншої його конфесії, її впливу на національно-культурне життя українства 
в залежності від особистого ставлення до неї. Окрім того, тривалий час, особливо в 
радянський період, всіляко нав’язувалася думка про домінування в поглядах діячів 
українського національно-культурного відродження у др. пол. ХІХ – на поч. ХХ ст. 
антирелігійної орієнтації.

Однак, це навряд чи відповідало справжньому характеру їхніх світоглядних пере-
конань. Дійсно, для багатьох з них характерним було вільнодумство. Але до відносної 
антирелігійності воно доходило, хіба що, у М. Драгоманова, І. Франка та Л. Українки. 
Та навіть у них, як і у інших представників української інтелігенції др. пол. ХІХ – поч. 
ХХ ст., релігійна складова їхнього світогляду тією чи іншою мірою продовжувала 
зберігатися. Останнє, зокрема, позначилося на глибоко духовній, аж до сакральних 
моментів, поезії Івана Франка та Лесі Українки.

Усе вищевказане, безумовно,  зумовлювалося вже самими особливостями українсь  
кої світоглядної ментальності: її особливою релігійно-духовною зорієнтованістю, 
збереженням «страху Божого» як людського благоговіння перед Богом, загалом висо-
ким рівнем духовного самовизначення української нації як її визначальним сутнісним 
означенням. Враховуючи це, стає цілком зрозумілим чому пошуки шляхів розв’язання 
завдань українського на ціонально-культурного відродження виводили його пред-
ставників (незалежно від переважаючої у них релігійної чи нерелігійної орієнтації) 
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на загальнолюдські принципи співжиття, притаманні релігійному світобаченню, 
нерідко завершувались визнанням важливості опертяукраїнського національного 
поступу на релігійний грунт та домінуванням релігійно-ціннісної проблематики у 
їхньому філософуванні.

Що ж до виникнення в Україні світського (академічного) релігієзнавства як ре-
лігієзнавства у  спеціальному розумінні, тобто - як  окремої наукової галузі, включно 
з філософським релігієзнавством, то його початок у  ХІХ ст. традиційно пов’язують з 
творчістю М. Драгоманова та О. Потебні. У їхніх працях, як підкреслюють дослідники, 
зустрічаються  спроби дати визначення релігії, з’ясувати її природу (походження релі-
гійних вірувань) та місце (функції) в духовному житті людського суспільства загалом 
та українського народу, зокрема. Напр. ХІХ – поч. ХХ ст. подібні спроби отримують 
подальший розвиток у релігієзнавчих студіях І. Франка [1, c. 114-117].

До цього варто додати, що на зародження в Україні філософського релігієзнавства,   
помітно вплинула поява нових напрямів експлікації релігії в західноєвропейській фі-
лософії. Приміром, у випадку з М. Драгомановим це те, що у др. пол. ХІХ ст. в Російській 
імперії популярними стають натуралістично-позитивістські та матеріалістичні філо-
софські напрями. 

В Україні одним з перших виразників цієї тенденції серед громадських та культур-
них діячів став Драгоманов, філософські погляди якого формувалися головним чином 
у дусі контівського позитивізму, прихильності до природничо-наукової моделі пізнан-
ня та такого типу філософування, як критичний раціоналізм та реалізм у підході до 
осмислення духовних феноменів, серед яких й релігійної віри в Бога. Так, дослідники 
відзначають, що Драгоманов розглядав релігію як явище духовної культури людства, 
продукт його культурно-істориичного розвитку, тобто – як історичний феномен, що 
виник в певний період історії людського суспільства внаслідок спроб «пояснення 
причин життєвих явищ», перед якими люди були безсилі [6, c. 98]. Відповідно, згідно 
вченого, релігія – це перша «думка громадська, яка впорядкувалася», тобто – перша 
відносно самостійна форма суспільної свідомості [6, c. 98], такий комплекс уявлень, 
одні з яких «придавлювали в людях повагу до себе, особливо до свого розуму, а другі – 
збільшували її» [2, c. 48].

Так само помітно вплинула на еволюцію філософсько-релігієзнавчих поглядів 
І. Франка і доба модернізму, сучасником якої він був. У цей час найпоширенішими у 
філософській думці продовжували залишатися ідеї позитивізму. Під його впливом 
перебувала й філософська творчість Франка. Висловлені великим українським поетом 
і письменником філософсько-релігієзнавчі погляди можна, на нашу думку, визначити 
як його «філософію релігії», в якій виникнення і розвиток релігійних вірувань від 
первісних форм до розвинутих монотеїстичних систем розглядається як складний 
процес, залежний від різних обставин культурного розвитку людства. Зокрема, він 
виходить з необхідності виникнення та існування релігійної віри в суспільстві на 
нижчій стадії розвитку його культури, у якій бракує знань про світ, а тому «у людей 
виникає необхідність вірити в існування якоїсь сили, яка карає і нагороджує…» [8, c. 
15]. Водночас І. Франко чітко розмежовував релігію як вид духовності і Церкву як релі-
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гійний інститут, вказував на їх різну роль  у суспільному розвитку загалом та в житті 
конкретного етносу, зокрема, українського народу. Так, він робить висновок, що «унія 
була причиною довгої… боротьби внутрі малоруського народу і… принесла незмірні  
шкоди… його духовному і політичному розвоєві…» [4, c. 43]. І навпаки, надзвичайно 
позитивно характеризує роль православних церковних братств з їх школами та інших 
духовно-освітніх центрів (таких, як культурно-освітній осередок у Києво-Печерській 
Лаврі, чи Києво-Могилянська академія) в розвитку національної самосвідомості та
духовної культури українського народу [7, c. 248-249].  

А от О. Потебня своїми філософсько-релігієзнавчими лінгвістичними студіями 
узагалі випередив свій час. Зокрема, це стосується т. зв. «лінгвістичного поворо-
ту» у західно-європейській філософії релігії, який вже після нього здійснили ранній 
Л. Вітгенштайн та Віденський гурток філософів-неопозитивістів. Потебні належить 
особлива заслуга у дослідженні мовно-гносеологічних чинників релігії, з’ясуванні їх 
ролі у розвитку релігійності. «Філософія мови» цього видатного українського вчено-
го-лінгвіста містить і такі релігієзнавчі ідеї, через які його по праву визнають засно-
вником лінгвістичного релігієзнавства, зокрема, філософії «мови релігії» [1, c. 115, 
172; 6, c. 247]. Так, він вважав, що у появі віри у надприродне та в подальшій еволюції 
релігійних вірувань важливу роль відіграли особливості людського мислення та не-
достатні можливості пізнання первісною людиною явищ природи, які викликали у 
неї «безглуздий страх і поклоніння» [5, c. 646]. Водночас Потебня обстоював думку 
про психологічну потребу людини в релігійній вірі, доповнюючи цим психологічним  
чинником гносеологічні чинники релігії. «Віра…, - писав він, - охоплює людину з сти-
хійною силою всупереч тому, що вона називає вимогою розуму, але у відповідності з 
її істинними потребами» [3, c. 274].

Усім цим зумовлюється особливе місце М. Драгоманова, О. Потебні та І. Франка 
в розвитку релігієзнавства (передусім, філософського) в Україні у добу національно-
культурного відродження (ХІХ – поч. ХХ ст.).

Л І Т Е РАТ У РА
1. Академічне релігієзнавство /за наук. ред. проф.  А. Колодного. К.: Світ Знань, 2000. 

862 с.
2. Драгоманов М. Оповідання  про заздрих богів. Львів, 1901. 102 с.
3. Історія української філософії: хрестоматія /упоряд. М.В. Кашуба. Львів: Вид. центр ЛНУ 

імені Івана Франка, 2004. 356 с.
4. Історія християнської церкви на Україні (релігієзнавчий довідковий нарис) /відп. ред. О.С. 

Онищенко. К.: Наук. думка, 1991. 104 с.
5. Потебня А.А. Из записок по теории словесности. Х., 1905. 670 с.
6. Релігієзнавчий словник /за ред. проф. А. Колодного і Б. Лобовика. К.: Четверта хвиля, 1996. 

392 с.
7. Франко І.Я. Історія української літератури. Від початків українського письменства до Івана 

Котляревського //Франко І.Я. Зібр. творів: у 50 т. К.: Наук. думка, 1983. Т. 40. С. 7-370.
8. Франко І.Я. Філософські праці //Франко І.Я. Зібр. творів: у 50 т. К.: Наук. думка, 1986. Т. 45. 

572 с.  



К АФ Е Д РА
Т Е О Р І Ї  ТА  І С Т О Р І Ї  К УЛ ЬТ У Р И

215

Андрій  Васьків

РЕЛІГІЙНО ЦЕРКОВНИЙ ЧИННИК 
В УМОВАХ ФОРМУВАННЯ НОВОЇ СОЦІАЛЬНОЇ 

РЕАЛЬНОСТІ ВІДПОВІДІ ТА ВИКЛИКИ

Масштаб та динаміка соціальних трансформацій як у сучасному світі в цілому, 
так і в Україні зокрема, виразно актуалізують та виявляють зростання ролі релігійно-
церковного  чинника у вкрай непростих умовах формування нової соціальної 
реальності. Починаючи з 2014 року , з часу окупації Криму та початку гібридної 
війни на Сході України, а також в умовах пандемії коронавірусу спостерігаємо чер-
говий сплеск довіри до релігії та релігійно-церковних інституцій. Церква сьогодні 
залишається чи не єдиним носієм гуманістичних цінностей, які здатні протистояти 
аморалізму та бездуховності сучасного світу.

Відповідаючи на складні виклики часу, релігійні інституції демонструють 
готовність творити нові дискурси, парадигми повернення конфесійного фактора у 
суспільну сферу. Все це дає дослідникам підстави стверджувати, що нині маємо спра-
ву з «релігійним ренесансом» або «черговою хвилею релігійного пробудження» [1]. 

Науковці Інституту стратегічних досліджень ще за більш, ніж десятиліття до су-
часних подій в Україні визначили цілу низку напрямних, які виявляють нову парадигму 
соціального служіння релігійно-церковних інституцій. Передовсім,  це благодійницька 
/харитативна/ діяльність яка зводиться до безкоштовної помочі найбільш потребу-
ючим та малозабезпеченим верствам населення, дітям-сиротам тощо. Практично усі 
конфесійні структури мають добре відпрацьовані на практиці програми підтримки 
алко- і наркозалежних, хворих на СНІД, ув»язнених та ін.[2]

Ще однією вагомою формою утвердження релігійно-церковного чинника в умовах 
нової соціальної реальності стала релігійна складова у системі національної освіти 
[3]  Як свого часу  член Комісії з християнської етики Львівської обласної ради та 
Робочої групи МОН України з розробки курсів духовно-морального спрямування 
можу стверджувати наскільки складною і контроверсійною та дискусійною є дана 
проблема. Вона засвідчила добрий рівень консолідації конфесійного середовища та 
не завжди одностайне ставлення до даної проблеми серед українського суспільства. 
Особливо важливо було і залишається у контексті даної проблеми узгодження курсу 
християнської етики із проблемами чинного законодавства.

Окремо наголошується на важливості таких сегментів у палітрі інтеграції 
релігійного чинника у соціумне середовище як військове капеланство та позиціону-
вання Церкви у культурне середовище. У 2009 році було затверджено Положення 
про створення при Міністерстві оборони Ради у справах душпастирської опіки. [4] 
До утвердження у системі Збройних Сил України інституту військового капеланства 
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долучилися практично усі конфесійні структури України. У грудні 2021 року у ході 
зустрічі з представниками Ради Церков президент підписав закон про військове ка-
пеланство, який регламентує присутність капеланів у системі Збройних Сил України.

Така полівекторизація релігійного впливу на найбільш репрезентативні 
та пріоритетні царини суспільного життя свідчить про всеохопність зростання 
питомої ваги релігії та Церкви в сучасних суспільних процесах. Подібний формат 
співвідношеназиваєння, співіснування релігійного та секулярного світу дехто із 
дослідників  називає десекуляризацією [5].

Окреслені вище сфери суспільного впливу релігійно-церковних структур є 
традиційними – їм завжди приділялась першочергова увага. Однак сьогодні, у час 
новітніх суспільних трансформацій усталені раніше формати соціального служіння на-
бувають нових якісно-кількісних характеристик та є дієвими відповідями на найбільш 
злободенні суспільні виклики.

Україна сьогодні, як ніколи, стоїть перед викликами та небезпеками мілітарного 
/війна/, соціально-гуманітарного /пандемія/ характеру. Позиція Церкви  як  духов-
но-морального авторитету щодо о креслених кризових явищ є вкрай важливою, 
оскільки формує громадську думку, ставить відповідні акценти, визначає «червоні 
лінії»,  перехід за межі яких веде до втрати людиною своєї християнської ідентичності. 
Практично усі християнські конфесії України окреслили своє ставлення до вищезга-
даних проблем.

26 січня 2022 року Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій виступи-
ла із закликом до єднання та молитви за Україну. Документ наголошує на зростанні 
ризиків, які «провокує Росія через розгортання своїх військ біля кордонів з Україною».
Така політика була названа  «дестабілізуючою та загарбницькою»[6]. Рада Церков вис-
ловила впевненість у тому, що з Божою поміччю «упорається з нинішним викликом» 
і захистить свою державність, суверенітет  та територіальну цілісність. Очільники 
Церков та релігійних інституцій України закликали до єднання «задля зміцнення 
та розвитку»  нашої держави,а також «не піддаватися на провокації внутрішнього 
розбрату». [7]

Ще одним пріоритетним напрямком соціального служіння Церков є епідемія 
коронавірусу.  Стрімке поширення вірусу стало явищем соціально-гуманітарної ка-
тастрофи, яка виявилася 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 церков, 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 
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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. [8]

Л І Т Е РАТ У РА
1. Роль релігійних чинників у поступі українського соціуму. Аналітична доповідь. Інститут

стратегічних досліджень. Здіорук С.І., Токман В.В., Литвиненко О.В. – К., 2011// [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: https://niss.gov.ua/sites/default/files/2011-10/Relyg_chyn-56e51.
pdf

2. Там само.
3. Там само.
4. Там само.
5. Паращевін М.А. Трансформація соціального інституту релігії в сучасному українському 

суспільстві. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора соціологічних
наук.-К., 2019//[Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://i-soc.com.ua/assets/files/
journal/specrada/aref_parashevin.doc

6. Заклик до єднання та молитви за Україну//[Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://
vrciro.org.ua/ua/statements/uccro-calls-for-unity-and-prayer-for-ukraine

7. Там само.
8. Заклик до українського народу від Всеукраїнської Ради Церков та релігійних організацій

щодо профілактики поширення корона вірусу// Електронний ресурс:  режим доступу//
https://www vrciro.org.uа



ТЕЗИ
звітної наукової конференції філософського факультету

218

 Наталя  Король

‘ФЕНОМЕН “СВОГО” ЧУЖОГО 
В ПРОСТОРІ ПОГРАНИЧЧЯ МІЖВОЄННОЇ ПОЛЬЩІ

Сучасна епоха характеризується черговою активізацією геополітичних змін - та 
пов’язаними з цими тектонічними здвигами соціокультурними трансформаціями. 
На зміну “завершенню історії”, проголошеному Френсісом Фукуямою, спостерігаємо 
інверсійне скерування вектору розвитку в бік так званого “популістського 
націоналізму” [3, с.10] - дефініції, запропонованої тим же ж дослідником. Очевидно, 
що активізація та актуалізація націоналістичних тенденцій, спроби реанімувати 
імперський формат структуризації геополітичного простору - всі ці проблеми сягають 
своїми витоками в минуле, в якому вони постали, набули гостроти та конфліктності 
- і, на жаль,  не були остаточно  вирішені.

