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СЕНС ЖИТТЯ ЯК ЕКЗИСТЕНЦІЙНА ЦІННІСТЬ У ПОГЛЯДАХ ВІКТОРА ФРАНКЛА

Постановка проблеми у загальному вигляді. 
Проблема пошуку сенсу життя хвилює будь-яку 
людину незалежно від віку, національності, со-
ціально-економічного статусу тощо. Однак вона 
набуває особливої релевантності та актуальності 
для людини у моменти загострення соціальних 
негараздів й як наслідок переживання нею ек-
зистенційної кризи. Це ситуації, коли людина 
стикається із перешкодами у реалізації важливих 
життєвих цілей і, відповідно, не може їх вирі-
шити за допомогою звичних для неї засобів. Такі 
кризові моменти неможливо розглядати поза кон-
текстом загальної екзистенційної ситуації у якій 
опинилася людина, а відтак нівелювати конкрет-
ну культурно-історичну епоху, у якій вона живе. 
Так, сучасна ситуація в Україні, спричинена вій-
ськовою агресією росії, щоденні новини з фронту, 
невпинне зростання кількості поранених та заги-
блих, необхідність вимушеної евакуації великої 
кількості людей тощо – усе це позбавляє важливо-
го почуття для людини – безпеки й передбачува-
ності. Натомість постійне перебування у вирі три-
вожних й непрогнозованих, сповнених небезпеки 
подій стимулює зростання тривоги й незахище-
ності, невпевненості людини у майбутньому, по-
гіршується фізичне й психологічне самопочуття, 
знижується життєстійкість й падає рівень психо-
логічного благополуччя тощо. 

Адаптивні можливості організму людини не 
є безмежними. За умови, коли вони вичерпу-
ються відбувається так званий злам адаптивного 
бар’єру, загострюються хронічні захворювання, 
зменшується працездатність, знижується рівень 
психологічного здоров’я, нервова виснаженість й 
відсутність бажань тощо. Щоб зберегти здоровий 
глузд та фізичне й психологічне здоров’я людині 
необхідно на щось опиратися, вести пошук ресур-
су, який триматиме її у бутті та надаватиме життю 
стійкості, спрямованості, наповненості. Йдеться 
про пошук людиною відповідей на смисложит-
тєві для неї питання: що є метою життя? навіщо 

(для чого) мені жити? у чому полягають життєві 
цінності? тощо. Загалом, криза – це «своєрідна 
реакція особистості на ситуації, що вимагають від 
неї зміни способу мислення, ставлення до себе, 
навколишнього світу і основних екзистенційних 
проблем» [3, с. 7].

Варто зазначити, що проблеми смерті й жит-
тя, щастя й життєвого покликання людини були 
засадничими філософськими проблемами в усі 
періоди людської історії, оскільки вони зачіпа-
ють основи як суспільного буття, так й індивіду-
альних людських життєписів. Вони розуміють-
ся тим механізмом, який спонукає людину до 
пошуку й побудови власної траєкторії життя й 
у результаті зумовлює зміни та самозміни. Під-
сумком аналізу цих проблем є розуміння етичної 
категорії сенсу життя.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Кож-
на історична епоха ставить перед суспільством 
завдання й проблеми, вирішення яких безпосе-
редньо впливає на те, як людина розуміє своє при-
значення. Оскільки, змінюються умови життя, 
культурні, соціальні, економічні тощо запити, то 
природно, змінюються й погляди людини у розу-
мінні себе й світу довкола. Множинність інтер-
претацій дефініції сенс життя зумовлена також 
суб’єктивною природою цієї категорії. Йдеться 
про те, що питання сенсу життя розуміється як 
індивідуальна оцінка сприйняття людиною сві-
ту, себе як цінності та самоцінності, а також пе-
режитого й прожитого нею досвіду. Ці зазначені 
зауваги свідчать про широке предметне поле до-
сліджень пов’язаних із поняттям сенсу життя і є 
предметом міждисциплінарних наукових зацікав-
лень, зокрема у філософії, психології, педагогіці, 
релігієзнавстві, антропології тощо. Смерть як 
справжня можливість майбутнього життя презен-
тована у працях В. Дільтея, А. Бергсона, М. Хай-
деггера, А. Шопенгауера, Ф. Ніцше. Особливості 
людського існування й відповідно пошуку сенсу 
життя стали предметом дослідження екзистенціа-
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лізму (філософія існування). Представники цього 
напряму стверджували, що життя сповнене абсур-
ду й людина покликана створювати власні цінності  
у байдужому до неї світі. Вона може бути оцінена за 
своїми діями та вибором й фактично детермінова-
на лише собою, є відкритою світу та розглядається 
як проект (Ж.-П. Сартр), як зусилля бути собою. 
Такий підхід є гуманістичним й продуктивним з 
огляду на те, що розглядає людину як активно-
го дієвця у мінливому й швидкоплинному світі, 
засвідчує її здатність бути господарем своєї долі. 
У християнській традиції тема сенсу життя була 
предметом дослідницьких зацікавлень Г. Сково-
роди, Л. Фойєрбаха, Е. Фромма та інші. Сучасні 
філософи, прихильники шизоаналізу, Ж. Дельоз, 
Ж. Лакан, У. Бодрійар, Ф. Джеймісон розгляда-
ли життя як «машину бажань». Динаміку філо-
софсько-психологічних уявлень про сенс життя  
й смерті розглянуто у наукових розвідках О. Ле-
гун, М. Ломницької, В. Шаян та інших. Сенс буття 
як особистісний феномен проаналізовано у дослід- 
женнях А. Акименко, А. Москаленка, О. Смук. 
Життя людини у кризових ситуаціях розгляну-
то у наукових розвідках В. Злинкова, С. Луком-
ської, О. Федан тв інших. Феномен страждання як 
важливого елемента формування образу людини  
висвітлено у працях В. Вершиної, Т. Ярошенко  
та інших.

Сенс життя – це віра у ціль життя, яка не супе-
речить чиєму-небудь досвіду змістовного життя. 
Це ті цілі, які змушують людину цінувати його. 
Ця оцінка є свідченням розуміння людиною зміс- 
ту та спрямованості власного життя, свого місця 
у світі. Вона пов’язана із постановкою цілей, які 
виходять за межі життя з позиції, яким воно може 
й має бути. Сенс життя – це пізнання і творення. 
Для людини є щастям знайти своє покликання, 
свою місію. У різні періоди свого життя людина 
знаходить для себе актуальні сенси й намагаєть-
ся їх реалізувати. Загалом, сенс життя символізує 
низку дивовижних запитів та можливостей, які 
людина здатна здійснити у своєму житті, усе, чого 
прагне, й можливо, навіть більше. У лоні цих мір-
кувань релевантними є погляди Віктора Франкла.

Метою статті є розгляд поглядів В. Франкла на 
категорію сенсу життя як екзистенційну цінність 
сприйняття людиною світу та себе й дає потужний 
стимул до пошуку нею власних моральних орієнти-
рів, здатності вільно обирати, стикаючись із страж-
даннями та бажання діяти згідно обраної мети.

Виклад основного матеріалу. Віктор Франкл – 
знаний австрійський психолог, психотерапевт. У фі-
лософській думці другої половини ХХ століття він 
актуалізував питання сенсу життя, й відповід-
но людського щастя, страждання та особливо –  
смерті. Як колишній в’язень нацистського кон-
центраційного табору Освенцім, він стверджував, 
що в екстремальних ситуаціях у людини проявля-

ється щось таке, що за нормальних умов не є очевид-
ним й ймовірним, що у досить екстремальних умо-
вах людина здатна знайти сили та душевних ресурс 
подолати негаразди й зберегти індивідуальність 
власного Я. Пройшовши через неймовірні людські 
страждання й зберігши силу духу, відчувши на собі 
усі труднощі табірного життя й отримавши влас-
ний досвід виживання, В. Франкл звернув увагу 
на низку цікавих закономірностей у світобаченні  
й поведінці людини, які лягли в основу його вчення –  
логотерапії.

Загалом, поняття логотерапії дослідник по-
яснює як духовну терапію. «Тут логос означає  
дух, але, окрім цього, ще й сенс», – пише 
В. Франкл [5, с. 13]. Отож, логотерапія розу-
міється ним як духовна терапія, яка акумулює 
наявні духовні ресурси людини й через їх ре-
алізацію, окреслює смисложиттєві орієнтири 
розвитку. Звичайно, логотерапія не має на меті 
замінити наявні психотерапевтичні підходи.  
Її призначення полягає у доповненні й урізнома-
нітненні підходів та як результат побудові влас-
ної більш повної картини людського існування. 
Духовність є виміром людської екзистенції, її не 
можна замінити чи звести до чогось іншого. Вона 
може бути зумовлена певними чинниками, про-
те не є детермінованою зовнішніми обставинами. 
«Звичайні тілесні функції впливають на розгор-
тання духовного життя, але вони його не виклика-
ють й не формують», – пише В. Франкл [5, с. 20].