Рівайвелізований націоналізм сягає своїми витоками в так звані “початки історії” 
сучасного світу - а саме в епоху глобального геополітичного переоблаштування світу у 
форматі Версальсько-Вашингтонської системи. На зміну чотирьом імперіям, які зник-
ли  з політичної карти світу в результаті Першої світової війни, в Центрально-Східній 
Європі з’являється ряд національних держав, утворених на проголошеному “праві 
народів на самовизначення”. Ключовою дилемою їх функціонування  була розбіжність 
між декларованою базовою характиристикою національної держави - однією нацією 
як основою державної конструкції та фактичною багатонаціональністю. Найбільш 
яскравим прикладом такого дисбалансу по лінії національна/багатонаціональна 
держава є міжвоєнна Польща (Друга Річ Посполита (1918-1939 р.р.).

Простором, де яскраво виокремлюються всі проблеми, пов’язані з функціонуванням 
в новопосталій національній державі різних національних/етнорелігійних спільнот,є 
простір пограниччя. Територія з власним, окремішнім набором характеристик - 
периферійністю, зумовленою віддаленістю від центру, близькістю кордону як чинника 
політико-економічних особливостей регіону, а також присутність кількох етнічних 
спільнот, об’єднаних проживанням на спільнії території. Щодо останньої особливості 
- головним виміром співіснування цих спільнот є, як зазначає польська дослідниця 
Ельжбета Смулкова, “...czas zetknięcia się tych zróżnicowanych społeczności і charakter 
(równo rzędny - partnerski, podporządkowujący lub wręcz wrogi itp.) zachodzącego między 
nimi kontaktu. Odpowiedź na te pytania różnicuje pogranicza” [4, s.137].

Саме польське пограниччя відзначається додатковим національно-символічним 
навантаженням. Перш за все, це територія проживання трьох етносів(насправді значно 
більше, але саме в цій конфігурації трикутника виникають ключові лінії розломів та 
протистоянь). По-друге, для обох націй - польської і української дана територія є базо-
вим елементом і концептом національної ідентичності. Час зіткнення цих етносів сягає 
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княжих часів, і для обох ця земля сакралізована - “Креси” як втілення цивілізаційної 
місії Речі Посполитої (про феномен Кресів див.Сухомлинов О.М. Культурні погранич-
чя: Новий погляд на стару проблему.[2] і “Закерзоння - це українські землі”, “Україна 
від Сяну до Дону”. Проблематичним, за Смулковою, є і характер стосунків між обома  
етносами - підпорядковуючий (відповідно до бачення соціополітичної ситуації по-
ляками), і ворогуючий - відповідно до реалій того часу.

Наявність  в просторі пограниччя ІІ Речі Посполитої євреїв з їх етнорелігійною 
специфічністю дає можливість  аналізувати даний соціокультурний простір, застосо-
вуючи конструкт “свого”-”чужого”-”іншого”. У міжвоєнний період і епоху конститую-
вання національної польської держави, з невдалими спробами і супутніми помилками,  
проблема ставлення до “іншого” набуває гострого звучання як і на інтеркультурному, 
так і на  інтерсуб’єктивному рівні. Відбувається трансформація “іншого” в  “чужо-
го”, переважно ворога. “Оскільки засобом “іншування” слугують етнічні й культурні 
ідентифікатори, пошук відмінностей неминуче веде до творення викривлених 
стереотипів сприйняття “іншого”, формує в соціумі кордони “відторгнення чужого”. 
У таких умовах існує небезпека віктимізації суспільної свідомості, насадження ідеї 
пріоритету прав етносу над правами особи”- зазначає українська дослідниця Олена 
Кривицька в своїй науковій розвідці “Дихотомія «свій»/ «чужий» у контексті теорій “
кордонів та порубіжжя”[1, с.198].

Таким чином, простір пограниччя міжвоєнної Польщі є складною соціально-
політичною та етнокультурною конструкцією, в якій стосунки між етносами на 
інтерсуб’єктивному та інтеркультурному рівні балансують між полюсами  суспільних 
стереотипів “свій-чужий” та “чужий-ворог”. Феномен такого тривалого історичного 
протистояння потребує в наш час додаткового осмислення і пошуку нових шляхів 
розв’язання.
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ДІАЛОГ МІЖ БУДДИЗМОМ І НАУКОЮ 
НА ПРИКЛАДІ ІНСТИТУТУ РОЗУМУ І ЖИТТЯ 

MIND AND LIFE INSTITUTE

У контексті діалогу науки і релігії можна спостерігати доволі багато різних плат-
форм, семінарів і конференцій, на яких лунають голоси представників конфесій і на-
укових галузей. Такі формати діалогу сприяють глибшому розумінню природи людини 
і соціальним викликам, які на неї чекають у глобалізованому світі.

Сучасний буддизм демонструє у цьому відношенні доволі сильну активність, 
зокрема нас цікавить діяльність Інституту розуму і життя (далі – Інституту), який 
створено для міждисциплінарного діалогу у США у 1987 році, а згодом зареєстрова-
но у 1991 вже формально. Серед перших організаторів та ініціаторів Інституту слід 
згадати Далай Ламу XIV (лідера тибетської школи гелуг), Франціско Варелу (доктора 
філософії, нейробіолога) та Адама Енгла (підприємця та мецената). У 1987 році роз-
почалася серія різноманітних зустрічей та всесвітньовідомих Діалогів Далай Лами і 
вчених у різних галузях. Діяльність Інституту зосереджена уже впродовж 35 років 
на популяризації взаємної допомоги людині у кращому розумінні власної природи,
природи свідомості, розуму та застосування мудрості у соціальному вимірі.

Багато уваги приділено саме науці, оскільки це «домінуюча форма для досліджен-
ня природи реальності і сучасне джерело знання, яке може допомогти удосконалити 
життя людей і планети»[2]. Водночас науку можна доповнити контемплятивною 
мудрістю – різноманітними практиками релігій світу, які зосереджені на інстроспек-
тивному пізнанні людської природи. Мета Інституту зумовила присутність серед 
засновників та активних учасників організації релігійних лідерів, філософів, нейро-
біологів, психологів та відомих мислителів, митців нашого часу. Відомі члени прав-
ління: Його святість Далай Лама ХIV, Тубтен Джінпа (PhD, релігієзнавець і особистий 
перекладач ДЛ), Оуслі Браун (режисер), Сона Дімід’ян (PhD, клінічний психолог), Джек 
Корнфілд (психотерапевт, буддійський вчитель) та ін. Серед співзасновників: Річард 
Девідс (PhD), Деніель Гоулмен (PhD), Роші Джоан Галіфакс (PhD), Джон Кабат-Зін 
(PhD), Матйо Рікар (PhD).

На сайті можна переглянути місію і цінності Інституту[4]. Зокрема місія полягає 
на таких позиціях:

– поєднання науки і контемплятивної мудрості для розвитку інсайту і натхнення 
дії для подальшого процвітання;

– краще розуміння свідомості/розуму і створення позитивних змін у світі;
– сприяння загальному благу шляхом покращення якості життя окремої людини; 
– подолання ізоляції, расизму, сексизму, трайбалізму, які спричинюють страж-
дання людям і планеті.
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Серед цінностей згадано: співчуття, єдність, цікавість, інклюзія, досконалість, а
принципами є справедливість, різноманіття та інклюзія.

Основні способи реалізації мети Інституту – освітні гранти, семінари, конференції,
стратегічне партнерство, підінституційні угоди і відновлення здорової міжкультурної
комунікації.

Значним є науковий доробок Інституту, оскільки активно публікуються тексти
розмов і зустрічей Далай Лами і науковців. Усього архіви містять матеріали за 35 років
активної праці, а серед співавторів значаться видатні науковці і популяризатори
науки. Проведено 18 Літніх дослідницьких інститутів і 4 міжнародних симпозіумів.
Також створено Міжнародну спільноту контемплятивних досліджень[3], діяльність
якої можна простежити у багатьох країнах світу, зокрема у пострадянських країнах
і Україні.

Також було видано 15 книг Діалогів, де серед тематики можна побачити
космологію, психологію, філософію свідомості, онтологію, нейробіологію та інші
значимі і актуальні теми, без яких важко уявити сучасну філософію і науку на Заході.
Детальнішу бібліографію цих видань подаю нижче у списку літератури. 

Отже, Інститут розуму і життя, заснований представниками релігії і науки, впро-
довж своєї історії демонструє активну участь у міжкультурному і міжгалузевому 
діалозі, який має на меті краще зрозуміти людину і її місце у світі. Важливим моментом
їхньої діяльності, окрім наукового доробку і можливості зустрічей сучасних видатних
мислителів, є також реалізація меценатства, освітніх грантів та допомога молодих
науковцям. Це також нагода для бізнесу ставати гуманнішим, допомагати суспільству 
ставати дещо кращим в умовах глобальної кризи цінностей.
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Тетяна   Власевич

КУЛЬТУРНА СПЕЦИФІКА НЕВЕРБАЛЬНОГО КОДУ
В МІЖКУЛЬТУРНІЙ КОМУНІКАЦІЇ 

Необхідною передумовою життя і діяльності людини є комунікація. У процесі 
комунікації відбувається обмін повідомленнями, тобто передача інформації від одного 
учасника комунікативного акту до іншого.  Глобалізація економіки, розвиток туризму 
і бізнесу, міграційні процеси, освітня інтеграція зумовлюють активні міжкультурні 
відносини. Оскільки специфіка менталітету, національні особливості та відмінності 
будь-якого народу відображені у мові (вербальній та невербальній), то важливого 
значення набуває міжкультурна комунікація, адже в сучасному світі виникає потреба 
спілкування не тільки в межах своєї нації, а й з представниками інших народів.

Перше визначення міжкультурної комунікації запропонували в 1972 р. 
американські вчені Л. Самовар та Р. Портер у книзі “Комунікація між культурами” 
(“Communication between Cultures”). За Л. Самоваром  та Р. Портером, міжкультурна 
комунікація – це такий вид комунікації, в якому відправник і одержувач належать 
до різних культур [3].  З 80-х років минулого століття дослідники США і Західної 
Європи у галузі соціології, культурології, психології, лінгвістики, філософії виявляють 
підвищений інтерес до проблематики міжкультурної комунікації. Серед найголовніших 
завдань теорії міжкультурної комунікації – попередження і усунення міжкультурних 
непорозумінь. Різним аспектам міжкультурної комунікації присвячено праці Е. Холла, 
М. Бергельсона, Ф. Бацевича, О. Селіванової, В. Манакіна, П. Донця, А. Вежбицької, 
О. Леонтович, Т. Грушевицької, Д. Гудкова, В. Садохіна, С. Тер-Мінасової та ін.

У працях Е. Холла сформульовано проблемні питання: “У чому полягає причина 
комунікаційних труднощів, що виникають між представниками різних культур?”, 
“Яким чином культура допомагає налагодженню міжкультурної комунікації?”. Е.  Холл 
вважав, що обізнаність у чужих культурах може бути ефективно використаною тільки 
тоді, коли під час засвоєння знань особистість усвідомлює особливості власної куль-
тури.

І. Підгорецька зазначає, що особливу увагу фундатори теорії міжкультурної 
комунікації приділили вивченню невербального аспекту комунікації, створивши 
нові напрями наукового дослідження: оптико-кінетична система, паралінгвістична 
система, екстралінгвістична система, окулістика, проксеміка, такесика, сенсорика, 
хронеміка.  У межах кожного з названих напрямів дослідження розкриваються важливі 
закономірності використання невербальних засобів у міжкультурній комунікації [2].

Оптико-кінетична система  складається з жестів, міміки і пантоміміки (рух всього 
тіла), рухів тіла (кінесики – з грец. рух). Найвиразнішим і найуживанішим засобом 
невербаліки є жест. Жести є дуже інформативними. Виділяють:жести-символи: “ОК” 
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– американський знак “усе добре”. Але у Франції цей жест означає “нуль”, а в Японії 
– гроші;  жести-ілюстратори використовують для пояснення сказаного. Найбільш 
типовим прикладом є вказівка напрямку рукою. У різних народів є відмінності в 
інтенсивності таких жестів; жести-регулятори мають важливе значення на початку 
і в кінці бесіди. Одним з таких жестів є рукостискання – найбільш поширена форма 
вітання у діловому світі, символ довіри, знак поваги, аспект у протоколі ділового 
вітання. Кваліфікований політик користується типово американським рукостискан-
ням правою рукою береться права рука партнера і покривається зверху лівою. Інша 
форма – потискуючи правицю, лівою плескають по плечу. Але це можливо лише між 
добрими знайомими. Взагалі потиск рук повинен бути не швидким і не повільним, 
не сильним і не безвольним. Рукостискання має регіональні властивості. Так, у США 
воно тверде, 2-3 рази. У Німеччині – це один твердий потиск. У Франції та Бельгії – 
легке, швидке рукостискання. У США такої різниці немає. В Азії чоловік, як правило, 
має чекати, коли жінка простягне руку. В Японії все залежить від ситуації, тут важливе 
значення має кивання головою; жести-адаптори – одним з них є шпилеподібний 
жест, коли пальці рук торкаються, утворюючи шпиль, який може бути спрямований 
верхівкою вгору чи вниз. Цей жест вказує на впевненість людини у собі [1].

Окулістика – візуальне спілкування, контакт очей. За допомогою очей також мож-
на висловити багату гаму людських почуттів та емоцій. Наприклад, візуальний контакт 
може позначати початок розмови, в процесі бесіди він є знаком уваги, підтримки або, 
навпаки припинення спілкування, він також може вказувати на закінчення репліки
чи розмови в цілому. Фахівці часто порівнюють погляд з дотиком, він психологічно
скорочує дистанцію між людьми. Тому тривалий погляд (особливо на представника 
протилежної статі) може бути ознакою закоханості. Разом з тим часто такий погляд 
викликає занепокоєння, страх і роздратування. Прямий погляд може сприйматися 
і як загроза, прагнення домінувати. Дослідження проблем окулістики показали, що 
людина здатна сприймати чужий погляд без дискомфорту не більше трьох секунд.

Проксеміка – система організації простору спілкування. Щоб встановити або 
підтримати контакт з людиною, потрібно не лише дивитися їй в очі, а й триматись 
на певній відстані від неї. Відомий антрополог Е. Холл був першим ученим, який 
звернувся до просторових потреб людини. Саме він на початку 60-х років увів термін –  
«проксеміка». Виявилося, що кожна людина прагне мати як свою територію певний 
повітряний простір навколо свого тіла. Розміри цієї зони залежать від ряду факторів, 
передусім від соціокультурних відмінностей людей. Якщо територія, на якій живе та 
чи інша нація, густо заселена, то й люди під час спілкування перебувають близько 
один від одного. Якщо вони проживають на відносно малозаселеній території, то, 
навпаки, розміщуються на певній відстані.  Розрізняють чотири територіальні зони 
при спілкуванні [4].  Перша зона — інтимна (15—46 см). Це саме та зона, яку люди-
на найбільше оберігає. У ній можуть розміщуватись, окрім суб’єкта, лише найближчі
йому люди, тобто ті, з ким у нього тісний емоційний контакт.Друга зона — особиста
(46—120 см). Це відстань, на якій люди, звичайно, розміщуються на прийомах, вечо-
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рах, під час дружніх зустрічей.Третя зона — соціальна (120—360 см). Таку відстань 
людина намагається зберегти в міжособистісному спілкуванні з малознайомими 
людьми, зокрема на роботі. Нарешті, четверта зона — громадська (понад 360 см). 
Це відстань, на якій бажано триматися керівникові, промовцю. У переповненому 
громадському транспорті люди почуваються незручно і намагаються стати так, щоб 
інші не порушували їхню інтимну зону. Здебільшого люди в таких умовах майже не 
спілкуються, не розглядають одне одного, намагаються не виявляти своїх емоцій.

Хронеміка – система використання часу у невербальному спілкуванні. Для 
спілкування час є не менш важливим фактором, ніж слова, жести, пози і дистанції. 
Сприйняття і використання часу є частиною невербального спілкування і досить 
істотно відрізняється в різних культурах. Так, загальні збори в африканських селах 
починаються тільки після того, коли зберуться всі жителі. Якщо в США ви запізнюєтеся 
на важливу зустріч, то це оцінюється як відсутність інтересу до справи і образа для 
партнера, а в Латинській Америці запізнитися на 45 хвилин - звичайна справа.

Отже, усвідомлення важливості культурно-історичних факторів у процесах 
комунікації, знання і адекватне відтворення норм вербальної та невербальної 
поведінки сприяє успіху міжкультурної комунікації, адже процес спілкування 
передбачає взаєморозуміння і взаємоадаптацію співрозмовників.
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Марія   Довгань

 РЕЛІГІЙНИЙ ВИМІР ЛЮДИНИ 
У ФІЛОСОФСЬКО БОГОСЛОВСЬКІЙ СПАДЩИНІ 

ІВАНА ПАВЛА II

Трактування людини як найвищого на землі Божого творіння, у якому існує 
відблиск Бога виступає основою у дослідженні Іваном Павлом II зв’язку людини з 
Богом. Право на релігійну свободу та право на життя він ставить в основу прав лю-
дини. Вивчення поглядів Івана Павла II щодо релігійного виміру людини дозволить
виявити основні проблеми становлення внутрішнього світу людини, проаналізувати 
зв’язок між релігійністю та моральністю.

Релігійний вимір людини - одне з ключових питань, що розкривається у 
філософсько-богословській спадщині Івана Павла II, відображає зв’язок із надпри-
родним світом, із Богом, образом та подобою Якого є людина. Розкриваючи значення 
релігійності, в енцикліці “Про Євхаристію в житті Церкви” [2] мислитель аргументує 
важливість релігійної віри та культових практик для духовного поступу. У праці “Не 
бійтесь!”. Розмови з Іваном Павлом II” [5] пише про природну релігійність людини, 
акцентує на питанні особистої віри. У книзі містяться цінні думки стосовно особи, 
віри, традицій.

Аналіз різних аспектів релігійності, до яких звертається Іван Павло II дозволяє 
ґрунтовно вивчити його бачення щодо умов належного розвитку релігійного виміру 
особи. Однак у цьому контексті його філософська думка тісно пов’язана із бого-
словською. Зокрема, в енцикліці “Відкупитель людини” [4] мислитель акцентує на 
відкупленні, гріховності людини та місії Ісуса Христа. В енцикліці “Господа живот-
ворящого” [1] Іван Павло II аналізує зв’язок людини із Богом та його значення для 
земного та вічного життя. Він наголошує на потребі уникнення гріха як умові зросту 
релігійності, звертається до питання непослуху людини Божому закону та аналізує
реалізацію свободи.

Називаючи людину істотою релігійною, Іван Павло II розкриває її зв’язок із не-
видимим світом. Оскільки він пише про людину як істоту, створену Богом на Його 
образ та подобу, то із Ним пов’язує мету людського існування. За словами Івана Павла 
II, кожен здатний не лише вірити, але й осягнути розумом існування Бога. Вагомість 
значення Бога для людини він аргументує необхідністю відповісти на потребу своєї 
природи – духовно удосконалюватись та уподібнюватись до Творця, а також дією 
Його ласки, що ушляхетнює пошкоджену гріхом людську природу. Саме ж людське 
життя мислитель розглядає як об’явлення Бога, знак Його присутності, що підкреслює 
релігійність як характеристику людини. 
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Пізнання Бога розглядається у працях Івана Павла II як доступне усім людям,
оскільки одним із елементів новизни, яке принесло християнство було “визнання
всезагального права на пізнання правди” [3, p. 38.]. Іван Павло II пише про існування
численних шляхів, що спрямовують до правди, хоча і не конкретизує їх. Наголошує
на необхідності обирати той, який веде до кінцевої мети – об’явлення Ісуса Христа.
Для цього необхідна взаємодія віри та розуму, зважаючи на їх трактування як окре-
мих видів пізнання. Оскільки розум людини обмежений у пізнанні трансцендентно-
го, цим зумовлюється потреба звернення до релігійної віри. І хоча вона виступає в
Івана Павла II необхідним доповненням, дороговказом діяльності розуму, щоб він не
втратив своєї мети та глибинно досліджував буття доцільно говорити також про їх
зворотній зв’язок. Небезпеку для віри, позбавленої активності розуму він вбачає у 
втраті її універсального значення через зосередженість виключно на почуттях та пере-
живаннях. Відповідно, взаємозв’язок віри та розуму є необхідною умовою пізнання
як такого, зокрема, пізнання Бога, що супроводжує зріст релігійності. 

Релігійність як вияв зв’язку із трансцендентним – з Богом Іван Павло II розглядає
через справедливість, відповідальність, любов. “Відповідальність перед кимось
отримує значення релігійної відповідальності перед Богом” [6, р. 2, п. 4] і стосується
вона не лише есхатологічного, а й земного виміру людського існування. За словами
Івана Павла II, справедливість, мудрість та реалізм вимагають подолання секуляризму,
віднесення релігійності до виключно приватної сфери.

Окрім відповідальності іншим вагомим поняттям, через яке розкривається
релігійність у тлумаченні Івана Павла II є справедливість. Зокрема, він ставить дві умо-
ви: слід віддати належне іншому та бути із ним рівним. Початкову справедливість тоб-
то єдність людини з Богом він розглядає як джерело єдності власного “я” із зовнішнім
світом. Однак після первородного гріха вона була пошкоджена.

Любов належить до тих основних понять, завдяки яким можемо розкрити
релігійність особи. Оскільки одне із запропонованих Іваном Павлом II визначень
особи полягає у її трактуванні як буття належним і повноцінним відношенням до
якого є любов, християнська заповідь любові, яку він називає персоналістською нор-
мою тлумачиться як потреба любити осіб. Зважаючи на те, що “бути особою” означає
для Івана Павла II прагнути до самовираження, що здійснюється через самопосвяту 
необхідне правильне ставлення до осіб, що є виразом прийняття створеного Богом
порядку у любові. 

Підкреслимо, що релігійні норми Іван Павло II ототожнює із загальнолюдською
системою цінностей. Вічний закон, встановлений Богом пізнається, за словами мис-
лителя, розумом (тому називається “природним правом”) та завдяки надприродно-
му Божественному Об’явленню (тому постає як “Божественне право”). Відповідно,
духовність, релігійність та моральність нерозривно пов’язані і визначають сутність
людського буття.

Людина – істота релігійна, її гідність Іван Павло II укорінює у внутрішньому 
зв’язку із Богом, у сопричасті з Ним бачить мету людського існування. Бог є причиною
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всього, а тому людина повинна жити відповідно до Його Об’явлень. В іншому випадку 
вона буде несправедливою стосовно найвищого Буття та стосовно себе. Оскільки 
відповідно до вчення Івана Павла II розум стверджує існування Бога, людина повинна 
прислухатись до Його голосу та розвивати власний релігійний вимір - що виступає 
умовою самостановлення. Пізнанням Бога він обумовлює духовний зріст людини. 
Релігійність окреслює як виконання Божого закону щодо живої та неживої природи, 
що ґрунтується на любові. Релігійна людина - справедлива щодо усього існуючого, а 
справедливість - вираз любові.
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Надія  Лазарович

 ПОСТКОЛОНІАЛЬНІ СТУДІЇ В СУЧАСНОМУ 
СОЦІОКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ УКРАЇНИ

Сучасний соціокультурний простір України характеризується аксіологічною 
амбівалентністю, маргіналізацією, розмитістю світоглядних критеріїв, які поста-
ють прямими наслідками процесів постколоніальних тенденцій, що довгий час 
були невід’ємними рисами української культури. Постколоніальна спадщина в 
українській культурі пов’язана зі спробами викорінення автентичних цінностей 
та ідей, пригніченням національної свідомості та нищенням історичної пам’яті й 
національних здобутків українського народу.

Як слушно підкреслює Оксана Пахльовська, «закономірним результа-
том пострежимної політичної динаміки українського суспільства є, відповідно, 
постколоніальний стан його культури», відтак, ми маємо справу з культурою та 
суспільством, котре «впродовж принаймні трьох століть проіснувало фактич-
но в режимі постійного геноциду, етноциду і лінґвоциду, – суспільством, у якому 
відтак були поруйновані етичні основи внутрішньої та зовнішньої комунікації» [4]. 
Тому сьогодні ми стикаємося з тотальними процесами маргіналізації, що охопили 
українське суспільство, в якому сформувалися чільні соціальні прошарки «манкуртів», 
що не мають чітких національно-культурних орієнтацій, не можуть заявити про свою 
причетність до цінностей української культури.

У контексті сучасного українського соціокультурного простору, аналізуючи 
постколоніальну спадщину, ми можемо вести мову, радше, про «пострадянізм», 
«посттоталітаризм» тощо. Адже, на переконання Миколи Рябчука, 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 пере-
ходу 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 в творі мистецтва він відкриває можливість використовувати старі 
колоніальні міти й гратися ними – не так заперечуючи чи стверджуючи їх, як викори-
стовуючи для власних, нових, естетичних задумів. У цьому процесі нерідко відіграють 
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роль прийоми іронії, пародії та карнавалу», відтак, постколоніальне «вписується в 
знайому раму постмодерного» [2, с. 227].

Одним із титульних завдань постколоніальних студій сучасного українського 
соціокультурного простору постає ідея гідної репрезентації української культури 
на рівні світової спільноти постає чи не першочерговим завданням для української 
спільноти. Як влучно висловилася Оксана Пахльовська: «Віки й десятиліття деструкції 
та заборон цілковито стерли Україну з культурної мапи світу. Українська історія не 
відома, українська культура не репрезентована, українська література не перекладе-
на... Українська культура не обʼєктивізована, не має виходу на світ, її інстинкт зв’язку 
зі світом атрофований внаслідок системних багато столітніх заборон, блокад і фальши-
вих інтерпретацій» [3, с.12]. Невід’ємним прагненням української нації до подолання 
колоніального статусу в контексті репрезентацій власної культури постає, за словами 
Ліни Костенко, завдання налагодження «своєї оптики», «своєї системи дзеркал». Для 
цього необхідно «розробити свою гуманітарну політику, її стратегію та пріоритети. 
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» [1, с. 11].

Відтак, перед представниками української нації передусім постає нелегке за-
вдання відновити «карти наших втрат» (за визначенням Оксани Пахльовської) – 
впорядкувати мартирологи втрачених художньо-мистецьких пам’яток української 
культури, глибоко та об’єктивно  досліджувати напрацювання тих літераторів, 
творчість яких  була суворо забороненою тоталітарною системою, а також ознай-
омити з цими культурними  здобутками громадськість. Насамперед це стосується 
популяризації літературних надбань плеяди талановитих письменників та поетів 
доби «Розстріляного Відродження», належне дослідження та популяризація творчості 
діячів української культури в еміграції. На особливу увагу заслуговує дослідження 
культурних діячів, чия творчість була опозиційною до тоталітарного радянського 
режиму, зокрема, представників руху дисидентів-шістдесятників, «тиха література»
70-80-х років ХХ ст. тощо. Варто детальніше проаналізувати феномен «самвидаву» 
як чільний вияв Руху опору в Україні, що передусім полягає у ознайомленні з так 
званими «захалявними» текстами, заборонених свого часу цензурою. Тому, за сло-
вами Оксани Пахльовської, потрібно «інтегрувати в масив української культури той 
знищений її творчий потенціал, який так сором’язливо називається нині «забути-
ми іменами», «білими плямами», хоч «плями» ті швидше криваві» [3, с. 43]. Адже 
тільки відповівши на запитання «Чи потрібні ми нам?» (брати А. і Б. Стругацькі), 
український народ та його культура можуть влитися у міжкультурний полілог, по-
збувшись постколоніальної спадщини.
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Роман  Галуйко

ТЕМА САМОТНОСТІ В ЕПОХУ ПАНДЕМІЇ

Зараз як ніколи у суспільстві відчувається проблема самотності.  Напевно, це 
відчуття самотності загострилося в останні роки і найбільшою мірою пов’язано з 
пандемією спричиненою вірусом COVID-19. Адже саме через високу захворюваність і 
швидкість розповсюдження хвороби у суспільстві були введені карантинні обмеження, 
які, в першу чергу, стосувалися – обмеження контакту між людьми. А людина істота 
суспільна і довго в самотності та обмеженості перебувати не може.

Можемо стверджувати, що проблема самотності є, власне кажучи, екзистенційною 
проблемою, оскільки найбільше пов’язана з людиною. Самотність як екзистенційна 
проблема була в полі зору українських мислителів. Особливо проблема самотності 
яскраво відображена в українській  літературі кін. ХІХ – поч. ХХ ст.

Так, наприклад, Василь Стефаник відомий в українській духовній  культурі як 
майстер новели – короткого оповідання, де  розглядаються певні  проблеми  окремої
людини, загубленої у велелюдному світі й полишеної сам-на-сам зі своїм горем, чи 
радістю, що спонукає її приймати рішення й брати на себе відповідальність за свій 
вибір. Переважно  митець  зосереджує увагу на самотності людини, що часто породжує 
відчай і розгубленість, людина стає жертвою обставин, які не в змозі  опанувати 
інакше, як  через обрання крайнього шляху. 