Оскільки, людина живе у трьох вимірах: 
соматичному, психічному і духовному, то ду-
ховний вимір, переконує В. Франкл, не можна 
ігнорувати у жодному разі, бо саме він робить 
нас людьми [5, с. 9]. З одного боку, цей вимір 
виокремлює нас зі світу тварин й постає як оду-
хотворення тваринності, а з іншого, – це ідеал, 
до якого прагне людина у своєму розвитку, орі-
єнтуючись на вищі, абсолютні цінності. Праг-
нення до розвитку й постійної самозміни засвід-
чує, що власне сама людина, а не її природні 
інстинкти й реакції на зовнішнє середовище 
визначають те, як вона живе. Розуміння люди-
ни як складної цілісності є релевантним у ло-
готерапії, оскільки засвідчує, що динамічність  
є властивістю особистості, необхідною умовою її 
життя та розвитку. Людина постає не як певна 
даність, а як процес, у якому відбувається тво-
рення її самої через розкриття та активізацію 
потенційних можливостей [2, c. 140]. Зауважи-
мо, що цей процес відбувається упродовж усього 
життя людини. Очевидно, що результатом буде 
постійна зміна людини й відповідно вплив лю-
дини на оточення та його трансформацію. Варто 
зазначити, що визначальним фактором у розу-
мінні процесу змін є визнання людини як ціліс-
ної складності. Складність постає не стільки  
як величина сукупності елементів, а радше як  
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рівень заплутаності, оригінальності взаємо-
зв’язків між ними, які є тим «клеєм», які по-
єднує елементи у єдине ціле й робить певну 
цілісність складною. Таким чином, єдність та 
відмінність є не конкуруючими поняттями, а та-
кими, що доповнюють одне одного. 

Наступною засадничою ідеєю логотерапії є пра-
во вибору. За будь-яких обставин людина володіє 
свободою рішення та вибору. За словами В. Франк- 
ла, навіть такі трагічні ситуації й нелюдські по-
невіряння, як ті, що були в нацистських таборах,  
не могли позбавити людину можливості вибору, 
що в тих випадках перетворилося на можливість 
вибору позитивної інтерпретації реальності. «Лю-
дина може зберегти залишок духовної свободи, 
психічної незалежності, навіть у найстрашніших 
обставинах психічної і фізичної напруги», – ствер-
джував він [6, c. 26]. Він переконував, що людина 
у жодному випадку не є продуктом спадковості та 
середовища. Звичайно, вона має інстинкти, про-
те їм, уважав дослідник, повністю не належить, 
оскільки володіє свободою. «Все може бути віді-
брано у людини, окрім одного: остання людська 
свобода – вибір особистого ставлення перед су-
купністю обставин та свій власний шлях», – пише 
В. Франкл [5, c. 63]. Поняття свободи ним інтер-
претується як незалежність відносно трьох речей: 
інстинктів, успадкованих схильностей, середови-
ща. Попри те, що людина є частиною природи й як 
результат – біологічне, природне єство безумовно 
впливає на її поведінку й стиль життя, усе ж у лю-
дини є ресурс, який дозволяє бути значно «кра-
щою», ніж вона є, виходячи за межі буденного  
й прогнозованого й перебувати у процесі постійної 
самозміни. Цей ресурс є духовність, яка реалізу-
ється у виборі. Можливість духовної реалізації 
напряму пов’язана із свободою вибору. 

Основа духовного життя людини полягає  
у можливості відкриття у собі унікальності шля-
хом безкінечного самопошуку й самоутверджен-
ня. Суть людини проглядається у індивідуально-
му, а не у загальному та родовому. У духовному 
плані вона завжди є вільною, оскільки потужність 
духу проявляється не з природного, зовнішнього 
світу, а з самої себе. Людина розуміється не стіль-
ки як маленька частина соціального цілого (дер-
жави, родини, соціальної групи тощо), а як уні-
кальний мікрокосм [1, c. 16]. Людина є тим, ким 
себе усвідомлює й ким намагається бути. «Людсь-
ка реальність – це потенційність, вічна незавер-
шеність і вільність вибору. Те, чим людина ще не 
насправді, а тільки може і повинна стати”- заува-
жує дослідник [5, с. 99]. Ці міркування певною 
мірою корелюються із ідеями Ж.-П. Сартра, який 
стверджував, що суть людини – це проєкт, задум 
й постійне звернення до майбутнього. Помисли й 
вчинки людини можуть бути визначені вибором її 
дій й відповідальністю за них. Людина вільна іс-

тота. Все залежить від того, ким вона бажає бути. 
Немає такої умови, яка б перешкодила людині 
реалізувати свій задум. «Життя до того, як ми 
його проживемо, – ніщо, але це від вас залежить 
надати йому сенс», – уважає філософ [4, c. 32]. 
Очевидно, що свобода вибору не залежить від зов-
нішніх обставин й не зумовлюється ними. Вона 
детермінується внутрішніми, духовними силами 
й помислами людини, а відтак залежить від них. 
Свобода є внутрішня творча енергія людини. Че-
рез свободу людина може творити абсолютно нове 
життя. Вона сама себе вибирає і носить у собі на-
слідки свого вольового рішення. Людина є віль-
ною настільки, наскільки усвідомила й виявила 
здатність реалізувати свою внутрішню свободу. 
В умовах нелюдських поневірянь та страждань 
вона залишається духовно вільною й здатною до 
творення й реалізації сенсу свого життя. Зі свого 
досвіду перебування у концтаборі В. Франкл ува-
жав, що навіть у найважчих умовах життя люди-
на все одно має сенс життя. Так, він полягає не 
лише у радощах й благополуччі, життєвих успі-
хах та процвітанні, а й у стражданні. «Радість, 
проте, може надати сенсу життя тільки тоді, 
якщо сама його має», – пише дослідник [5, с. 62]. 
Йдеться про те, що сенс радості не може міститися 
у ній самій. Ця категорія пов’язана із зовнішні-
ми факторами, оскільки радість завжди має бути 
спрямована на певного об’єкта чи зумовлена ним. 
Радість не може ніколи бути самоціллю, тому що 
її не можна запланувати. 

Сенс життя у стражданні, як це можливо? Від-
повідь на це питання дав дослідник. Відчувши на 
собі страждання у концтаборі він обгрунтував те-
орію про те, що ув’язнені, які мали сенс у житті, 
частіше виживають, а ніж ті, хто втратив. У цьо-
му контексті міркувань є цікавою ідея дослідника 
про те, що немає нічого гіршого, ніж усвідомлюва-
ти, що власні страждання абсурдні і не мають сен-
су. З цієї причини його терапевтична пропозиція 
була зосереджена на пошуку значення проблем, 
з якими доводиться зустрічатися людині. Страж-
дання й негаразди людина має сприймати як ви-
клик, а не як нещастя. Таким чином, В. Франкл 
радив знайти значення для страждань, тобто, для 
чого і в ім’я чого вона живе. Під час жахливих 
поневірянь, які він пережив, дослідник дoходить 
висновку, що сенсом його життя є допомагати ін-
шим знайти свій сенс. Життя заради когось, в ім’я 
когось тримає людину у бутті. Переконання люди-
ни у тому, що у неї є власна життєва мета, уважає 
дослідник, має величезну психотерапевтичну та 
психогігієнічну цінність, оскільки «ніщо так не 
допоможе людині подолати об’єктивні труднощі 
чи суб’єктивні негаразди, як усвідомлення того, 
що вона має в житті свою мету. Наявність такої 
мети робить людину незамінною і надає її життю 
унікальності» [5, с. 77]. 
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По справжньому дієвим інструментом за допо-
могою якого є можливим протистояти викликам, 
що виникають у нашій тривожній повсякденності 
є рішення боротися за мету. Маючи мету, моти-
вацію рухатися у напрямку до її досягнення, до-
лати перешкоди та проблеми навіть за найсклад-
ніших обставин є джерелом життя. Життя може 
бути повним змісту та цілей, але це не означає, 
що воно принесе людині щастя, за умови, якщо 
вона не буде зустрічатися з труднощами. Немає 
нічого гіршого, на переконання В. Франкла, аніж 
усвідомлення людиною того, що її страждання  
є марними, що біль є нічим іншим, а ніж відгомін 
відчаю. Якщо людина має чітку мету, вона знайде 
сили не тільки пережити те, що стало для неї по 
справжньому викликом, а й виявить у собі силь-
ні сторони, виховає мотивацію та актуалізує волю 
до нових життєвих звершень. Так, іноді життя  
є несправедливим, людина вкладає час, енергію, 
душевні сили і все ж доля навзаєм приносить іро-
нічну невдачу. У таких ситуаціях, коли людина 
не може змінити обставини життя, вона має змі-
нити своє ставлення до обставин. Дослідник радив 
плекати у собі більш стійке, сильне й позитивне 
ставлення. Саме воно надасть можливість знайти 
більш надійні почуття відчути життя, стати по 
справжньому господарем власної долі. У цьому 
процесі релевантним, за твердженням В. Фран-
кла, є розуміння людиною, чого життя очікує 
від неї, а не навпаки, чого їй слід очікувати від 
життя. «Це можна сформулювати так: основним 
питанням має бути не «Який сенс мого життя?» – 
людині слід намагатися зрозуміти, чого життя ви-
магає від неї», – наголошував він [5, с. 15]. Та-
ким чином, життя ставить перед нею проблеми,  
і їй слід розв’язувати їх, а розв’язати можна, тіль-
ки взявши на себе відповідальність за своє життя. 

Ще однією обставиною, яка має екзистенційну 
цінність є визнання, що усі потреби, пристрасті 
та екзистенційні цілі знаходяться всередині лю-
дини. Вони не є певною даністю й відповідно змі-
нюються у силу того як змінюється внутрішній 
світ людини, як вона «зростає» у своїй людяності. 
Оскільки кожна людина сприймає та переживає 
одну й ту подію в індивідуальний спосіб та має  
абсолютно різні ресурси й можливості, то й справ-
ляється вона з суспільними викликами й подіями 
так само специфічно та індивідуально. Завдання 
логотерапії, висловлює переконання В. Франкл, – 
це «навчання та виховання відповідальності, а про-
суватися вперед до конкретного сенсу свого життя 
пацієнт повинен самостійно» [5, с. 17]. Єдиного 
універсального сенсу життя не існує, кожен пови-
нен знайти свій унікальний. Через це неможливо 
шукати його у книгах, у цілях, нав’язаних ззовні, 
в родині чи друзях чи у суспільстві. Тому однією 
із наших головних цілей у житті має бути пошук 
того, що дасть людині мету.

Відповідь на питання про сенс життя у кожної 
людини буде індивідуальною. Сенс життя визна-
ченим в універсальних термінах бути визначе-
ним не може. Кожна людина це робить у свій спо-
сіб, враховуючи свої мрії й потреби та набутий 
досвід й інтелектуальний потенціал, систему цін-
ностей і моральних орієнтирів тощо. Неповтор-
ність людського життя корелює з унікальністю 
кожної людини. У неповторності кожного життя 
відображено унікальність кожної ситуації. В уні-
кальності життя – унікальність кожної життєвої 
долі. «Допоки людина не збагне, що становить 
неповторність та унікальність її екзистенції, 
вона не зможе зрозуміти, що виконання її жит-
тєвого завдання є обов’язковим саме для неї», – 
зауважує В. Франкл  [5, с. 127]. Унікальність,   
а не довершеність – є головною характеристикою 
сенсу життя з огляду на те, що люди є недоско-
налими зі своїми слабкими й сильними характе-
ристиками. «Якби всі люди були досконалими, 
то кожного індивіда можна було б замінити ки-
мось іншим. Саме з недосконалості людей ви-
пливає необхідність і незамінність кожної особи.  
Бо кожен є недосконалим по своєму. Ніхто  
не є універсально обдарованим, і саме індивіду-
альні помилки роблять нас унікальними,» – роз-
мірковує В. Франкл. [5, c. 34].

Але на чому грунтується життєвий сенс кожно-
го? Для В. Франкла це залежатиме від таких еле-
ментів, які наші цінності, наша особистість, наші 
смаки, наша історія та наші рішення. Тому дуже 
важливо пам’ятати, що кожен день – це можли-
вість діяти вільно і шукати того, що насправді 
важливо.

У критичній екзистенціальній ситуації люди-
на найчастіше як опір використовує такі джерела 
особистого сенсу, як-то: любов до інших людей, 
турбота про когось, служіння суспільству; ство-
рення сім’ї і народження дітей; прагнення зроби-
ти світ кращим, благодійність, відданість справі, 
відповідальність за неї; якісне використання своєї 
роботи; творчість – створення чогось нового; пов-
нокровне проживання життя, дотримання його 
природних ритмів; передача свого досвіду іншим 
людям; різноманітна соціальна активність; само-
актуалізація – реалізація людиною своїх здібнос-
тей, свого потенціалу.

Висновки та перспективи подальших пошуків. 
Таким чином, кожна людина індивідуально пере-
живає пошук сенсу свого життя. В кризові пері-
оди суспільного життя ця потреба актуалізується 
й загострюється. Родова сутність людини є від-
критою, незавершеною, такою, що постійно про-
ходить процес становлення й самозміни. Людська 
індивідуальність за період свого існування не ви-
черпує життя роду. Тому людина й отримує змо-
гу окреслити смисл свого життя й реалізовувати 
його, вносячи певні корективи й визначаючи нові 
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обрії свого буття. Пошук кожною людиною сенсу 
є головною силою його життя. Сенс унікальний 
і специфічний тому, що він повинен бути і може 
бути здійснений тільки самою людиною і лише 
тоді, коли вона досягне розуміння того, що могло 
б задовольнити її власну потребу у сенсі. Що ново-
го запропонував у розумінні категорії сенсу життя 
запропонував Віктор Франкл? Відповідно до по-
глядів В. Франкла прагнення людини до пошуку  
й реалізації сенсу життя є вродженою мотивацією, 
основним рушієм розвитку особистості. Спираю-
чись на свій життєвий досвід, дослідник висловив 
переконання, що прагнення до сенсу і його пошу-
ку закладено у самій природі людини. Тому і його 
реалізація розуміється ним як духовний об’єкт, 
до якого прагне людська душа і який є рушієм по-
ведінки та розвитку особистості. Життя людини 
ніколи не може бути безглуздим. Навіть страж-
дання не полишені сенсу. Не завжди свобода від 
страждань приносить радість людині. Лише тоді, 
коли вона без примусу обирає відповідальність 
за свої дії, сенс її життя приносить радість. Сенс 
життя, за словами В. Франкла, полягає в пошуку 
мети у прийнятті відповідальності людини за саму 
себе та інших. Таким чином, маючи чітке чому, 
вона може зіткнутися з усіма як: тільки відчуваю-
чи себе вільним і впевненим у меті, що мотивує її, 
вона зможе генерувати зміни, щоб створити наба-
гато більш благородну реальність.

Однією з найважливіших складових сенсу 
життя є здатність діяти відповідно до власних 
цінностей та переконань. Навіть у найбільш екс-
тремальних обставинах В. Франкл переконував, 
що людина здатна вибирати й поводитися вільно. 
Незважаючи на фізичну обмеженість вона може 
підтримувати незалежність й духовну свободу. 
Головним інструментом для досягнення цього  
є рішучість. Таким чином, ніщо не настільки важ-
ливе, як приймати власну свободу і особисту від-
повідальність, щоб визначити цілі, ті, до яких має 
прагнути людина, навіть у найгірших ситуаціях. 
Важливо те, що кожна мета дає людині наснагу 
й задоволення вставити вранці та прагнути того, 
чого вона по справжньому хоче. У найскладніших 
моментах життя виживають ті, хто позитивний  
й вмотивований, якою б незрозумілою була його 
реальність.

У своїх дослідженнях В. Франкл доводить, що 
прагнення до сенсу є головною рушійною силою 
розвитку людини, що визначає її поведінку та 
внутрішній світ. Цей сенс є специфічним та осо-
бистим таким, що може бути реалізованим тільки 
цією однією людиною. Не варто забувати, що кож-
на людина унікальна в цілому Всесвіті. Відчуття 
присутності сенсу в житті значно впливає на наше 
емоційне благополуччя, підвищуючи рівень задо-
воленості життя в цілому. Втрата цієї можливості 
погрожує знеціненням духовності, порушенням 

норм моралі, падінням людського життя до рівня 
животіння або споживацтва.

Перспективою подальших пошуків можуть 
слугувати дослідження образу людини й розгляду 
її сутнісних характеристик у філософії екзистен-
ціалізму.
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Анотація

Ганаба С. О. Сенс життя як екзистенційна цінність 
у поглядах Віктора Франкла. – Стаття. 