Василь Стефаник добре знав українське село, його побут, звичаї, стосунки між 
людьми, їхні проблеми і способи їх вирішення. У часи письменника (кін. ХІХ – поч. 
ХХ ст.) село ще жило за  своїм звичаєвим правом, але  вже відчувалося  поступове 
порушення звичаїв громади, колективної відповідальності за долю кожного  її чле-
на,  поглиблювалося відчуження й  почуття  відчаю, розгубленості й  покинутості. 
Село, громада спокійно могла спостерігати за тим, як  поступово занепадає  колись 
побудоване дідом міцне  господарство Антона – героя  новели «Синя книжечка». Не 
велося  йому з худобою,  не пощастило й у сім’ї: померла  дружина, за нею  двоє синів. 
Господар залишився наодинці зі своїм горем, і у відчаї пропив усе – худобу, поле, навіть 
хату. Читач застає Антона у полі за селом,  п’яного з синьою книжечкою в руках, яку 
він «демонструє» селу. Цей документ видав йому війт села як вільній, позбавленій 
власності й будь-яких засобів до існування,  людині, що повинна собі шукати  службу, 
найматися до когось на  роботу, щоб прогодуватись. 

У цій короткій новелі «Синя книжечка» – сповідь, крик душі колись заможного 
селянина-господаря, якому не пощастило, який у відчаї пропиває все господарство.  
Антін  у розпуці «виливає душу», ніби прощаючись з минулим життям,  зі своїм селом.  
Його п’яна бравада скоро переходить у розпачливий самоаналіз, де проступає  туга, 
скорбота,  розпука й безнадія, глибокий відчай – колишній господар відчуває, як його 
не відпускає у світ рідна хата, плачуть за ним вікна, тримає призьба, навіть зачіпає 
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рідний поріг. Та всім селянам  байдуже до його горя, тільки війтова жінка винесла 
потайки від чоловіка шматок хліба на дорогу, і цей вчинок глибоко зворушує Антона. 
Немає співчуття у рідній громаді, з душевним болем і розпачем покидає він рідне село: 
«Аді, в пазусі маю сину книжечку. Оце моя хата,  і моє поле, і мої городи. Іду собі з нев 
на край світа. Книжечка від цісаря, усюда маю двері втворені. Усюда» [2, c.14]. Ці слова 
зв учать як крик відчаю, як докір  селу й громаді, адже саме селянська община повинна 
взяти на себе відповідальність за долю кожного свого громадянина. Усім байдуже – це 
гірко відчувати Антонові, болить його душа, не може він так  просто  покинути  рідне 
село, де прожита велика частина життя. Сповненими відчаю й розпуки словами свого 
героя автор новели  промовляє ніби до всіх нас – погляньмо довкола, поміркуймо над 
тим, що діється поряд з нашим двором, нашою квартирою, як живеться нашому най-
ближчому чи то сусідові, чи товаришеві, чи колезі, не кажучи вже про дітей, батьків – 
рідних і близьких людей.  Не дозволяють зробити це нагальні справи, а ще гаджети, 
телефони, соціальні мережі, інтернет – ніколи поспілкуватися,  розпитати про справи, 
про здоров’я, про турботи, щоб хоча словом розрадити й допомогти.

Тут принагідно згадати особливість екзистенціалізму, яка стосується  співвіднесеності 
екзистенції людини з іншою екзистенцією, що виражається в акті комунікації. Коли 
людина позбавлена  уваги й розуміння інших, сутнісного зв’язку з ними, глибинного 
спілкування, вона почувається самотньою й нещасною. Кожна  людина повинна праг-
нути (і насправді завжди прагне) до справжньої комунікації.  Людське існування тісно 
пов’язане не лише зі світом,  а й з іншими людьми, які  розуміють і оцінюють її ситуацію. 
Людська екзистенція включає в себе і раціональний, і чуттєвий, і вольовий елементи, що 
легко продемонструвати в літературі – дійсність є надто багатогранною, суперечливою 
й динамічною, щоб її можна було  запрограмувати, чи звести у певну систему.  Село живе 
своїм життям, його цілісну систему може сколихнути тільки надзвичайна подія – тоді 
кожен  повинен би замислитись над  ситуацією і своєю в ній роллю.

На прикладі короткої новели В. Стефаника «Синя книжечка» можна побачити  
екзистенційні проблеми, які  найбільше хвилювали його сучасника: самотність, 
закиненість, відстороненість, страх, відчай, провина, вибір. Усі вони виявляють 
негативістську природу людського існування. Людська екзистенція постає як носій 
провини, страху, відчаю,  самотності, а суть людського існування  полягає в тому, щоб 
навчитися такі стани глибоко переживати, усвідомлювати й долати. Зрозуміло, що 
людина не може існувати, не присвячуючи чомусь своє життя, тобто, не маючи мети. 
Для людини важливо знайти мету, заради якої варто жити і заради якої вона готова по-
мерти, бо в екзистенціалізмі людина передусім  тлумачиться як істота, яка приносить 
своє життя в жертву своєму призначенню.  В цілому, герої новел Василя Стефаника 
тлумачать мету свого життя  по-різному, але їх об’єднує розуміння нікчемності  зусиль 
самотньої людини у  байдужому світі – зусиль змінити своє життя.
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О .І .   Сурмач 

КУЛЬТУРНО ПРОСВІТНИЦЬКА 
ДІЯЛЬНІСТЬ МУЗЕЇВ В УКРАЇНИ

Культурно-освітня діяльність – це один із видів музейної діяльності, який 
здійснюється в процесі безпосереднього контакту із музейною аудиторією як в самому 
музеї, так і поза його межами. У процесі культурно-освітньої діяльності реалізується 
такі соціальні функції музею як освіти, виховання, організації вільного часу.

Під комунікацією (від лат. comunico - узагальнюю, зв’язую, спілкуюся) в науці за-
звичай  розуміють передачу інформації однією свідомістю іншій.  Спілкування,  обмін  
ідеями,  думками,  відомостями  -  ось  той  далеко  не  повний  смисловий  ряд,  який  
вибудовується  відповідно  до  цього  поняття.

Комунікація обов’язково відбувається за допомогою якогось носія. Ним мо-
жуть  виступати  матеріальні  об’єкти,  логічні  конструкції,  мова,  знакові  систе-
ми,  ментальні  форми  та  інші  прояви,  що  передбачають  наявність реципієнта 
(той що чує). Коли суб’єкти комунікації не вступають у прямий контакт,  комунікація 
здійснюється за допомогою тексту або іншого носія  інформації. Отже, розуміння як 
сутність комунікації передбачає єдність мови  комунікуючих,  єдність  ментальностей,  
єдність  або  схожість  рівнів соціального розвитку.

Але  можлива  й  комунікація  віддалених  у  часі  та  просторі  культур.  У такому 
разі розуміння культур можливе як реконструкція або конструкція за тими  законами  
обробки  інформації,  які  усталені  у  сприймаючій  культурі. Цілком  закономірно,  що  
з  розвитком  інформаційних  технологій  роль  комунікації як соціально важливого 
фактора незмірно зростає. Через те вже  на  початку  XX  ст.  виник  термін  “соціальна  
комунікація”,  а  після  Другої світової  війни  виникли  філософські  концепції  роз-
витку  суспільства,  що розглядають  соціальну  комунікацію  як  джерело  й  основу  
суспільного розвитку.

Поняття  “музейна  комунікація”  запровадив  у  науковий  обіг  1968  р. канадсь-
кий  музеолог  Дункан  Ф.  Камерон.  Розглядаючи  музей  як  комунікаційну  систему,  
він  вважав  її  відмінними  специфічними  рисами візуальний  і  просторовий  харак-
тер.  Згідно  з  його  трактуванням,  музейна комунікація  -  це процес спілкування 
відвідувача з музейними експонатами, то є “реальними речами”. В основі цього 
спілкування лежить, з одного боку, вміння творців експозиції вибудовувати за допо-
могою експонатів особливі невербальні  просторові  “вислови”,  а  з  іншого  -  здатність  
відвідувача розуміти “мову речей”.

Такий  підхід  надав  можливість  Д.  Камерону  сформулювати  нитку пропозицій 
з організації музейної діяльності та взаємодії музею й аудиторії. По-перше, разом із 
хранителями-експозиціонерами повноправну участь у сторонні  музейної  експозиції  
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мають  брати  художники  (дизайнери),  які професіонально  володіють  мовою  
візуально-просторової  комунікації. По-друге,  екскурсоводам  (музейним  педагогам)  
потрібно  відмовитися  від спроб і перевести  візуальні “вислови” у вербальну форму, 
а навчати “мови речей” тих відвідувачів, які цією мовою ще не володіють. По-третє, в 
музей мають  прийти  нові  фахівці  -  музейні  психологи  й  соціологи,  які забезпечува-
тимуть  зворотний  зв’язок  з  метою  підвищення  ефективності музейної  комунікації 
шляхом корекції як процесів створення експозиції, так і  процесів  її  сприйняття.  
Як  наслідок,  поступово  в  організації  музейної справи став формуватися новий, 
комунікаційний підхід, за якого відвідувач розглядається  повноправним  учасником  
процесу  комунікації, співбесідником  і  партнером  музею,  а  не  пасивним  одержува-
чем  знань  і вражень, як це мало місце в рамках традиційного підходу.

Означилися  й  різні  структурні  моделі  музейної  комунікації.  Одна  з найпо-
ширеніших  моделей  полягає  в  тому,  що  відвідувач  спілкується  із співробітником  
музею  з  метою  отримання  знань,  а  експонати  служать предметом  або  засобом  
цього  спілкування.  У  рамках  іншої  моделі відвідувач спілкується безпосередньо з 
експонатом, який при цьому набуває самоцінного  значення.  Мета  цього  спілкування  
-  не  отримання  знань,  а естетичне  сприйняття,  яке  не  повинне  пригнічуватися  
інформацією мистецтвознавчого  характеру.  Така  форма  комунікації  здебільшого 
характерна  для  художніх  музеїв,  які  замість  повідомлення мистецтвознавчих  знань  
створюють  для  музейної  аудиторії  умови  для естетичних  переживань  і  навчають  
естетичного  сприйняття  експоната  як особливого мистецтва.

Принципово новим у контексті теорії музейної комунікації став підхід німецького 
музеєзнавця  Ю.  Ромедера. Згідно з його концепцією, музейний предмет  не  має  роз-
глядатися  як  самоцінний,  оскільки  він  завжди  є  лише “знаком  деякого  суспільно-
історичного  змісту”.  Музейна  експозиція  в даному  разі  постає  як  знакова  система,  
що  відображає  різні історико-культурні  явища  та  процеси  через  експонати  як  
знакові компоненти.  Причому  відтворюється  не  сама  дійсність,  а  її  розуміння 
автором експозиції, що представлене у вигляді певної логіки (концепції) та худож-
нього  образу  (дизайну).  Ця  модель  музейної  комунікації використовується  для  
спілкування  з  іншою  культурою,  і  головне  в  ній  - подолання культурно-історичної 
дистанції. При цьому співробітник музею має виступати посередником у спілкуванні 
між двома культурами.

Поняття “музейна педагогіка” виникло на початку XX століття в Німеччині і 
пов’язане з іменами німецьких просвітників і музейних діячів, таких  як  А.  Лихтварк,  
Г.  Кершенштейнер,  Г.  Фрейденталь,  А.  Рейхвен. Кожен з них вніс неоцінимий вклад 
в питання теорії і практики музейної педагогіки в період її становлення. Спочатку 
це поняття використовувалося просто  для  призначення   напрямку  діяльності,  
який  переважно зорієнтований  на роботу з учнями.  Пізніше було сформульовано 
ідеї про освітнє значення музею запропоновано новий  підхід до розуміння музейної 
педагогіки.
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За допомогою “музейних діалогів» німецький учений А. Лихтварк довів, що роль 
посередника допомагає відвідувачу у спілкуванні з мистецтвом і розвиває  здатність 
бачити і насолоджуватись експозицією. Згодом «посередники» були названі музей-
ними педагогами.

Слід  додати,  що  на  початку  70-х  років  XX  ст.  відомий  російський теоретик  і  
практик-музеєзнавець  А.  Разгон  одним  із  перших  заявив  про необхідність  ство-
рення нової наукової дисципліни в СРСР. Останнім часом до  наукового  обігу  введено  
термін  “музейна  педагогіка»,  що  відображає новий  етап  у  реалізації  освітньо-
виховного  потенціалу  музею  та розглядається вітчизняними вченими як нова га-
лузь педагогічної науки, яка має  міждисциплінарний  характер,  перебуваючи  “на  
перехресті» музеєзнавства,  соціальної  педагогіки  та  педагогіки  дозвілля.  Музейна 
педагогіка  -  це  “галузь  педагогічної  науки,  яка  побудована  на  основі науково-
практичної  діяльності  й  орієнтована  на  передачу  культурно-освітнього досвіду в 
умовах музейного середовища».

Як  відомо,  у  діяльності  будь-якого  сучасного  музею  наявні  й педагогічні 
аспекти, що спричинило виникнення спеціальної наукової галузі музейної  педагогіки.  
За  результатами  узагальнення  поглядів  сучасних науковців  Т.  Бєлофастова,  
М.  Гнєдовський,  А.  Закс,  Ю.  Омельченко,  М. Юхневич та ін.) можна зробити висновок, 
що предметом музейної педагогіки є зміст, методи, форми й особливості педагогічного 
впливу музею на різні категорії  населення.  На  думку  Г.  Бєлофастової,  до  проблем  
музейної педагогіки  належать  такі:  особливості  здійснення  освітньо-виховного 
процесу в музеї (принципи і закономірності); музейно-педагогічні форми і мето-
ди;  специфіка  видів  діяльності  відвідувачів  у  музеї,  керування  нею (специфіка  
педагогічного  впливу  музейної  інформації  на  різні  соціальні  й демографічні  групи  
аудиторії,  що  потребує  диференційованого  підходу  до визначення  мети,  завдань  і  
змісту  впливу  на  кожну  з  них);  експозиційна діяльність  (урахування  педагогічних  
аспектів  у  процесі  розроблення експозиційного  сценарію);  прогнозування  розвитку  
музеїв  у  процесі реалізації  ними  своїх  педагогічних  можливостей;  моделювання  
нових напрямів  і  способів  залучення  особистості  до  історико-культурної спадщини. 

Сьогодні  музейна  педагогіка  -  це  інтегральна  дисципліна,  що формується  
шляхом  поєднання  музеєзнавства,  педагогіки  та  психології. Предметом  вив-
чення  нової  наукової  дисципліни  є  дослідження закономірностей, принципів, 
методів роботи музею зі своєю аудиторією. Її головний об’єкт - культурно-освітні 
аспекти музейної комунікації, тобто, особливий  підхід  до  діалогових  процесів,  що  
відбуваються  в  музеї, головним  завданням  якого  є  участь  у  формуванні  вільної,  
творчої, ініціативної  особистості,  яка  здатна  стати  активним  учасником продук-
тивного діалогу.

Таким  чином,  музейна  педагогіка  за  об’єктом  дослідження здебільшого  
співпадає  з  теорією  музейної  комунікації,  за  методом  з педагогікою,  за  досвідом  
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емоційно-ціннісного  ставлення  -  з  психологією. Як і загальна  педагогіка.  музейна 
педагогіка не тільки узагальнює досвід, але й прогнозує  нові  методики, створює 
музейно-педагогічні програми. В силу свого міждисциплінарного характеру музейна 
педагогіка, як наукова дисципліна,  перш  за  все,  оперує  категоріями  музеєзнавства  
і психолого-педагогічних  дисциплін,  такими,  як:  “музейний  предмет”, “музейна  
культура”,  “музейна  комунікація”,  “виховання”,  “дидактика”, “музейне  виховання”,  
“музейний  педагог”,  “візуальне  мислення”. Перераховані  терміни,  що  становлять  
понятійний  апарат  музейної педагогіки,  сьогодні  є  важливими  складовими  у  
розкритті  суті  музейної роботи з відвідувачами.
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Анастасія   Павлишин

ТАРАС ЗАКИДАЛЬСЬКИЙ ПРО 
ФІЛОСОФІЮ ГРИ  У ТВОРЧОСТІ 

ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ

Наприкінці свого життя aГригорій Сковорода написав листа своєму другу Михайлу 
Ковалінському із таким посланням: «Возлюбленный друже Михаиле! Прійми от мене 
маленькій сей дарик. Дарую тебЂ мою забавочку…. Ты родился любитися с Богом. 
Читай. Мудрствуй... Мнози глаголют, что ли дЂлает в жизни Сковорода? Чем забавляет-
ся? … Веселюся о бозЂ, спасЂ моем... Забава..Она есть центр каждыя жизни…»[2, с. 307].

Тарас Закидальський вважає, що Г. Сковорода трактує поняття «гри» в широко-
му значенні. Щоб зрозуміти суть цього процесу розглянемо його із двох позицій: 
«робота» і «праця». Гра є діяльністю, яка визначається певними правилами. Якщо 
в результаті гри учасники прийшли до фінішу, то за першим з них визнається пере-
мога. Г. Сковорода переконаний, що у грі важливий не кінцевий результат, а сам про-
цес. Єдино правильною причиною участі в грі є задоволення від процесу. Усі інші 
причини – чи то матеріальна винагорода, чи то слава,  не є вагомими чинниками. 
На його погляд, назвати філософську чи науково-дослідницьку працю «роботою» 
означає визнати важливість кінцевого результату,  а не самого процесу. Філософ, 
який вдосконалює свою професійну майстерність – набирає більше балів від своїх 
колег, тому що сприймає філософію як гру. Різниця між грою та працею залежить від 
повноти використання своїх можливостей та ресурсів.

Відмітимо, що Т. Закидальський розрізняє в творчості Г. Сковороди два понят-
тя «праці» та «роботи». Праця – це діяльність, яка приносить справжню насолоду, 
а робота –  це діяльність, яка обтяжується турботою, позбавленої будь якої насо-
лоди. В широкому значенні праця спрямована на задоволення духовних потреб, а 
робота – на виробництво матеріальних благ. Тому праця найчастіше вживається у 
позитивному сенсі, тоді як робота сповнена щоденних рутинних процесів. Зокрема, 
праця натхненна любов’ю, сповнена турботи, задоволення і найкраще ілюструється 
прикладом відданості матері своїй дитині. Материнська праця дарується задарма а 
винагороджується радістю за розвиток дитини. Любов – це найбагатший людський 
досвід, бо в ньому турбота і радість досягають найвищого ступеня.

Дослідник виокремлює працю філософа, знання спонукає власника дбати про 
його інтелектуальне зростання, готовність йти заради нього на жертви, але водночас 
воно приносить велику радість своєму господарю. У своїй життєвій грі Г. Сковорода 
дотримувався основних християнських правил – десять заповідей Господніх, і в 
цьому вбачав велику радість. Ще при житті він не прагнув до високих почестей та 
звань. Одного разу генерал-губернатор Євдоким Щербінін із Харкова щиро дивувався 
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філософу який мав неабиякі  здібності, проте не хотів займатися «поважним ділом». 
На що мислитель щиро відповів: «Мій пане, світ підхожий до театру: аби грати на 
сцені з успіхом та похвалою, треба взяти собі належну роль. Актора хвалять не за те, 
що він грає шляхетного персонажа, а за те, що його гра вміла. Я довго думав про це й, 
випробовуючи себе, пересвідчився, що на театрі світу не годен уміло зіграти нічого 
іншого, крім ролі звичайної, простої, безтурботної й самотньої людини. Саме це я собі 
обрав, та й буде з мене» [1,  c. 7 ].

   Вчення про сродну працю є найбільш практичною частиною філософії Григорія 
Савича,  основою його морального вчення. Відповідно до цієї доктрини, Бог приписує 
кожній людині певне вроджене завдання, необхідне для особистого щастя, корисне 
для загального блага. Природні покликання – це своєрідні ролі у життєвій виставі 
людей, призначених акторам Верховним Режисером. «И развЂ я не понимаю, что 
мудріи люде житіе человЂческое уподобили комедіалним играм? Можно сказать, 
что ты этой персоны по природЂ удачно представить на театрЂ не можеш. Но лзя ли 
сказать, что тая или другая персона комедіи вредна, если благоразумной сочинитель 
ея опредЂлил?» [2, с. 388]. Мудрий творець визначив головних героїв, і другорядні 
ролі у важливій комедії людського життя. Так само як у грі, в драматичній виставі 
важливим аспектом є талановите виконання ролі певним актором, а не звання, якого 
він в результаті досягає. Наприклад, Заслужений актор чи Народний – немає суттєвого 
значення для глядача, головне отримати насолоду від спектаклю.

У Г. Сковороди є цікава філософська притча «Silenus Alcibiadis», або «Ізраїльський 
змій» в якій він на прикладі пустельника, котрий щодня зайнятий цікавою справою – 
ловлею птаха, позбавляє себе нудьги самотнього життя. «Пустельник жив у глибокій 
самотині. Щодня,  як сходило сонце, він рушав у великий сад. А в саду жив прекрасний 
і напрочуд сумирний птах. Пустельник з інтересом споглядав дивовижні риси цього 
птаха, веселився, ловив його й так непомітно проводив час. Птах навмисно сідав 
близько, куражив його ловитву й, здавалось, тисячу разів був у нього в руках, та він 
ніколи не міг його піймати. «Не тужи, друже мій, про те, –  казав птах, –  що не можеш 
мене піймати. Ти будеш вік мене ловити, щоб ніколи не піймати, а лише тішитись». 
Аж ось якось приходить до нього приятель. Привітались, завели дружню розмову. 
«Скажи мені, –  спитав гість, –  чим ти в цій глухій пустелі втішаєшся?.. Я б тут помер 
з нудьги..». «А я, –  сказав пустельник, –  маю дві забавки: птаха й Початок. Птаха я 
завжди ловлю, хоч ніколи не зможу його піймати. А ще я маю тисячу та один ловко 
заплутаний шовковий вузол. Я шукаю в них Початок і ніколи не можу розплутати»..» 
[2, c.112]. У образі пустельника Сковорода зображує самого себе, який щодня розпутає 
шовкові вузи в пошуках Істини, справжнього Абсолюту. В образі птаха вбачається 
улюблена праця, яку чоловік плекає протягом всього життя, милується та з насоло-
дою забавляться нею. Він, згідно з власною доктриною, красномовно промовляє, що 
необхідне є легкодоступним, і не вимагає великих зусиль для досягнення. Це благо 
дароване нам Богом при народженні, нам необхідно щонайраніше розпізнати його, 
розвивати і використовувати на користь собі та суспільству.
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Зазначимо, що керуючись настановою філософа, ми маємо віднайти своє 
природнє покликання у житті. Зокрема, можемо гратися в нашу маленьку гру,
отримуючи задоволення від неї, тому у нас не буде ні часу, ні бажання, втручатися у 
чужі ігри, також нам не доведеться щодня виконувати рутинну роботу, яка обтяжує 
та приносить лише матеріальний статок. Відтак, ми будемо повністю занурені в 
атмосферу цікавої гри особистого життя, отримуючи також моральне і фізичне 
задоволення. 
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Павло  Коряга

 ПРОЄКТ ЛЬВІВСЬКОГО МЕТРОПОЛІТЕНУ 
ЯК НЕРЕАЛІЗОВАНА КОНЦЕПЦІЯ ПОБУДОВИ 

РАДЯНСЬКОГО МІСЬКОГО ПРОСТОРУ

На сьогоднішній день важливим для України є дослідження культури радянсь-
кого періоду, адже цей пласт історії потребує ґрунтовного аналізу, а його спадщина
досі є частиною повсякдення. Через викривлене розуміння процесу декомунізації
та відсутності належного дискурсу у суспільстві щодо місця культури радянського
періоду у нашій історії відбуваються незворотні процеси зі знищення та стирання
цієї спадщини як частини історії та повсякдення.

Міський простір - це соціальний простір, який є відкритим і доступним для всіх 
і, фактично, є частиною повсякдення. Міський простір є частиною ширшого поняття
- культурний ландшафт, який характеризується як матеріальна єдність природних
і культурних об’єктів, доступних сприйняттю людини, яка має ключову роль у його
генезі [3]. Цей термін був введений у науковий дискурс німецьким географом Отто
Шлютером і згодом його розвинув 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 [5].

У контексті дослідження міського простору важливе місце займає роль та роз-
виток громадської транспортної мережі, зокрема, метрополітену. Поява та розвиток 
громадського транспорту як невід’ємної частини міського простору припадає на се-
редину ХІХ століття. Вже тоді з’являються перші автобусні та трамвайні маршрути,
а у 1863 році у Лондоні запускають першу у світі лінію метрополітену. Будівництво
метрополітену досі залишається дороговартісним, але він дієво вирішує транспортні
проблеми міста та має важливе місце у побудові міського простору. Вже в кінці ХІХ –
на початку ХХ століть лінії метро отримали такі великі міста, як 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. Слід зазначити, що саме в часи УРСР було закладено 3 метрополітени, які
існують до сьогодні – це лінії метро в Києві, Харкові та Дніпрі. Спроби побудови
метрополітену можна прослідкувати і в інших містах України, зокрема були розроблені
проєкти для Львова та Одеси, проте ці плани так і не були втілені [1].

Історія нереалізованого проєкту львівського метрополітену починається у 
1960-х роках, коли у перспективний генплан Львова було включено план із побу-
дови швидкісного, частково підземного, трамваю. Наприкінці 1970-х років розпоча-
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лася робота над проєктом, який передбачав будівництво тунелів під центральною 
частиною міста, до яких підводилися наземні маршрути. Наприкінці 1980-х років 
Львівська міська рада створила Дирекцію будівництва підземного трамваю зі штатом 
9 працівників на чолі з Рудольфом Павликом. Реалізація першої черги передбачала 
будівництво одного тунелю в районі Підзамче, який мав закінчитися на перетині 
вулиць Івана Франка та Снопківської, а другий тунель - на початку вулиці Сахарова, 
який мав закінчуватися поблизу перетину вулиць Личаківської та Мечникова. 
Попередньо, на цих ділянках передбачалися станції: «Старе місто» під площею Старий 
Ринок, «Площа Возз’єднання» під однойменною площею (тепер - площа Соборна), 
«Університет» біля Головної пошти, «Винниківський ринок». Другою чергою перед-
бачалося будівництво третього тунелю з площі Івана Франка через Цитадель, вулицю 
Бандери і Головний залізничний вокзал до Янівського цвинтаря зі станціями «Вокзал» 
біля Головного залізничного вокзалу, «Площа Кропивницького» в районі однойменної 
площі і «Політехнічний інститут» біля Головного корпусу Львівської політехніки. 
Розробка архітектурного оформлення станцій була замовлена львівському інституту 
«Містопроект», а довжина станційних платформ мала не перевищувати 75 метрів. 
Станція пересадки під площею Соборною мала мати єдиний підземний вестибюль 
для станцій на двох лініях, які мали перетинатися на різних рівнях [2].

Вже в 1987 році спорудили першу наземну швидкісну лінію від вулиці Сахарова да 
вулиці Наукової, по якій сьогодні проходить трамвайний маршрут під третім номером. 
За задумом проєктанів, тунель та на цій лінії мав починатися на місці старого трамвай-
ного депо. Підземне будівництво розпочалося зі зведення у дворі Палацу Потоцьких, 
що на вулиці Коперника - першої вентиляційної шахти, яке призвело до значного по-
шкодження навколишніх будівель. Зважаючи на ці фактори, складність геології Львова 
та економічну кризу у всьому Радянському Союзі, проєкт метрополітену заморозили, 
а вентиляційну шахту законсервували. У середині 1990-х років Львів був включений 
у програму метробудування в Україні як перспективне місто для будівництва «кла-
сичного метрополітену», проте ці плани так і не були втілені [4].

Безперечно, львівський метрополітен мав би бути важливим елементом та 
прикладом «правильного» міського простору міста Львова, з точки комуністичної 
ідеології. Відповідне оформлення підземних станцій, грандіозність забудови мала б
зробити Львів зразковим містом Радянського Союзу. Адже, містобудівна політика у 
СРСР опиралася на активному формуванням «правильної» для партії забудови міста та 
створення «правильного» мистецтва, яке розвивалося у місті, формувало ідеологічно 
зручний для держави культурний ландшафт, за допомогою якого поширювали 
певні ідеї та виховували радянську людину. І хоч проєкт метрополітену реалізували 
тільки частково: збудована лінія швидкісного трамваю від вулиці Сахарова до вулиці 
Наукової, а також за напрацюваннями проєкту було споруджено лінію швидкісного 
трамваю на Сихів, він залишився існувати у міських легендах і міфах (є навіть при-
свячений веб-сайт про львівський метрополітен) та в якомусь сенсі вже існує, хоч і
не в фізичному вимірі.
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Лариса  Мандрищук

КУЛЬТУРА ЯК “ДРУГА ПРИРОДА”

Коли сьогодні говорять про “другу природу”, то зазвичай під цим поняттям ма-
ють на увазі створену людиною “природу”, що є відмінною від не створеної людиною 
“першої природи”, сферу результатів її тривалої діяльності чи, іншими словами, куль-
туру. Проте ототожнення понять “друга природа” і “культура” відбулося не на початку 
їх виникнення, а коли посилився інтерес до самої культури і її впливу на людину та 
її майбутнє. Лише починаючи із Просвітництва поняття “другої природи” почало 
використовуватися у значенні створених людиною витворів мистецтва, об’єктів, 
інституцій, звичаїв, законів і права, аж допоки у 20 ст. не стало синонімом поняття 
культури.