Проблема пошуку сенсу життя хвилює будь-яку 
людину незалежно від віку, національності, соціаль-
но-економічного статусу тощо. Однак вона набуває осо-
бливої релевантності та актуальності для людини у мо-
менти загострення соціальних негараздів й як наслідок 
переживання нею екзистенційної кризи. Це ситуації, 
коли людина стикається із перешкодами у реалізації 
важливих життєвих цілей і, відповідно, не може їх ви-
рішити за допомогою звичних для неї засобів. Такі кри-
зові моменти неможливо розглядати поза контекстом 
загальної екзистенційної ситуації у якій опинилася 
людина, а відтак нівелювати конкретну культурно-іс-
торичну епоху, у якій вона живе. Людська індивідуаль-
ність за період свого існування не вичерпує життя роду. 
Тому людина й отримує змогу окреслити сенс свого 
життя й реалізовувати його, вносячи певні корективи 
й визначаючи нові обрії свого буття. Сенс унікальний 
і специфічний тому, що він повинен бути і може бути 
здійснений тільки самою людиною і лише тоді, коли 
вона досягне розуміння того, що могло б задовольнити 
її власну потребу у сенсі. У розумінні категорії сенсу 
життя Віктор Франкл виходив із розуміння його як ду-
ховного обєкту. Він визначав його рушієм поведінки та 
розвитку особистості. Навіть страждання не полишені 
сенсу. Не завжди свобода від страждань приносить ра-
дість людині. Лише тоді, коли вона без примусу обирає 
відповідальність за свої дії, сенс її життя приносить 
радість. Сенс життя, за словами В. Франкла, полягає 
в пошуку мети у прийнятті відповідальності людини за 
саму себе та інших. Таким чином, маючи чітке чому, 
вона може зіткнутися з усіма як: тільки відчуваючи 
себе вільним і впевненим у меті, що мотивує її, вона 
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зможе генерувати зміни, щоб створити набагато більш 
благородну реальність. Обовязковою складовою сенсу 
життя, за В. Франклом, є здатність діяти відповідно до 
власних цінностей та переконань. Навіть у найбільш 
екстремальних обставинах людина здатна вибирати й 
поводитися вільно. Незважаючи на фізичну обмеже-
ність вона може підтримувати незалежність й духовну 
свободу. Головним інструментом для досягнення цього 
є рішучість. Важливим для людини є прийняття здат-
ності власної свободи й особистої відповідальності. Це 
необхідно, щоб визначати цілі до яких має прагнути 
людина, навіть у найгірших ситуаціях. Важливо те, що 
кожна мета дає людині наснагу й задоволення встави-
ти вранці та прагнути того, чого вона по справжньому 
хоче. У найскладніших моментах життя виживають 
ті, хто позитивний й вмотивований, якою б незрозумі-
лою була його реальність. Відчуття присутності сенсу в 
житті значно впливає на емоційне благополуччя, під-
вищуючи рівень задоволеності життя в цілому. Втрата 
цієї можливості погрожує знеціненням духовності, по-
рушенням норм моралі, падінням людського життя до 
рівня животіння або споживацтва. 

Ключові слова: сенс життя, страждання, екзистен-
ційні цінності, розвиток, людина.

Summary

Hanaba S. O. The meaning of life as an existential 
value in the views of Victor Frankl. – Article.

The problem of finding the meaning of life worries 
everyone, regardless of age, nationality, socio-economic 
status and so on. However, it acquires special relevance 
and relevance for a person in moments of exacerbation 
of social ills and as a consequence of experiencing an 
existential crisis. These are situations when a person 
faces obstacles in the realization of important life goals 
and, accordingly, can not solve them with the help of his 
usual means. Such moments of crisis cannot be considered 
outside the context of the general existential situation in 
which a person finds himself, and thus level the specific 
cultural and historical epoch in which he lives. Human 
individuality during the period of its existence does not 

exhaust the life of the genus. That is why a person gets the 
opportunity to outline the meaning of his life and realize 
it, making certain adjustments and defining new horizons 
of his existence. Meaning is unique and specific because it 
must be and can be realized only by man himself and only 
when he reaches an understanding of what could satisfy 
his own need for meaning. In understanding the category 
of the meaning of life, Victor Frankl proceeded from the 
understanding of it as a spiritual object. He defined it as 
a driver of behavior and personality development. Even 
suffering is not meaningless. Freedom from suffering 
does not always bring joy to a person. Only when she is 
forced to take responsibility for her actions does the 
meaning of her life bring joy. The meaning of life, 
according to W. Frankl, is to find a purpose in accepting 
human responsibility for himself and others. Thus, 
having a clear reason, she can face everyone as: only by 
feeling free and confident in the goal that motivates her, 
she will be able to generate change to create a much more 
noble reality. An obligatory component of the meaning 
of life, according to W. Frankl, is the ability to act  
in accordance with their own values and beliefs. Even  
in the most extreme circumstances, a person is able to 
choose and behave freely. Despite its physical limitations, 
it can maintain independence and spiritual freedom. 
The main tool to achieve this is determination. It is 
important for a person to accept the ability of their own 
freedom and personal responsibility. This is necessary to 
determine the goals that a person should strive for, even 
in the worst situations. The important thing is that each 
goal gives a person the inspiration and pleasure to insert  
in the morning and strive for what he really wants. In the 
most difficult moments of life, those who are positive and 
motivated survive, no matter how incomprehensible its 
reality may be. The feeling of meaning in life significantly 
affects emotional well-being, increasing the level  
of satisfaction with life in general. Loss of this opportunity 
threatens the devaluation of spirituality, violation  
of moral norms, the fall of human life to the level of life 
or consumption.

Key words: meaning of life, suffering, existential 
values, development, man.
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Постановка проблеми. Виявлення ноосферних 
сил в їх загальнофілософському значенні,  а також 
в конкретній гносеометриці структурного  і зміс-
товного представлення потребувало проведення від-
повідних ноосферно-наукових досліджень у сфері 
онтології, гносеології, методології та епістемології 
науки. Результати дослідження показали виключну 
важливість проблеми. Її актуальність, насамперед, 
виявляється в наданні нових та сильних стимулів 
для прискорюючого розвитку науки і суспільства, 
здійснення загального ноосферогенезісу всіх сфер 
життєдіяльності, приоритетного розвитку ноосфер-
них сил в якості творчо-продуктивних, що суттєво 
підніме духовно-творчий та антропогенно-цінніс-
ний потенціал людської культури. В подібному 
контексті розвитку ноосферних соціоантропних сил 
Тейяр де Шарден і розумів «феномен людини».  
Її «ноосферна сила» виявляється в здібності до про-
яву «радіально-вітальної сили» (в горизонтальній 
площині) через їх «підняття до рівня організації», 
самоорганізації та «універсального принпипа роз-
витку» [9, с. 28–29]. Друге виявлення – це «тан-
генціально-психічна сила» (що діє у вертикаль-
ній площині), котра представлена як «Самодух», 
«універсальний принцип розвитку» і «метасин-
тез в тангенціальному» шляхом «підйому свідо-
мості» до рівня «гармонізованої спільності сві-
домості» і «понадсвідомості» в її «колективній  
і духовній формах» та в планетарно-космічному 
масштабі [9, с. 194, 199, 218]. 

Аналіз останніх джерел і публікацій. В.І. Вер-
надський під ноосферою і ноосферними силами 
також розумів планетарно-космічні сили та їх 
проявлення як «сфери розуму» і «сил науки», 
що самоорганізуються та впорядковуються в про-
цесах «зросту науки і наукового розуміння» та її 
здатності до «налагодження планетарного обміну 
речовиною та енергією на Землі» [1, с. 31, 250]. 
В сучасній філософській думці ноосфера і ноос-
ферні сили розглядаються з позицій «Онтологіч-
ної Творчості» (В.П. Казначеєв), досліджується 
методами «креативної онтології» (А.І. Субетто) 
зі ствердженням, що сучасна людська цивіліза-
ція переживає епоху «ноосферизма» [8, с. 30]. На 
цій основі розробляються концепції «ноосферної 
модернізації економіки і політики» сучасного су-

спільства, створення «методології ноосферного 
розвитку» у напрямі «становлення ноосферної ци-
вілізації» (В.Н. Василенко, С.І. Григор’єва та ін.) 
[10, с. 111, 336, 363, 453]. В авторському підхо-
ді ноосферні сили виникають в процесі розвитку 
креативних здібностей суб’єктів до рівня науко-
во-пізнавальних дій, їх предметної реалізації на 
вищих ступенях творчо-діяльнісного самоствер-
дження. Тобто, коли креативні суб’єкти стають 
здатними до самопрограмування власної життєді-
яльності, професійного саморозвитку і креативної 
самореалізації. Основні положення з цього приво-
ду викладенні в авторських монографіях з пред-
ставлення онтогносеологічних, методологічних 
та епістемологічних засад ноосферного мислення 
і ноо-пізнання [2], що втілюються в програмах но-
осферних досліджень, при розробці ноо-техноло-
гій, інноваційних НТ-праксісів і ноо-проектів [3].

Головна мета данної статті – це виявлення но-
осферних сил в конструктивній гносеометриці їх 
суб’єктно-нооментального представлення, систе-
моутворюючій структурі та за характером «об’єкт- 
ної онтологізації» в творчо-діяльнісних праксі-
сах, а також в якості ноо-праксіологічних сил, 
здатних до креативного синтезу в операційних 
програмах зі створення ноосферних технологій та 
ноо-інновацій. До основних методів відносяться 
як загальні філософсько-наукові і ноосферно-сві-
торозумові способи мислення і пізнання, так  
і гносеометричні методи розробки та реалізації 
ноосферних програм, застосування пізнаваль-
но-предметних дій та методів епістемологічного 
конструктивізму. Це також методи номонологіч-
ного прогнозіса інновацій, інноваційного форсайта 
і креативного синтезу, методи бінарно-ціннісних 
опозицій, ноосферно-технологічного НТ-моделю- 
вання, інформаційно-семантичного і НТ-програ-
мування та інші.

Виклад основного матеріалу. Головна характе-
ристика ноосферно-ментальної сили – це духовно- 
творча здібність до створення суб’єкт-об’єктної 
реальності у креативному синтезі внутрішньої 
психо-ментальної рефлексії і зовнішніх онтодіяль-
нісних практик у їх інноваційному випередженні 
(аференції). Суб’єктна гносеометрика цього про-
цесу – це творчо-ментальна діяльність креативних 
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суб’єктів, котрі розвивають менталопсихічну здіб-
ність до високорівневих свідомісно-абстрактних 
переходів (від логіко-абстрактного рівня до інфор-
маційного, трансцедентального і ноосферного),  
а з цим – ноосферну здатність (якість) до багато-
мірного мислення з випереджально-аферентив-
ним відображенням дійсності та її рефлексії в ін-
новаційній перспективі. Об’єктна гносеометрика 
включає творчо-діяльнісну самореалізацію креа-
тивних суб’єктів з трансформацією – опредмечен-
ням їх нооментальних сил в онто-праксіологічну 
дійсність, що стала конструктивним втіленням 
їх ноо-праксіологічних сил. Соціальна гносеоме-
трика – це суб’єкт-об’єктна реалізація нософер-
них сил в якості ноосферно-продуктивних сил су-
спільства та його соціоантропних ноосферних сил. 
Наукова гносеометрика представлена в якості 
гносеосфери та епістесфери наукової реальності, 
де пізнавальні акти інтенсифікуються і набува-
ють характеру випереджаючих пізнавальних дій 
(енактивності), інноваційно-епістемологічного 
підсилення (форсайта) в наукових знаннях, їх без-
перервного зросту, генерації та акумуляції в зна-
чний інформаційний ресурс і перетворенням на 
ноо-знання. Структурна гносеометрика репрезен-
тована всіма складовими ноосферних сил та їх зве-
денням в єдину номонологічну систему, в котрій 
відбуваються відповідні процеси їх креативного і 
ноосферно-синергетичного синтезу з необхідною 
детермінацією і направленості. Сукупний резуль-
тат – це утворення вищевимірної ноосферної ре-
альності (R = 4–5), котра предстає у відповідних 
ноосферних конструктах (онтогнозісах), ноо-тех-
нологіях (ноометричних реалогнозісах), що опи-
сується в інноваційних поняттях (імпрінтах і пат-
тернах), інформаційних семантограмах, семіотиці 
багатозначної логіки, ноосферному знанні в його 
безпосередньому значенні «знання-сила». Але 
для того, щоб ноосферне знання реалізовувалось 
як дійсна «ноосферна сила», набуло необхідної ре-
альної предметності за принципом суб’єкт-об’єк-
тної «S-O єдності» буття і мислення креативним 
суб’єктам треба пройти відповідні етапи розвитку 
і зросту подібної креативної здібності, починаючи 
з первинної ноосферно-ментальної сили як стійкої 
«ноосферної якості». Вона виникає з первинних 
творчих інтенцій і зростає до екстенцій на особи-
стісну ноо-ментальну і ноо-праксіологічну само-
реалізацію на основі власних зусиль і талантів, 
духовно-ментальних напружень («тенсів») і пер-
винних інтенцій на розвиток власного ноо-потен-
ціалу та ноо-ментальної сили. Подібні менталь-
но-інтенційні імпульси до особистого творчого 
самовираження, самоздійснення, творчо-діяль-
нісної самодентифікації в креативних здібностях 
відбуваються в розширених «креативно-синерге-
тичних предікатах» і в детермінантах зростання 
ноосферно-творчих сил при їх цілеспрямованої са-

мореалізації, смислоціннісного самовизначення  
і трансформативної реконструкції дійсності спо-
собами особистої і соціальної ноосферно-проектив-
ної екстерналізації [4, с. 227, 238, 248]. Подібне фік-
сується як прояв ноосферно-ментальної сили в її 4-х 
первинних творчих синергодіях на відповідних рів-
нях творчо-діяльнісної самореалізації. Надалі вони 
набувають яскраво виражених ноосферних значень 
на ще двох, більш високих рівнях креативно-синер-
гетичного синтез [3, с. 854, 880, 904]. Це відбува-
ється в наступній впорядкованій номонології по-
ступового зросту ноо-ментальної сили креативних 
суб’єктів.

Ноосферно-ментальна сила у її висхідних твор-
чих синергодіях. Вона виявляється як стійка  
і постійно репрезентуєма «креативна якість» до 
підвищення розумової активності, інноваційної 
творчості і міжсуб’єктної інтерактивно-творчої вза-
ємодії. Це такого роду «ментальна ебімітивність» 
(ebility – здібність), в котрій виявляються первин-
ні духовно-творчі інтенції (наміри, ідеї, прагнення  
і «тенси» ментальних напружень), що надалі роз-
гортаються в динаміці «одиничне → загальне», 
«інтенція → екстенція → екстерналізація». Мен-
тально-інтелектуальне напруження («тенси», 
«тенсивність») виникає в разі наявності певного 
діалектичного протиріччя, в котрому об’єднують-
ся («єдність протирічь») два протилежних бінар-
но-ціннісних підхода до розв’язання проблеми 
(індуктивно-дедуктивно, аналітично-синтетично 
тощо). І. Лакатос розглядав подібну проблемну 
ситуацію як «бінарно-ціннісну опозицію» в до-
слідних програмах, в межах якої досягається 
безперервність у зрості знань без їх «розривів» 
і «парадигм», а на основі «діалектики позитив-
ної» і «негативної еврістики» в єдності і «кон- 
куренції дослідних програм» [7, с. 73–74, 148]. 
В нашому аспекті напружуючі «ментальні тен-
си-інтенції» виникають в наступній бінарності 
мисленево-інтелектуальних процесів, що зобумов-
люють появу первинних ноо-ментальних актів.  
(1) «ментальна інтроспективність – комунікатив-
на інтерактивність»: це бінарне психоментальне 
напруження-«тенс» зорієнтоване на менталь-
но-інтелектуальну самоорганізацію, організацій-
ну творчо-діяльнісну самореалізацію (О-ТДСР); 
вона носить операційно-функціональний харакер 
і розвиває функціонально-операційну ноомен-
тальну силу (ФО НМС), що фіксується у відпо-
відному креативно-синергетичному ефекті, (під-
вищена психоментальна реактивність і здібність 
до кластерізації знань); (2) «ціннісна самодермі-
нація – смислоціннісне самовизначення»: психо-
ментальне напруження в бінарності цього типу 
(тенсивності) орієнтоване на самораціоналізацію  
і раціонально-технологічну творчо-діяльнісну са-
мореалізацію (РТ ТДСР) креативного суб’єкта; воче-
видь, вона носить інструментально-технологічний 
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характер і розвиває інструментально-техноло-
гічну нооментальну силу (ІТ НМС), має відповід-
ний креативно-синергетичний ефект, наприклад,  
у здібності до розробки інтелектуальних техноло-
гій і формування із набутих знань інтелектуаль-
них активів; (3) «когнітивно-професійна інтенцій-
ність – екстенція професійного саморозвитку»; 
при подібній бінарності тенсивність психомен-
тального напруження має характер когнітивної 
означеності первинних інтенцій у їх спрямуванні 
на професійний саморозвиток креативних суб’єк-
тів через екстенційні практики; на цій основі від-
бувається професійно-розвиваюча творчо-діяль-
нісна самореалізація (ПР ТДСР), що зорієнтована 
на формування нооментальної сили професійного 
зростання і вдосконалення; це професійно-розвит-
кова сила ПР НМС, котра виявляє себе в динамиці 
професійного саморозвитку, самовдосконален-
ня і «перфектності» з досягненням відповідного 
синергоефекту; наприклад, при створенні ког-
нітивних технологій практичного призначення 
та їх втілення в когнітивних праксісах в синер-
годинамиці креативних синтезів; (4) «критична 
веріфікація – трансформативна реконструкція»: 
в цій бінарності представлене психоментальне 
напруження «автентичної самореалізації», яке 
відповідає необхідним критеріям (показникам, 
стандартам раціональності) професійної самоіден-
тифікації за встановленою «планкою досягнень», 
що зобумовлює ідентифіковано-автентичну твор-
чо-діяльнісну самореалізацію (ІА ТДСР); тому  
і нооментальна сила приймає той же харакетр  
(ІА НМС) та в якості творчо-конструктивної  
ТК НМС забезпечує автентично-конструктивну 
самореалізацію (АК ТДСР) в інтеграції всіх попе-
редніх нооментальних сил: ФО НМС + ІТ НМС + 
ПР НМС + ІА НМС = ТК НМС (ІА ТДСР); зведена 
синергодія ТК НМС інтегрує всі попередні «рівне-
ві синергоефекти» та забезпечує їх креативно-си-
нергетичний синтез на вищих рівнях інформацій-
но-програмованого та ноосферно-номонологічного 
проявлення нооментальних сил в їх реальнісній 
суб’єкт-об’єктній «S-O єдності» буття і мислення.