Історія поняття “другої природи” починається ще з античної Греції: хоча вперше 
термін “інша природа” (hetéra phýsis), як пише Норберт Рат, зустрічається у Метафізиці
Арістотеля, коли він розмірковував про числа і наголошував, що число 2 має “іншу 
природу”, ніж інші числа [6; S. 360] – в даному випадку воно філософським поняттям 
не стало, але ще до цього про створену людиною природу міркував Демокріт. Одне із 
висловлювань Демокріта звучить: «Природа і виховання (διδαχἠ) є подібними. Тому 
що хоча виховання й змінює людину, але через цю зміну воно творить другу природу у
(φυσιοποιεῖ)» [4; 33, S. 416-417]. Друга чи людиною створена природа (φυσιοποιεῖ) 
виникає, згідно із Демокрітом, завдяки вихованню і є розгортанням першої природи 
чи того, що природа заклала у людині від її народження. Це розгортання чи продо-
вження першої природи відбувається за допомогою навчання. Й хоча навчання змінює 
людину, але в межах лише тих схильностей, які дані їй від природи (першої). Ця думка 
мала продовження й в Арістотеля. У своїйНікомаховій етиці Арістотель наголошує, що і
будь-які чесноти – чи-то етичні (звичаєві), чи-то діаноетичні (розумові) – всі вони не 
є від природи, але й не всупереч природі, а людина їх набуває. Етичні чесноти людина 
набуває завдяки звичці (і ἔθους), привчанню себе, повторенню однакових вчинків, а 
діаноетичні – завдяки навчанню (διδασκαλίας), що потребує досвіду і часу [1; ІІ 1103а 
14-26, С. 57].

У текстах Ціцерона, для якого етичні та політичні ідеї Арістотеля були близькими, 
теж зустрічається словосполучення “інша природа” (altera natura), якому він надав 
ширшого значення. Перше значення зустрічається у його роботі De inibus bonorum et 
malorum (45 р. до н. е.) і є близьким до пояснення його греками: розмірковуючи про 
найвище благо і про насолоду, Ціцерон зазначив, що звичка витворює у людині “іншу 
природу” (“consuetudine quasi alteram quandam naturam ef ici” / “звичкою створюється 
ніби деяка інша природа”) [2; V 25 74, Р. 476]. Ця теза Ціцерона згодом дещо спот-
ворилася і стала крилатим висловом – «звичка є іншою природою» (consuetudo est 
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altera natura), яке часто використовується й сьогодні. Ціцерон наголошував, що саме 
звичка чи постійне вправляння витворює іншу природу у людині. Через постійне 
вправляння і навчання людина змінює себе: так, чеснота як набута якість чи якісна 
властивість душі людини, досягається за допомогою зміни способи свого мислення і 
постійного вправляння своєї поведінки згідно із цим способом мислення. Інша при-
рода у людині не виникає як щось кардинально нове та зовсім відмінне від першої 
природи, але розвивається із неї як певне її продовження та удосконалення. Друге, 
відмінне від грецького, значення поняття “іншої природи” можна віднайти у праці 
Ціцерона De natura deorum (45 р. до н. е.), де він під ним розумів створені речі, які ви-
никають у природі завдяки діянням людини (“nostris denique manibus in rerum natura 
quasi alteram naturam ef icere conamur” / “врешті, наші руки створюють у природі ніби 
іншу природу”) [3; II 60 152, Р. 175]. Людина, використовуючи рівнини й гори, ріки 
й озера, поля й дерева, створює у природі речі, чия природа є іншою від речей, які є 
створені самою природою. Хоча Ціцерон й замало приділяє уваги цій думці у своєму 
тексті, але із його слів стає очевидним, що не тільки звичка (вправляння) створює 
“іншу природу” у людині, коли вона набуває чесноти, але й речі, які людина створює у 
природі, є також вже іншої природи. Отож, поняття “інша природа” в античному Римі 
отримало додатковий зміст і тепер було пов’язане не лише із звичкою (вправлянням, 
вихованням), за допомогою чого розвиваються та розгортаються природні схильності 
людини, але й також змінені та створені людиною речі.

Цей подвійний зміст поняття іншої чи другої природи, що віднаходимо у Ціцерона, 
зберігся і утвердився. А дже, починаючи із Просвітництва, зміст цього поняття хоча й 
надалі був пов’язаний із звичкою, за допомогою якої людина виховує у собі чесноти і 
змінює себе, але він все більше стосувався створених людиною витворів мистецтва, 
об’єктів, інституцій, звичаїв, законів, права, держави. Зближенню понять “другої при-
роди” та культури сприяв зростаючий інтерес до самої культури, що виник у 17 ст. за-
вдяки Самуелю Пуфендорфу, який використав термін cultura як окрему лексичну оди-
ницю, надавши йому нового змісту – все те, що створене людиною, і протиставляється 
до природного стану людини [5; S. 219]. Філософський дискурс Нового Часу, який зосе-
редився на проблемі свідомості людини та її пізнанні (а відповідно й розмежування на 
суб’єкт та об’єкт), зростаюча роль науки і логіки, а також географічні відкриття нових 
культур – все це дало поштовх до питання не лише про людину, але й про результати 
її діяльності, до питання про вплив цих результатів діяльності на неї та про мету 
людської діяльності. Позаяк культура протиставлялася природному стану людини, а 
також природі – те, що не створене людиною (створене саме по собі або вищою силою) 
і полишене саме на себе, – то термін “друга природа”, як створена людиною природа, 
дедалі частіше почав застосовуватися до окремих сфер культури (мистецькі витвори, 
інституції, звичаї, тощо), а пізніше – до культури загалом. Роздуми про антагонізм 
понять культури та природи не означав їх повної протилежності, а використовувався 
для діалектичного пояснення одного феномена через інший, наголошуючи лише на 
їх відмінності, а не на протилежності: культура не є природою, але й вона не є всупе-
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реч природі. Адже природа сама підштовхує людину до створення культури завдяки 
прагненню людини задовольнити свої бажання їжі, тепла, зменшення страждання, 
безпеки, любові, щастя, не зважаючи на те, чи тут йдеться про індивідуальну (зміна 
себе через виховання, набуття чеснот), чи суспільну сфери (створення речей, об’єктів, 
норм, законів, цінностей, тощо) культури. Завдяки природі культура здобуває матеріал 
для свого існування і нею ж вона поглинається, якщо зникають із неї здатність думати 
і всі пов’язані із цією здатністю види діяльності людини.
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Ігор  Пасічник

МАЄРОВА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ЕСТЕТИКИ

Сьогодні вже не потрібно доводити, що естетика виникла тільки лише в середині
18 ст., й первісно – у Баумґартена – була не чим іншим, як наукою про чуттєве пізнання
(scientia cognitionis sensitivae). Правильне розуміння цієї дефініції, звісно, передбачає
окремий нюансований виклад Баумґартенової філософії. Тут я обмежуся, однак,
лише заувагами, що естетика у Баумґартена – це проєкт теорії пізнання, і аж ніяк
не теорія краси чи мистецтва, й що вираз чуттєве пізнання аж ніяк не тотожний
виразу чуттєвість. Основною ж темою моєї короткої доповіді є висвітлення окре-
мих підстав та обставин, чому вже починаючи з 19 ст. естетикою почали називати
всілякі теорії краси та теорії мистецтва, а саме, яку роль у цьому зіграла інтерпретація
Баумґартенової естетики у Ґеорґа Фрідріха Маєра (1718–1777).

Маєр був учнем і товаришем Александера Ґотліба Баумґартена та його старшого
брата, теолога Зіґмунда Якоба Баумґартена, які дуже сприяли Маєровим студіям та
кар’єрі. Тож обидва – а особливо у філософському плані Александер Ґотліб – були для
Маєра дуже значущими фігурами. І певною мірою саме Баумґартенова філософія була
вихідним пунктом Маєрового філософування.

Зокрема у своїх лекціях з метафізики Маєр використовував «Metaphysica»
Баумґартена. І хоча ця книга у 18 ст. загалом користувалася великою популярністю,
отримавши чотири прижиттєвих та три посмертних видання (будучи поміж іншого
також підручною книгою Канта впродовж його університетського викладання
метафізики), – проте випадок Маєра тут все ж особливий. Передусім вже тому, що
Маєр переклав Баумґартенову «Metaphysica»у  з латини на німецьку. Найперше для своїх
власних викладацьких потреб, але й також для популяризації філософії Баумґартена.
Переклад, однак, вийшов дещо довільним, ближчим до адаптації: тисячу параграфів
Баумґартенової «Metaphysica» Маєр у своїй версії стиснув до семисот сорока трьох,
зберігши, однак, структуру, й у більшості випадків все ж даючи дослівний переклад.
Тому хоча сам Маєр не називав свою адаптацію перекладом – наголошуючи, однак,
що це саме Баумґартенова метафізика –, перед нами тут все ж, хай специфічний, але
переклад.

Особливе ставлення до філософії Баумґартена спонукало Маєра також до
популяризації та власної інтерпретації Баумґартенової естетики. Баумґартен корот-
ко окреслив проєкт естетики вже у своїх «Meditationes philosophicae de nonnullis ad 
poema pertinentibus» (1735), однак перша частина (а точніше перша половина першої
частини) його запланованого латиномовного трактату «Aesthetica» вийшла друком
тільки 1750 року. Водночас вже з 1742 року Баумґартен читає лекції з естетики. Тож
Маєр – частково на основі цих лекцій, частково на основі обізнаності з філософією
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Баумґартена загалом та особистого з ним знайомства – пише власний твір, у якому 
викладає естетику Баумґартена, перша частина якого виходить 1748 року, тобто за 
два роки до Баумґартенової «Aesthetica».

Вже сама назва Маєрового твору виявляє напрям Маєрової інтерпретації 
Баумґартенової естетики: «Anfangsgründe aller schönen Wissenschaften» – «Першопідстави
всіх красивих наук». Тобто Маєр тлумачить Баумґартенову естетику в контексті дискусії 
17-18 ст. про красиві мистецтва та науки, що вже є певним звуженням Баумґартенового 
задуму. Але крім того ще й дає простір для тлумачення schöne Wissenschaft (красивої на-t
уки) як Wissenschaft vom Schönen (науки про красу), тобто більше у дусі Шарля Бато, чиї 
«Les beaux-arts réduits à un même principe» – «Красиві мистецтва, редуковані до єдиного 
принципу» (1746) на той час були популярними в Німеччині, зокрема мали значний
вплив на Йогана Крістофа Ґотшеда. Тож не дивно, що Маєр у своєму творі 1757 року
«Betrachtungen über den ersten Grundsatz aller schönen Künste und Wissenschaften» – 
«Міркування про перший принцип всіх красивих мистецтв та наук», знову пишучи про 
Баумґартенову естетику, фактично дискутує з Бато.

Основні тези Бато такі: (1) Красиві мистецтва – це мистецтва сукупності правил 
для створення красивих речей, які дають задоволення. Тобто красиві мистецтва – це 
мистецтва, які зорієнтовані на досягнення краси. (2) Загальним принципом усіх кра-
сивих мистецтв є наслідування краси в природі.

Маєр у «Betrachtungen» (1757), не заперечуючи першої тези, спростовує другу, а 
саме, використовуючи поняття Баумґартенової естетики, Маєр доводить, що загаль-
ним принципом усіх красивих мистецтв та наук є не наслідування краси в природі, 
а – краса чуттєвого пізнання.

Моя коротка доповідь не дає можливості прояснити та проаналізувати всі нюанси 
цієї Маєрової тези. Я обмежусь лише вказівкою на те, що Маєр хоча й користується 
тут термінологією Баумґартена, однак використовує її радше як підґрунтя для своєї 
власної теорії.

Тож Баумґартенову науку про чуттєве пізнання Маєр тлумачить як теорію краси-
вих мистецтв та наук, а висловлюючись лаконічніше (але й поверховіше) – як науку 
про красу. В контексті естетики зусилля Маєра важко оцінити однозначно. З одного 
боку, саме Маєр сприяв популяризації Баумґартенової естетики, й саме його заслугою 
є те, що термін естетика від нікому невідомого в середині 18 ст. слова, яке нерідко 
викликало роздратування, вже на початку 19 ст. стає надзвичайно популярним та 
атракційним. З іншого боку, Маєр зіграв одну з ключових ролей у тому, що автентичний 
проєкт Баумґартенової естетики майже на двісті років було відсунуто в тінь, а самого 
Баумґартена ціле 19 ст. згадували зазвичай як людину, чия головна заслуга полягає 
лише в тому, що вона вигадала назву естетика. Адже про естетику Баумґартена 
більшість дізнавалася та судила саме за посе редництвом Маєрових «Першопідстав 
всіх красивих наук», які сам Маєр подавав як виклад естетики Баумґартена, але які – за
аналогією до Маєрового перекладу Баумґартенової «Metaphysica» – нерідко сприйма-
лися також як переклад Баумґартенової «Aesthetica». Цю опосередкованість можна 
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пояснити частково тим, що Маєрові «Anfangsgründe» (1748) вийшли друком раніше 
«Aesthetica» (1750), притягнувши всю увагу до себе, частково тим, що вони були 
написані живою та простою німецькою, на відміну від написаної латиною та мовно 
значно складнішої «Aesthetica». Але передусім ця опосередкованість стала можливою 
також через філігранну складність ідей Баумґартенової теорії чуттєвого пізнання, 
належна рецепція яких не змогла вповні відбутися у 18 ст. й мусила чекати свого часу 
майже до кінця 20 ст.
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Т.  М .  Ярошенко

ЄВРОПА ЯК КУЛЬТУРОЛОГІЧНЕ ПОНЯТТЯ 
І МОДЕЛЬ КУЛЬТУРИ

Сучасне життя українців позначене бажаннями швидкої інтеграції в європейський 
соціокультурний простір, щоб мати можливість отримувати всі блага цієї 
високорозвинутої цивілізації. На побутовому рівні «Європа» часто сприймається в 
якості оціночного судження, місця безпеки, комфортного життя, мірилами якого є  
матеріальний/фінансовий достаток, відпочинок, задоволення. Проте, питання що/
чим насправді  є «європа», як вона досягла такого високого рівня розвитку, залиша-
ються й досі актуальними і відкритими. До них звертається і культурологія. 

У вивченні цього питання культурологія використовує можливості морфології 
культури, проектуючи його розгляд у русло регіональної типології культури. 
Регіональний підхід до культурного моделювання передбачає окреслення місця за-
родження та розвитку моделі, її аналізу в якості особливого життєвого простору, 
території компактного проживання конкретних людей, споріднених за ментальним 
типом, історією, традиціями, звичаями, способом світобачення, характером поведінки. 

 Дослідження Європи розпочинається з термінологічного уточнення того, що 
таке «Європа». Це відсилає нас до етимології та історії. Звернення до відповідної 
літератури вказує на семітські, грецькі корені походження цього терміну, такі його 
значеннях, як західна, темна, широкоока. [1, с. 21-22]

Розуміння феномену «Європа» фіксує і міфологічна версія, за якою Європа – пре-
красна дівчина, царівна, в яку закохується олімпійський громовержець Зевс. В образі 
білого бика він викрадає Європу та оселяє на острові Крит. Такий міф спричинив появу 
гіпотези про те, що саме з острова Крит веде своє походження європейська історія, 
цивілізація, а стародавні критяни, греки були першими європейцями.