З подібним креативним синтезом виникає 
нова «креативна якість» у сумісній дії попередніх  
нооментальних сил, що надає їм первинні «ноосфер-
ні ознаки» у відповідному «первинному комплексі 
НМС» за способами (типами) їх самореалізації креа- 
тивними суб’єктами. А саме: (1) креативна якість 
функціональної операційності нооментальної сили  
(ФО НМС), що набуває відповідної ноосферної озна-
ки суб’єкт-об’єктної самоорганізації при організа-
ційній творчо-діяльнісній самореалізації (О-ТДСР)  
в певному «функціональному сімплексі» (ФС)  
в його «самоорганізаційному функціоналі» (СОФ); 
імпрінтний запис: ФО НМС → О-ТДСР → ФС(СОФ). 
(2) інструментальна технологічність ІТ НМС, що 
має ноосферну ознаку суб’єкт-об’єктної самораці-

оналізації і нооментально зорієнтована на раціо-
налізовано-технологічну самореалізацію (РТ-ТД-
СР) у відповідному структурному комплексі (СК)  
з функціоналом структурно-технологічної само-
раціоналізації (СТСР); імпрінтний запис направ-
леності дії: ІТ НМС → РТ-ТДСР → СК (СТСР);  
(3) професійно-розвиткова активованість ноо-
ментальної сили (ПРА НМС), що виявляє себе  
в ноосферній ознаці розвиткової динамічності  
(РД НМС) в процесах суб’єкт-об’єктного професій-
ного саморозвитку і відповідної професійно-роз-
виткової самореалізації (ПР-ТДСР); при такому 
втіленні нооментальної сили формується «комп-
лекс розвиткової системи» (КРС) з функціоналом 
професійного саморозвитку (ПСР); імпрінт сило-
вої дії: ПРА НМС → ПР-ТДСР → КРС(ПСР); (4) 
ідентифікована автентичність нооментальної сили 
(ІА НМС), креативна якість котрої представлена 
ноосферною ознакою суб’єкт-об’єктним професій-
но-автентичним самовтіленням і відповідною автен-
тично-конструктивною самореалізацією (АК-ТДСР) 
з формуванням автентичного комплекса професійної 
системи (АКПС), що розвивається в професійну креа- 
тосферу (ПК) первинну креативну реальність (ПКР) 
в синерго-креативному синтезі (СКС), а надалі –  
в ноосферну реальність: ІА НМС → АТ-ТДСР → 
АКПС→ ПК(ПКР/СКС); тут діють нооментальні 
сили вищих рівнів: це інформаційно-програмуюча 
ІП НМС п’ятого рівня і ноосферно-номонологіч-
на НН НМС шостого рівня. У цій послідовності  
інформаційно-програмуюча нооментальна сила 
(ІП НМС) 5-го рівня предстає в бінарності її двох 
головних ноосферних ознак, взятих в їх динаміч-
ній розгортці «одиничне → загальне» та в діалек- 
тичному «протиріччі – єдності». А саме: «інфор-
маційний креативний синтез → інноваційно-афе-
рентивний прогнозіс» майбутніх станів реально-
сті, в разі чого дія ІП НМС переходить у 4-й і 5-й 
онтогносеологічні виміри свого виявлення в мета-
системі інформаційно-синергетичної реальності 
(К = 4–5). В ній стають можливими нооментальні 
дії на «аферентивне випередження» (з аферентив-
но-випереджаючим відображенням і сприйнят-
тям дійсності – П.К. Анохін) на основі здійснення 
нооментального «інноваційного форсайта» з його 
ІТ-програмуванням і досягненням «футуроско-
пічної екстерналізації» суб’єктивних конструк-
цій в інформаційні реальнісні об’єкти. Подібне 
відбувається у відповідних нооментальних актах 
інформаційного креативного синтезу за інфор-
маційно-креативним стандартом раціональності 
(СІКР) та інформаційно-ресурсних комплексах  
з продукування ноосферних технологій і ноо-про-
ектів [5, с. 675].

Ноосферно-номонологічна нооментальна сила 
(НН НМС) 6-го рівня виявляється в цілепокладе-
ній спрямованості ментально-психічних процесів 
(їх визначальної «інтенційної проективності») 
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на онтогносеологічний результат при «реальніс-
ному опредмеченні» (екстенційній реалізації). 
Це її бінарна «ноосферна розгортка» з висхідної 
«номонологічної одиничності» («первинного заду-
му») до «номонологічних загальностей» екзістен-
ційно-об’єктного характеру в наявності ноосфер-
но-технологічних конструкцій, саморозвиткових 
активних систем, «розумних реалогнозисів» тощо. 
А саме: «ноосферно-ментальний локус → ноосфер-
но-реальнісна онтологізація», котра відбувається  
в номонології «управляємої реальності». В ній 
«реалізується» додаткова ступінь «ноосферної сво-
боди» і відносно інформаційно-програмуючої ІП 
НМС подібне можна представити в імпрінті: ІП 
НМС + 1(ноос) = НН НМС. «Ноосферна свобода» 
НН НМС має вищевимірний характер у тому сенсі, 
що може забезпечувати «свободу буттєіснування» 
і розвитку одночасно в багатьох реальнісних уні-
версумах (мультиверсах) в семіотичних значеннях 
їх різних «розгорток», направленості, масштабів, 
онторозмірності і номонологій. З цим нооменталь-
на сила ноо-суб’єктів перетворюється на ноосферну 
силу пізнавальних дій (НСПД) і в якості ноосфер-
но-пізнавальної сили (НПС) починає діяти як само-
стійна сила ноосферного розвитку дійсності. Тобто 
активує-направляє-детермінує і самореалізує себе  
у власній «ноосферній якості» конструктив-
но-предметного самоздійснення на всіх рівнях та 
онтовимірах афферентивно-випереджаючого вті-
лення в інноваційних праксісах.

Ноосферно-пізнавальна сила (НПС) виявляє 
себе як енактивна пізнавально-дієва сила (ЕПДС) 
або сила пізнавальної дії (enact), котра генерується 
«енактивними суб’єктами». «Енактивність» озна-
чає «дієво-пізнавальну активність» (enactment) з 
конструювання дійсності як «пізнавальної реаль-
ності», в котрій можна здійснити «пізнання через 
дію (enacting) з безпосередньою реалізацією його 
результатів в «енактивних технологіях» [6, с. 11, 
34–35]. Енактивна сила пізнавальних дій (ЕСПД) 
розвивається у відповідній бінарності інтелек-
туально-пізнавальних напружень, але за іншою 
«ціннісною опозицією» в порівнянні з ноомен-
тальною силою (НМС). Це «ціннісна бінарність» 
має динаміку «силового прояву» у співставленні 
та напрямі «намір → дія» і розгортається від пер-
винної активації НМС до її перетворення в акту-
алізовану ноосфероно-пізнавальну силу (НПС). 
Вона ціленаправлено діє за вектором створення 
інноваційно-ноосферного знання (ІНЗ) все більш 
високих рівнів для його реалізації в творчо-діяль-
нісних праксісах (ТДП). Тобто характер, струк-
тура та зміст дії НПС виявляється в динамиці:  
НМС → НПС → ІНЗ → ТДП. Тут мається наступна 
рівнева послідовність. А саме: (1) Рівень функці-
ональної операційності виявляє ноосферно-піз-
навальну силу (НПС) в бінарності «пізнавальна 
інтенція → енактивно-операційна реалізація»  

у відповідній «Е-діяльності» (операційній); це ді-
яльнісні операційно-пізнавальні акти (ОПА) ноос-
ферно пізнавальної сили (ОПА НПС); (2) на рівні ін-
струментальної технологічності виявляється НПС 
в бінарності «варіативна операційність → енак-
тивна пізнавальна раціоналізація»; це «Е-діяль- 
ність» в її пізнавально-раціоналізованих техно-
логічних коваріантах (РТК НПС); (3) на рівні про-
фесійно-розвиткової активованості виявляється 
«розвиткова динаміка» зросту НПС в бінарності 
«семантична рекурсія → енактивний саморозви-
ток»; це «Е-діяльність», що представлена в піз-
навальних діях креативного саморозвитку (КСР) 
суб’єктів в їх творчо-реалізаційних здібностях до 
проявлення ноо-пізнавальної сили (КСР НПС);  
(4) на рівні ідентифікованої автентичності НПС ви-
являється в бінарності «проективна екстенція →  
енактивна самореалізація» в Е-діяльності» з тран- 
сформації «пізнавальних практик» (ПП) «пред-
метні праксіси» самореалізації (ППС) через прояв 
ноо-пізнавальної сили (ППС НПС); 5) рівень ін-
формаційного програмування трансформації ноо- 
ментальних сил в ноо-пізнавальні сили (НМС → 
НПС) виявляє дію НПС в бінарності «інфор-
маційний інноваційний форсайт → енактивна 
футуроскопічна екстерналізація»; це «Е-діяль-
ність» з трансформування «програми дії» (ПД) 
особистої нооментальної сили (ПД НМС) креа- 
тивного суб’єкта («самопрограмування») на зов- 
нішні «предметні програми дій» (ППС) з їх прак-
тичної реалізації (через «праксіс-програмуван-
ня») – ППС НПС; (6) рівень ноосферної номо- 
нологічності в дії нооментальних сил з їх законо-
покладеною детермінацією ноопізнавальних сил 
(НМС → НПС); відповідні ноосферні логономоси в їх 
логічно детермінованій представленості ноо-пізна-
вальних сил виявляються в бінарності «ноосферні 
пізнавальні конструкти → ноосферні технології» та 
складаються в «Е-діяльність» зі здійснення таких 
пізнавально конструктивних розробок (ПКР НПС), 
котрі реалізують в релевантних енактивно-футу-
роскопічних інноваціях (ЕФІ) з втілення ноопізна-
вальних сил, а саме: ПКР(НПС) → ЕФІ (НПС).

Однак для того, щоб ноосферно-пізнавальна 
сила (НПС) у своїх енактивних пізнавально-сило-
вих діях ( в якості «ноосферно-енактивної сили» 
НЕС) трансформувались в праксіологічно-пред-
метну силу творчо-діяльнісної реалізації, необхід-
но її представлення в інноваційно-ноосферному 
знанні (ІНЗ) в якості епістесферно-конструктив-
ної сили (ЕКС). Тут діє історично відомий прин-
цип «знання-сила» (Фр. Бекон), що в класичній 
науці представлений як принцип «епістемоло-
гічного еволюціонізму», а в сучасній постнекла-
сичній науці – як принцип «еволюційного кон-
структивізму» [11, с. 139–140]. В нашому аспекті 
номонологічно-конструктивної репрезентації ноо- 
сферного знання – це принцип конструктивної 
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«S-О єдності» суб’єкта і об’єкта та їх сумісно-но-
монологічної «S-О дії» в якості ноосферної сили. 
Конкретно, – це інноваційно-ноосферне знання 
як епістесферно-конструктивна сила ІНЗ (ЕКС). 
Вона може бути представлена за тими ж рівнями 
її реалізації, що й дві попередні сили, котрі безпо-
середньо зорієнтовані на об’єкт, «об’єктивізацію 
суб’єкта» через його творчо-діяльнісну самореалі-
зацію. Рівневий зв’язок тут наступний: (1) рівень 
функціональної операційності: ноо-ментально- 
операційна самоорганізація → енактивно-опе-
раційна Е-діяльність → операційне ноо-знання 
(інноваційне) епістесферно-конструктивної сили 
ІНЗ (ЕКС)-1; це ноо-знання «1-го роду»; (2) рівень 
інструментальної технологічності: нооментальна 
самораціоналізація → енактивно-раціоналізована 
Е-діяльність → раціоналізоване ноо-занння (ін-
новаційне) як епістесферно-конструктивна сила 
ІНЗ (ЕКС)-2; це ноо-знання «2-го роду»; (3) рівень 
професійно-розвиткової активованості-динаміки: 
нооментальний саморозвиток → енактивно-роз-
виваюча Е-діяльність → розвиваюче ноо-знання 
(інноваційно-випереджаюче) в якості ІНЗ (ЕКС)-
3; це ноо-зання «3-го роду»; (4) рівень ідентифі-
кованої автентичності: нооментальна самореалі- 
зація → енактивно-реалізаційна Е-діяльність → 
реалізаційне ноо-знання в якості ІНЗ (ЕКС)-4;  
це «ноо-знання» як ЕК-сила «4-го роду»; (5) рівень 
інформаційного програмування: нооментально- 
самопрограмування → енактивно-програмована 
Е-діяльність → програмуючо-семантичне ноо-знан-
ня в якості ІНЗ(ЕКС)-5 або ноо-знання як ЕК-сила 
«5-го роду»; (6) рівень ноосферної номонологічності: 
номонологічна нооментальність → енактивно-кон-
структивна Е-діяльність → номонологічно-кон-
структивне ноо-знання як ІНЗ(ЕКС)-6 або ноо-знан-
ня як ЕК-сила «6-го роду». В сучасній науці – це 
«праксіс-знання», що безпосередньо розв’язує дію 
ноо-праксіологічних сил в «підсилюючому режимі» 
їх онтодіяльнісної реалізації та управління буттєре-
альністю як ноометричним реалогнозісом. 

До основних результатів проведеного дослід- 
ження і можна віднести перехід ноосферних сил 
від їх антропогенного рівня особистої творчо-ді-
яльнісної самореалізації креативними суб’єктами 
до соціосферного рівня суспільних ноосферних 
сил інноваційно-номонологічної дії. Доведено, що 
вони стають головними ноосферно-продуктивни-
ми силами суспільства, а також ноосферно-нау-
ковими силами духовного виробництва сучасного 
соціуму. Важливим результатом є представлення 
праксіологічно-діяльнісного механізму виявлен-
ня та задіяння ноосферних сил, їх перетворення 
на епістесферно-конструктивну силу ноосферного 
знання і пізнання, розвитку ноосферних техноло-
гій в гносеометриці наукових і соціальних прак-
сисів та в ноосферній номонології регулювання  
і прогресу всіх сфер людської життєдіяльності.

Головний висновок розглянутої проблеми 
можна представити у твердженні, що на сучас-
ному етапі історичного розвитку людства йому 
необхідне оновлення та зміцнення рушійних сил 
власного прогресу, здійснення переходу на ноос-
ферні сили, що дозволить піднятись на ступінь 
саморегульованого ноосферогенезису і запобігти 
«сценарію катастроф», опанувати креативно-си-
нергетичними силами нософерного розвитку  
і життєдіяльності. Виявлений характер, зміст  
і структура ноосферних сил відкриває можливість 
їх практичної реалізації вже в сучасних умовах, 
представити «ноосферну парадигму» в якості кон-
кретного завдання з розвитку ноо-антропогенних 
і соціоноосферних сил, їх активного задіяння для 
розвитку ноосферного виробництва і ноосферного 
прогресу людської культури. Обговорення вияви-
ло необхідність подальшої розробки дослідженої 
проблеми, створення відповідних програм для 
підготовки спеціалістів з необхідними ноосфер-
но-креативними якостями, планування розвит-
ку постіндустріальних виробництв на основі дії 
ноо-праксіологічних сил та їх конструктивного 
втілення способами творчо-діяльнісної самореалі-
зації працівників, активного залучення творчих 
суб’єктів до створення креативних інновацій, но-
о-технологій та ноосферних проектів з прогресу-
вання всіх сфер суспільної життєдіяльності. 
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Анотація

Капіца В. Ф. Ноосферно-ментальні і ноо-праксіо-
логічні сили в номонології їх розвитку та гносеометри-
ці онтодіяльнісної креативної реалізації. – Стаття. 

На філософсько-методологічних засадах ноосфер-
ного світорозуміння і ноо-наукового пізнання розкри-
вається проблема розвитку ноосферних сил в їх но-
о-ментальній та ноо-праксеологічній дії. Виявляється 
сутність, характер, зміст і структура ноосферних сил 
у відповідній номонології їх прояву та гносеометриці 
представлення у напрямі онтодіяльнісної креативної 
реалізації. 

У статті доводиться, що ноосферні сили відкри-
вають можливість їх практичної реалізації вже в су-
часних умовах та їх активного задіяння для розвитку 
ноосферного виробництва і ноосферного прогресу люд-
ської культури. Репрезентована структура ноосфер-
но-ментальних і ноо-пізнавальних сил в детермінан-
тах їх творчо-діяльнісної самореалізації креативними 
суб’єктами, в номонології законопокладеного розвит-
ку та перетворення в інноваційно-ноосферне знання 
як епістесферно-конструктивну силу. Розкривається 
творчо-ментальний і праксіологічно-діяльнісний меха-
нізм розгортання і предметної дії ноосферних сил, ди-
наміка зростання їх синергопотенціалу і здатності до 
креативного синтезу в суб’єкт-об’єктній єдності буття  
і мислення. Представлений механізм відкриває мож-
ливість виявлення та задіяння ноосферних сил, а та-
кож їх перетворення на епістесферно-конструктивну 
силу ноосферного знання і пізнання.