Багато дослідників наголошують, що Європа - це передусім географічне поняття, 
про що пише і, що досліджує у своїй книзі «Значення Європи. Географія та геополітика» 
Майкл Геффернен [2, с. 9]. У найбільш загальному географічно-регіональному значенні 
Європа окреслює собою простір, територія якого вимірюється межами від Гібралтару 
на заході до Уральських гір на сході.

Питанням специфіки «Європи», змістовного наповнення цього поняття, його 
історії велику увагу приділяла школа Анналів; достатньо згадати такі імена як Марк 
Блок, Люсьєн Флер, Жорж Дюбі, Жак Ле Гофф та багато інших. Представникам цієї 
школи  належить одні з перших культурологічних розвідок того, чим є Європа.

Відомий французький історіограф, медієвіст Ж. Ле Гофф у передмові до своєї 
книги «Народження Європи» дає узагальнене її розуміння. Він пише: «Наша Європа, 
територія, що знаходиться між Атлантикою, Азією та Африкою, існує вже давно; її 
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межі визначені географією, а сучасне обличчя формувалося під впливом історії – з тих 
саме часів, коли греки дали їй ім’я, що залишилося незміним до наших днів» [1, с. 9].

Європа як історичне поняття - це особлива, європоцентристська схема розвит-
ку, що включає такі етапи як античність (передумова), середньовіччя, відродження, 
реформація, новий час (просвітництво, бароко, рококо, романтизм), новітній час 
(постмодерн тощо). Кожна історична доба залишала свій відбиток, що з часом оформ-
лювався в традиціях, звичаях, етосі життя, за яким можна було розрізнити європейців, 
європейський спосіб життя від інших народів.

Історичні передумови народження Європи добре схоплені у лаконічному 
висловлюванні, за яким «все те, що веде своє походження від Афін, Риму та Ієрусалиму, 
є воістинно європейським». Перефразувавши його, можна сказати, що антична куль-
турна спадщина, а згодом християнство, - це той фундамент, на якому з часом виросла 
європейська цивілізація. Таким чином, мова йде про історичні корені Європи.

Водночас більшість дослідників акцентують на добі середньовіччя як на  
відправному пункті, визначальному етапі європейської історії. У цей період Європа 
народжується як певний окремий і складний суб’єкт (об’єднання різних народів у пев-
ному конкретному просторі). Такий процес відбувається на руїнах Римської імперії, 
внаслідок взаємодії тих народів, що населяли її території, та варварських, прийш-
лих. В добу середньовіччя вперше формується досить тривка за часом культурна 
ідентичність, за якою «бути європейцем означає бути християнином»; відтак в цей 
період Європа починає ідентифікуватися з християнським світом.

Відмітивши роль християнства у формуванні європейської культурної 
специфіки, необхідно згадати і дослідження, які акцентують на складності та різності 
етноконфесійних особливостей Європи. Під таким кутом зору Європа включає рома-
но-католицький, германо-протестантський та слов’яно-православні ментальні світи 
з відповідними системами цінностей. Водночас більшість науковців застерігають від 
такого розуміння і наголошують, що типове європейське слід визначати специфікою 
лише романо-католицького та германо-протестантського культурних світів.

Система цінностей європейської людини формувалась на концептах гідного жит-
тя філософії античного світу, всотала досвід демократії античного полісу, виросла на 
нормах християнської моралі, ренесансних ідеях гуманізму з його високим цінуванням 
людини як особистості, творця, головним інструментом творення якого є розум. Ці 
здобутки у повній мірі проявили себе в добу Нового часу, оформилися у певну модель 
культури, цивілізованого життя, що вирізняє її серед інших моделей. Серед її засадни-
чих, світоглядних принципів найчастіше виділяють анторопоцентризм, персоналізм, 
раціоналізм, сцієнтизм, демократизм та лібералізм. Думається, що це можна було б 
назвати культурним кодом класичної моделі Європи.

Цивілізаційна, соціокультурна специфіка Європи розкривається через такі 
обов’язкові елементи, як священність конституційно закріпленої приватної власності, 
безумовна орієнтація на капіталістичний ринок, де господар – приватний бізнес; 
ідеологічний плюралізм, але з домінуванням лібералізму як політичної філософії, 
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моралі та форми демократії; демократичні інститути (розмежування функцій 
законодавчої, виконавчої та судової влади, місцеве самоврядування); соціальне 
партнерство між працедавцями і найманими робітниками, різними релігійними 
конфесіями, легальними політичними партіями, громадськими організаціями, що 
врівноважує розірваність, роз’єднаність суспільства; адресний соціальний захист; 
формування середнього класу як основи соціальної структури суспільства; побудову 
громадянського суспільства буржуазного типу [3, с. 162-164]. 

Те, у чому полягає унікальність Європи, розкривається у феноменах «рівної 
різності», національної багатоманітності та рівноваги сил,  цінностях свободи, 
терпимості, вільної торгівлі; коли Європа починає сприйматися як «особливий при-
хисток свободи, терпимості розуму, науки та промисловості», в якому створюються 
максимально сприятливі умови для розвитку та прояву своєї індивідуальності (право 
бути собою). Тому кожен з національних суб’єктів європейського цілого виробляє своє 
бачення гідного життя, щастя на кшталт х’юге (Данія), лагом (Швеція) чи розуміння 
смислу «домівка» (Україна) [4].

Підсумовуючи скажемо, що сьогодні, Європа розуміється, як добровільне і 
відкрите об’єднання різних народів, спільний життєвий простір, дім, в якому створені 
максимально сприятливі умови для розвитку кожного окремо взятого суб’єкту.
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Угрин  Леся

ВПЛИВ ЕПІДЕМІЙ НА МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ:
ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ

Протягом тисячоліть і до тепер епідемії та пандемії (або моровиці) були
невід’ємною частиною людської історії. Об’єктивними причинами епідемій були кон-
такти між людьми, представниками різних племен, держав, імперій. Чим інтенсивніші 
взаємодії та обмін, тим сприятливіші були умови для масового поширення інфекційних 
захворювань. «Кожне з масштабних захворювань – чорна віспа, кір, холера, черевний 
тиф, жовта лихоманка, чума та інші інфекції – розносилося з природних осередків 
купцями, паломниками, солдатами та іншими особами, що переміщувались з однієї 
місцевості в іншу» – резюмував у своєму дослідженні Д. Хендрік [5, с. 152]. Епідемії були 
і є «побічними ефектами» процесів, які формували взаємозалежності між спільнотами 
та регіонами, інтенсивність яких стала джерелом глобалізації. Н. Талеб підкреслив, 
що «природа-мати не любить надмірного взаємозв’язку й глобалізації», тому «що 
частіше ми будемо подорожувати планетою, то гострішими будуть епідемії, у популяції 
бактерій з’являться кілька лідерів, і бактерія-убивця пошириться дуже швидко» 
[3, с. 299].

Епідемії, як несподіване і повсюдне зростання інфекційних захворювань у 
просторі та часі, протягом тисячоліть були своєрідними «чорними лебедями», які 
мали трагічні наслідки не лише для доль окремих людей чи родин, а й держав і, 
навіть, цивілізацій. Епідемії чуми, тифу, віспи та ін. у стародавні та середньовічні часи 
були причиною смерті 40-60% населення, передовсім жителів міст. Відтак, багато 
відомих історикам епідемій привели до значних соціально-економічних, політичних 
змін, занепаду держав, великих імперій. Зокрема, «афінська чума» в 430–427 рр. 
до н.е., яка  до кінця 426 р. до н. е.  зменшила населення Афін більше, ніж на третину, 
забравши і життя великого афінського політика і стратега Перікла, сприяла не лише 
поразці Делоського союзу на чолі з Афінами у Пелопоннеській війні, а й фактично стала 
однією з причин занепаду античної демократії і поширення переможницею Спартою 
у Середземномор’ї олігархічного правління тиранів. Фукідід, який детально описав її 
симптоми, підкреслював, що «найжахливішими» були суспільні наслідки чуми: зане-
пад моралі (духу), зневага до законів «божих та людських» [4, с. 104–106]. Тому великі 
моровиці у стародавні часи також сприяли кризі традиційних релігій і поширенню 
нових. До прикладу, чума Антоніна (також відома як чума Галена) на теренах Римської 
імперії у 165–180 рр. н.е. привела до зневіри у традиційних римських цінностях і богах, 
які в уяві римлян не змогли їх захистити, і створила умови для виникнення і поши-
рення монотеїстичних релігій – мітраїзму та християнства. Епідемія чуми на Кіпрі 
у 250–271 р. н.е. спричинила масове прийняття населенням християнства. 
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Одночасно епідемії та пандемії були і чинниками соціального, економічного 
та політичного розвитку спільнот і держав, особливо тих, які зазнали значних 
демографічних втрат і змушені були шукати інноваційних підходів до відновлення 
нормального життя та соціального порядку. Наприклад, епідемія чуми у 1346–1351 рр. 
(відома як Чорна смерть) скоротила населення Європейського континенту передовсім 
представників бідного міського населення, які не мали умов ізоляції як представни-
ки знаті й проживали в умовах скупченості та антисанітарії, на 45% (а за деякими 
даними і до 60%). Але одночасно вона сприяла глибинним й масштабним соціально-
економічним та політичним змінам в Європі. Серед них: трансформація соціальної 
структури через необхідність цехів, а також духовенства, лікарів та інших професій
залучати нових людей (до того періоду професії зазвичай були спадковими). Через
нестачу робочих рук бідні верстви населення, які працювали по найму, прислуга могли 
вимагати кращих умов праці та вищої оплати. Фактично наслідками змін, спричинених 
Чорною смертю, був кінець феодалізму та кріпосного права у Західній Європі, значна 
лібералізація суспільного життя, зменшення впливу церкви на політичні процеси. 
Нестача робочих рук та дорожнеча ручної праці мотивувала до технічних винаходів, які 
механізували виробництво і в майбутньому забезпечили його зростання, пожвавлен-
ня торгівлі, ринків. Загалом трансформації, спричинені демографічними наслідками 
епідемії чуми, ознаменували початок епохи Модерну, Просвітництва, формування 
модерного індивіда, заклали основи довготривалого домінування європейської 
цивілізації.

Епідемії та пандемії були також значущими чинниками міжнародних відносин і 
геополітичних змін в попередні історичні епохи. Прикладом вагомого впливу епідемій 
на світовий розвиток є Юстиніанова чума, яка розпочалась у 541 р. Вона швидко 
поширилась вздовж басейну Середземного моря, тривала понад два десятиліття 
і завадила планам Юстиніана відродити Римську імперію.  Тривалі роки епідемій, 
нападів «варварських» народів і соціальних заворушень  сприяли арабському заво-
юванню візантійських християнських провінцій на Близькому Сході та у Північній 
Африці, уможливили в цьому регіоні включно з Палестиною утвердження ісламської 
цивілізації. Загалом постійні спалахи інфекційних захворювань на західних і східних 
теренах Римської імперії, набіги «варварів» зруйнували її гегемонію і стали суттєвим 
чинником занепаду як одного з впливових регіональних центрів світо-системи 
Середньовіччя.

Історики найбільше досліджували вплив епідемій на результати військових 
конфліктів. Війни та епідемії йшли поряд, ніби два вершника Апокаліпсису, посилю-
ючи руйнівний вплив одна на одну. Через високу смертність у військових формуван-
нях, суспільне невдоволення і хаос епідемії в минулому були чи не основною (хоча 
й латентною) причиною поразки занепаду сильних імперій, держав. Або ж заразні 
вірулентні інфекції використовувались як своєрідна бактеріологічна зброя з метою 
зараження військ та цивільного населення противника. «Разом із прапорами армії 
несли тиф, віспу, сифіліс», зазначає А. Веджвут, описуючи події Тридцятилітньої війни 
1618–1648 рр., що охопила всю Європу [1, с.240]. «Усі книги з воєнної історії, в яких 
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прославляють великих полководців, замовчують одну неприємну для цих людей 
істину: переможцями воєн минулого далеко не завжди були армії з найкращими 
полководцями і зброєю, а здебільшого ті армії, солдати яких несли на собі жахливіші 
бацили, які вони могли передати своїм ворогам» також підкреслив Дж. Даймонд 
[2, с. 176]. Зокрема, пандемія Чорної смерті, що виникла у Східному Китаю поши-
рювалась вздовж територій Шовкового шляху не лише купцями, а й монгольським  
військом. Однак і сама Монгольська імперія стала жертвою чуми. З 1346 по1353 рр. 
її більшість міст були спустошені, соціально- економічне становище та військовий 
потенціал був значно ослаблений. Це прискорило її занепад.

Американська дослідниця Дж. Абу-Логуд, послуговуючись методологією неомарк-
сизму, обґрунтувала, що соціально-економічні та міжнародні наслідки Чорної смерті 
призвели до розпаду Середньовічної світової системи 1250–1350 рр., яка об’єднувала 
регіональні підсистеми Європи, Азії, Африки й забезпечувала їхні взаємозв’язки 
(торгівельні) навколо морських та сухопутних шляхів. Регіональні підсистеми, го-
ловно їхні великі міста, не лише торгували один з одним, але й вели своє господарство 
відповідно до потреб ринку, сформованого  в межах цієї міжнародної системи. Однак, 
Чорна смерть, наслідки якої торкнулися багатьох територій від Китаю до Західної 
Європи, привела до розпаду цієї міжнародної системи, що передувала, на думку 
дослідниці, європейській Вестфальській системі, загалом  європейському домінуванню, 
оскільки стала причиною її суттєвих трансформацій [6]. Через демографічні втрати 
знизився рівень урбанізації (кількість населення міст зменшилися від третини до 
половини), відтак, зросла частка зайнятих у сільському господарстві й скоротилася 
частка зайнятих у ремеслі та торгівлі. Це, констатувала Дж. Абу-Логуд, суттєво змен-
шило можливості виробництва додаткового продукту і привело до занепаду торгових 
шляхів між торгівельними містами регіональних підсистем. Розпад Монгольської 
імперії, яка прагнула  встановити лідерство в цій системі, також значно пришвид-
шений пандемією, був ще одним викликом цій системі [7]. В ситуації руйнування 
системних зв’язків між регіональними центрами ініціатива була перехоплена порту-
гальськими, голландськими та англійськими купцями, які посилили свою комерційну 
діяльність в Індійському океані.

Отже, в ХІІІ ст. під впливом демографічних і соціально-економічних змін, спричи-
нених епідемією чуми, першість у світовій системі перейшла від східної частини до 
західної, були закладені основи майбутньої 500-літньої гегемонії Європи та Західної 
цивілізації, реалізованої після Великих географічних відкриттів та колонізації Нового 
світу.  До речі, роль інфекційних захворювань у цих процесах також суттєва. Мікроби, 
завезені колонізаторами з Європи, до яких у тубільного населення зовсім не було 
імунітету, «відіграли кардинальну роль у європейських завоюваннях, проріджуючи 
багато народів на інших континентах» (2, с. 70). За даними Дж. Даймонда, вони спри-
чинили смерть приблизно 95% доколумбівського населення американських індіанців. 
«Найчисленніші й високоорганізовані корінні суспільства Північної Америки — 
міссісіпські вождівства – зникли…. між 1492 і кінцем 1600-х рр. ще до того, як самі 
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європейці заклали перші свої поселення на річці Міссісіпі», – констатує Дж. Даймонд 
(2, с. 70). Подібна ситуація й з іншими колонізованими територіями. Однак, є також 
приклади, коли «місцеві» інфекції стримували європейських завойовників. До при-
кладу, ранній європейській колонізації внутрішніх районів африканського  завадила 
муха цеце, яка переносить «сонну хворобу».

Отже, історично трансформація домодерних і модерних світових систем була 
наслідком не лише традиційних чинників, пов’язаних з перерозподілом сили між 
основними центрами. На неї опосередковано впливали інші, несподівані на перший по-
гляд, агенти змін, що були значущими причинами пришвидшення або ж сповільнення 
трансформацій, активно втручаючись у процеси боротьби за гегемонію великих 
імперій і держав.

 Аналіз цього аспекту розвитку міжнародних відносин актуальний з огляду на 
актуалізацію біологічних чинників політики в умовах глобальної пандемії COVID-19.  
Наскільки їхня значущість залишається й сьогодні, коли людство навчилось боро-
тись з інфекційними захворюваннями, а частина з них, наприклад, натуральна віспа, 
повністю ліквідовані? Відзначимо також, що сучасна міжнародна система (яку часто
називають поствестфальською через кризу принципу державного суверенітету) також 
перебуває у транзитивному стані після розпаду СРСР як одного з центрів післявоєнної 
біполярної системи і характеризується боротьбою впливових акторів за глобальну 
гегемонію чи її відновлення. Аналіз процесів та подій дає змогу констатувати, що 
пандемія COVID-19 та її наслідки використовуються ними для реалізації власних 
економічних та зовнішньополітичних стратегій, просування ціннісних та політичних 
моделей як глобальних зразків. Ситуація, коли Китай просуває авторитарні стратегії 
управління як ефективніші в умовах пандемії порівняно з західними ліберально-
демократичними, трохи нагадує античні часи Пелопоннеської війни, коли в боротьбі 
між Афінами та Спартою вирішувалась і доля демократії. З цією метою використовують-
ся дезінформаційні кампанії щодо вакцинування та інших протиепідемічних заходів, 
що переросли, за визначенням ВООЗ в інфодемію. Поширюючи дезінформаційні, часто 
антивакцинаторські наративи, вони знижують ефективність протиепідемічних заходів 
національних урядів, а відтак, довіру до них і державних інститутів, дестабілізують 
суспільство.

Але попри те, пандемія COVID-19 продемонструвала важливість національних 
держав як центрів вироблення стратегій реагування і прийняття рішень в умовах кри-
зових ситуацій. Саме на них найперше орієнтуються  громадяни. Це ставить під сумнів 
твердження і прогнози про кризу національної держави як універсальної моделі і 
актуальність поствестфальських принципів, які применшують її роль. Держави й 
надалі залишаються основними чинниками формування і гарантування міжнародного 
порядку; транснаціональні актори – передовсім міжнародні організації потребують 
реформування як центри прийняття глобальних рішень.  

Загалом пандемія COVID-19 поставила людство перед вибором: або подаль-
ша фрагментація світової системи і посилення конфліктності (що, зокрема, й 
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спостерігається на пострадянському просторі), або посилення кооперативних 
відносин та практик для формування відповідей на множинні виклики, пандемічні 
також. Вибір відповіді основними акторами суттєво вплине на нову архітектуру 
міжнародної систем та принципи її функціонування.
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Надія  Гапон

КОНЦЕПЦІЯ ДИФЕРЕНЦІЙНОЇ РІЗНОМАНІТНОСТІ  
Ж. ДЕЛЬОЗ, П. Ф. ҐВАТАРІ  У РУСЛІ ТЕОРЕТИКО
МЕТОДОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ ПСИХОЛОГІЇ

Праці філософа Ж. Дельоза та психоаналітика П.-Ф. Ґватарі є багатими 
інноваційними конструктами та за останні кілька років активно аналізовані у розвідках 
сучасними філософами (Д. Олковскі, Е. Піроволакіс, К. Шорс, П. Бартусяк [1] та ін.). 
Водночас дельозівсько-ґваттарівські інноваційні концепти та концепції найменш 
зауважені у царині теоретико-методологічних проблем психології. На нашу думку, 
концепція «диференційної різноманітності» є важливою у психології для дослідження 
актуальної проблеми мінливої ідентичності людини (груп). Міждисциплінарність 
текстів Дельоза та Ґватарі також тісно пов’язана із проблемою вироблення нового 
знання, творчості, становлення «Я», свободи самоздійснення особи у соціокультурі,
теоретичних засад психотерапії особистості.

Ж. Дельоз,видатний французький філософ постсучасностіразом з психоаналітиком 
П.-Ф. Ґваттарі запровадили у філософський лексикон терміни «ризома», «шизоаналіз», 
«тіло без органів» тощо. Відомо, що П’єр-Фелікс Ґватарі працював у центрі Інституційної 
психотерапії, відвідував психоаналітичні семінари Ж. Лакана. Найбільшу популярність 
здобули два томи їхньої спільної праці «Капіталізм і шизофренія: Анти-Едіп» (1972), 
«Тисяча плато» (1980). У тексті «Ризома» Ж. Дельоз та П.-Ф. Ґваттарі [4] окреслюють 
сучасну ідентичність ризоматичною. Ризома – це рослина, що розростається горизон-
тально і приживається навіть на кам’янистому підґрунті. З її повзучих пагонів утво-
рюються нові рослини, які своєю чергою, теж випускають пагони тощо, утворюючи 
перервну поверхню без глибини. Прикладом ризоми, на нашу думку, може слугувати 
інформаційна мережа (інтернет, де щораз більше формуються у наш час особистість, 
ідентичність тощо) [2, с. 10]. 

Ґватарі дистанціювався від «лаканізму» під час співпраці з Дельозом. Він запере-
чив психоаналітичне сприйняття особистості, яка наче сформована універсальними 
структурами психіки (Ід, Его, Супер Его). Можна припустити, що психіка є результа-
том множини різнорідних компонентів. Вона охоплює реєстр мовлення, невербальні 
засоби спілкування, стосунок до архітектурного простору, етологічну поведінку, 
економічний статус, естетичні та етичні прагнення тощо. Для Ґватарі несвідоме не 
є структурним, а процесуальним. Відтак Дельоз та Ґватарі замінюють фрейдівське 
несвідоме іманентним концептом виробництва бажання. Останнє може бути тільки 
соціальним, а не сімейним. Бажання є виробництво, а виробництво є несвідоме бажан-
ня. Реальність теж є створеною бажанням. Бажання існує, як на рівні репрезентації 
або сприйняття, уявлень чи дій суб’єкта, так і на «молекулярному» рівні відмінностей 
та різноманітності сприймань, відчуттів, звичок і міні-дій [3, с. 159]. 
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Розуміння Дельозом та Ґватарі постсучасної моделі пізнання та знання, як за-
значалося, окреслюється за допомогою концепту «ризоми» [4, с. 111]. У цьому руслі 
пізнання мінливих психологічних явищ може опиратися на принципи, виокремлені 
Дельозом та Ґватарі: а) принцип ризоматичного зв’язку у мисленні, де кожна точка 
ризоми необмежувально пов’язана з іншою. Тому образ ризоми, а не образ дерева 
символізують у наш час наукове мислення. Дерево, як фігуральна модель західного 
стилю мислення, розвивається обмежувально у своїх можливостях, оскільки 
ґрунтується на ієрархії та впорядкованості зв’язку; б) неоднорідність площини мис-
лення за інтенсивностями, які укладають ризоматичне пізнання. Це фактично є пере-
осмисленням принципу детермінізму. Адже жодна універсальна детермінована струк-
тура (особистість, ідентичність тощо) не залишається стабільною. Мінливі чинники 
детермінації важко збагнути. Вони утворюються із різнорідних реєстрів: перцептив-
них, жестикуляційних, мовних тощо. Тобто лінгвістична структура модерністського 
мислення з її діалектикою означника та означуваного не є привілейованою у концепції 
ризоматичного пізнання; в)множинність. Цей термін треба розуміти не як зібрання 
окремих одиниць чи уніфікованих суб’єктів, а як сукупність різних вимірів та ліній 
зв’язку. Вони здатні змінювати свою природу, коли зростають кількісно. На відміну від 
цього способу мислення, у Дельоза та Ґватарі множинність може перекодовуватися 
суб’єктом (головним означником), що оперує в додатковому вимірі й прагне подолати 
пласку площинність ризоматичною множинністю; г) неозначувальний розрив. Сучасні 
психологічні об’єкти, суб’єкти, явища важко однозначно окреслити, визначити в дихо-
томних (протилежних, бінарних) поняттях. Їхня природа важко піддається сигніфікації 
(найменуванню). Інтерпретація психологічних феноменів ніби розчиняє їхні чіткі 
критерії дефініції, єдино можливу природу визначення, етику ставлення до феноме-
ну (погано/добре, просто/складно). Відтак дефініції як ризоми «проростають» крізь 
бінарності та структури визначень, однак не зводяться до них; ґ) картографування як 
принцип орієнтує на мисленнєве експериментування, на противагу логоцентризмові, 
способові творення модерністських мисленнєвих моделей, які зосереджуються навко-
ло, усталеного заздалегідь, обмежувального центру (парадигми); д) декалькоманія.
Залишкові сліди будь-яких структурних моделей минулих парадигм, тобто старі 
«кальки» пізнання необхідно переглянути. Як і витіснені (невизнані, неприйняті) 
психологічним знанням (наприклад, соціоніка тощо), мають бути перенесені назад 
у дискусію, щоб заново активізувати їхні приховані значення [3, с. 160]. 

Отже, методологічна концепція «диференційної різноманітності» (Ж. Дельоз, 
П.-Ф. Ґватарі) акцентує увагу на примноженні способу дослідницького мислен-
ня, яке уникає редукції діалектики з її бінарними опозиціями, дихотомними по-
няттями. В концепції зосереджено увагу на необхідності розкриття нескінченних 
іманентних зв’язків (диференційної різноманітності, диверситивності) у дослідженні 
психологічних явищ. Ризома як образна фігура постсучасного знання, мислення є 
ацентрованою, неієрархічною й у постійному процесі становлення. Вона є фігурою 
постсучасного способу багатовекторного дослідницького психологічного пізнання 
та мислення.
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Шулак  Мирослава

МУЗИЧНИЙ ДИСКУРС ПОСТМОДЕРНУ: 
СОЦІАЛЬНО ПРАГМАТИЧНИЙ АСПЕКТ

Традицій но дискурс має значення впорядкованого мовного (або ж письмового) 
повідомлення. Значення дискурсу не обмежується письмовим і усним мовленням, та 
позначає і позамовні семіотичні процеси,  охоплюючи  всі сфери людської  комунікації , 
яка може бути і невербальною (прикладом чого є музика).

Музичний  дискурс має свою структуру, особливості функціонування і, по суті, є яви-
щем, яке специфічним чином репрезентує дій сність на звуковому рівні завдяки музичній  
мові. Спосіб конституювання світу в музиці відбувається за рахунок того, що певним зна-
кам музичної мови (звукам, інтонаціям, ритмічним малюнкам тощо) надаються конкретні 
значення, що робить ці знаки більш привілей ованими, ніж інші. Музичний дискурс є про-
цесом фіксації  і вираження значень, які є характерними для кожної  конкретної  дій сності, 
конкретної  епохи, середовища, культури тощо. Він (дискурс) передає чи видозмінює 
наявні “самозрозумілі” значення або ж формує нові і впливає на загальну інтерпретацію 
музичного тексту та процес музичної  комунікації  в цілому.

М.Вебер у праці “Раціональні і соціологічні підстави музики” (1921р.) наголошує 
на соціально-прагматичному характері функціонування  музичного дискурсу. На й ого
думку не лише музична культура, а й  культура взагалі перетворюється в «основний
фактор, що детермінує все суспільне життя, обумовлює специфічність проявів
економічних, політичних, моральних відношень». [3, с.481]

Розвиваючи концепцію М. Вебера, Т.Адорно в “Соціології  музики” (1962 р.) взагалі 
визначає музику як згусток Zeitgeist, -  мистецтво, що виражає дух часу. [2, с.41]  І це
вираження духу часу завляки музиці можливе саме тому, що вона є «субінститутом
реальних процесів», «шифром соціального»  [3, с. 49].

Т.А. ван Дейк також визначає дискурс як соціальне явище, яке вбирає в себе все 
різноманіття історичної епохи, індивідуальних та соціальних особливостей учасників
комунікації. [1, с. 47].      

Відповідно, кожна історична епоха з притаманними їй екстралінгвістичними 
обставинами (соціокультурними, історичними, психологічними) породжує власний,
унікальний музичний дискурс. 

Музичний дискурс Постмодерну фіксує і виражає значення, характерні для даного 
історичного періоду (середина ХХ ст - сучасність). Особливістю постмодерної музи-
ки є наявність нової, принципово відмінної комунікативної ситуації і, як наслідок -
змістовні транмформації  музичного мистецтва на рівні музичної  мови (розвиток і
трансформація  вже наявних та формуванням нових  композиторських технік, му-
зичних стилів/жанрів/форм). 
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Аналізуючи  музичний дискурс Постмодерну з соціально-прагматичної точки зору, 
можна виділити ряд характерних моментів: (1) виникнення  масової/популярної му-
зики як нового пласту музичної культури, що продукується для нового типу (масової) 
людини;

(2) кітч як основний прояв масової музичної культури, що формує і визначає 
музичні смаки і вподобання переважної частини суспільства; 

(3) плюралізм музичних напрямків стилів та жанрів як відображення  соціального 
плюралізму;  

(4) споживання музики певних напрямків та стилів як спосіб самоідентифікації 
та прояв приналежності до певної соціальної групи (субкультури);

(5) зміна характеру музичної комунікації внаслідок застосування технологій для 
створення і споживання музики;

(6) переосмислення елементів музичної мови, їх значення - переосмислення 
феномену і сутності музичного мистецтва в цілому;

(7) музика як комерційний продукт в суспільстві споживання (розвага/шоу/ви-
довище),  на противагу «традиційному» розумінню музики як мистецтва, що виражає 
певний сенс;

(8) усвідомлене використання музики як засобу впливу на людину (в медичній 
практиці, маркетингу,  політиці). 

Перераховані вище особливості постмодерного музичного дискурсу демонстру-
ють нам співвідношення і взаємозалежність між дійсністю та музикою як засобом 
комунікації. Безперервні динамічні зміни вигляду та змісту музичного мистецтва, 
естетики і музичних цінностей, психології сприйняття відповідають змінам,  но-
вим можливостям і  потребам, які з’являються в суспільстві. Музика, як мистецт-
во мімезису, є лише дзеркалом, яке показує нам цю еволюцію за допомогою своєї  
невербальної , звуко-чуттєвої  мови. Однак, можливий  рух і в «зворотньому» напрямку, 
адже продукована суспільством музика безпосередньо впливає на стан суспільства 
та соціальну дійсність.
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