Встановлюються провідні ноосферні якості і здіб-
ності креативних суб’єктів до творчо-діяльнісної са-
мореалізації способами операційної самоорганізації, 
технологічної самораціоналізації, професійного само-
розвитку, автентичної самоідентифікації, інформацій-
ного самопрограмування і ноосферно-номонологічного 
конструювання в ноо-реальнісній гносеометриці су-
спільних праксісів як ноосоціосферних сил. Головною 
характеристикою ноосферно-ментальної сили є духов-
но-творча здібність до створення суб’єкт-об’єктної ре-
альності. Представленні основні рівні зростання про-
дуктивних можливостей ноосферних сил як головної 
антропогенної складової духовно-творчого прогресу 
людства, що здійснюється в онтодіяльнісних екзістен-
ціалах ноосферного буття і ноосферно-номонологічного 
регулюванняя всіх сфер суспільної життєдіяльності.

Ключові слова: ноосферне пізнання, ноо-наука, 
ноо-ментальні сили, ноосферні здібності, творчо- 
діяльнісна самореалізація, ноосферна номонологія, но-
о-праксіологічні сили, ноо-соціосфера, ноосферні тех-
нології, ноосферні сили, ноо-знання.

Summary

Kapitsa V. F. Noosphere-mental and noo-praxiological 
forces in the nomonology of their development and 
gnoseometriya of ontoactivity creative realization. – 
Article.

The problem of development of noosphere forces 
in their noo-mental and noo-praxeological action is 
revealed on the philosophical and methodological bases  
of noosphere worldview and noo-scientific knowledge. 
The essence, character, content and structure  
of noosphere forces in the corresponding nomonology  
of their manifestation and epistemology of representation 
in the direction of on-activity creative realization are 
revealed. 

The article proves that noosphere forces open 
the possibility of their practical implementation in 
modern conditions and their active involvement in the 
development of noosphere production and noosphere 
progress of human culture. The structure of noosphere-
mental and noo-cognitive forces is represented in the 
determinants of their creative and self-realization 
by creative subjects, in the nomonology of law-based 
development and transformation into innovative-
noosphere knowledge as an epistepical-constructive 
force. The creative-mental and praxiological-activity 
mechanism of development and objective action  
of noosphere forces, dynamics of growth of their 
synergetic potential and ability to creative synthesis 
in the subject-object unity of being and thinking are 
revealed. The presented mechanism opens the possibility 
of detection and involvement of noosphere forces, as well 
as their transformation into epistesphere-constructive 
force of noosphere knowledge and cognition. 

Leading noosphere qualities and abilities of creative 
subjects to creative-activity self-realization are established 
by means of operational self-organization, technological self-
rationalization, professional self-development, authentic 
self-identification, information self-programming and 
noosphere-nomonological construction in socio-realities. 
The main characteristic of the noosphere-mental force is 
the spiritual and creative ability to create a subject-object 
reality. The main levels of growth of productive capabilities 
of noosphere forces as the main anthropogenic component 
of spiritual and creative progress of mankind, carried out in 
the ontological existentials of noosphere life and noosphere-
nomonological regulation of all spheres of social life.

Key words: noosphere knowledge, noo-science, noo-
mental forces, noosphere abilities, creative-activity self-
realization, noosphere nomonology, noo-praxiological 
forces, noo-sociosphere, noosphere technologies, 
noosphere forces, noo-knowledge.
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Вступ. Час завжди був однією з центральних 
категорій як загально-філософських, так і вузько- 
онтологічних концепцій східної та західної тра-
дицій. Мислителі усіх часів замислювались над 
питанням об’єктивності/суб’єктивності часу 
та намагались з’ясувати його природу. Най-
більш оригінальні темпоральні концепції мож-
на простежити у працях даосистів, буддистів, 
Аврелія Августина, Дж. Бруно, німецьких фі-
лософів XVIII–XIX ст., М. Гайдеггера та філософів- 
екзистенціалістів, Ф. Ніцше, Е. Гуссерля, А. Берг-
сона та багатьох інших. Не можливо не згадати  
й сучасні дослідження фізика С. Гокінга, у космо-
логічних розробках якого переосмислюється сама 
природа часу. Дж. Біркс уклав енциклопедію 
часу, намагаючись у скороченій формі продемон-
струвати чималі здобутки філософів, науковців  
і теологів у цій галузі [6]. Й хоча однозначної від-
повіді щодо природи цього явища ми не маємо  
й сьогодні, але актуальність цих досліджень  
не згасає. Ця категорія набуває нового звучання  
й у безпосередньо повсякденному бутті людини, 
яка опиняється у швидкісному світі новітніх тех-
нологій та глобалізаційних процесів, які не дозво-
ляють гальмувати та змушують її задіювати макси-
мум зусиль та енергії для функціонування у ньому.

Дослідження особливостей розуміння люди-
ною часу, процесу його використання, здатності 
сконцентруватись на власному бутті актуалізуєть-
ся на фоні низки таких викликів сучасності як ен-
вайронменталізм, фемінізм, технологізація побу-
ту та свідомості людини, глобалізація, створення 
штучного інтелекту, можливість завантаження 
людської свідомості в штучно створені об’єкти та 
цифрове безсмертя тощо. Зазначені явища вима-
гають переосмислення людиною особистої темпо-
ральності на фоні назріваючої кризи.

Окрім цього, сучасне глобалізоване суспіль-
ство, як своєрідний симбіоз західного та східного 
типів світосприйняття, дає можливість просте-
жити, як темпи життя людини усе більше витіс-
няють з її буднів розміреність та споглядальний 
спокій. Ця тема набуває усе помітнішої актуаль-
ності у зв’язку зі згубними процесами руйнування 
загальнолюдських цінностей і погіршенням стану 
фізичного та психічного здоров’я мешканців сві-
тових мегаполісів.

Відтак, метою статті є дослідження особли-
востей розуміння сучасною людиною власної тем-
поральності та обраних нею життєвих позицій  
у контексті різниці філософських та культурних 
традицій. Досягти цієї мети дозволить аналіз ко-
реляцій між схемами повсякденного буття лю-
дини у його різноманітних проявах і категорією 
часу, розуміння якої трансформується у світлі 
технологізації та глобалізації сучасного життєво-
го простору.

Темпоральність у вирі експрес-життя. Аналіз 
темпів життя людини та усвідомлення нею своєї 
темпоральності неодмінно приводить до контраст-
ного протистояння східної та західної традицій, 
які завжди різнились своїм розумінням часовості 
і тими акцентами, які вони проставляли у бутті 
людини. Динамічна західна філософія переваж-
но закликала людину до дій, боротьби і змін, на-
томість як східна – до споглядального спокою та 
розміреного часобуття. Досліджуючи швидкісні 
темпи життя людини у сучасних глобалізованих 
містах і мегаполісах, де розуміння часу тотально 
прагматичне, розуміємо, що споглядальний спо-
сіб існування все ще залишається для представни-
ків західних суспільств зашкарублою традицією 
Сходу. 

Час став для сучасного глобалізованого світу 
ідеєю фікс. Сьогодні усе частіше можна почути 
напівжартівливі скарги на те, що у добі замало 
годин для того, аби виконати усе заплановане. 
У зв’язку із цим сьогодні чималої популярності 
набувають книги та курси з тайм-менеджменту, 
які вчать людину розподіляти свій час, ефектив-
но організовувати роботу, коректно планувати 
свою зайнятість, уникати емоційного вигорання. 
Попри те, що особа готова врівноважити своє жит-
тя та більш грамотно розподіляти свій час, все ж 
східні «нічого неробіння», пасивність та спокій не 
розглядаються нею як варіант вирішення перелі-
чених вище проблем. Тайм-менеджмент передба-
чає не відмову від справ, а підвищення продуктив-
ності та ефективності нашої роботи, щоб індивід 
міг встигати ще більше.

Проживаючи у сучасному мегаполісі, люди-
на не може дозволити собі марнувати час, адже, 
якщо вона не встигне «застрибнути у швидкісний 
потяг», їй більше його не наздогнати. З огляду на 
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це, людина форматує своє життя у стилі експрес: 
швидка їжа, швидкісні побачення, швидкісні по-
тяги, швидкісний інтернет, швидкісний туризм 
тощо. Однак у кінцевому результаті їй не вистачає 
часу ні на що: ні на роботу, ні на сім’ю, ні на роз-
ваги, ні на себе. Роблячи усе поспіхом, особа під 
час такої гонитви втрачає найцінніше – саму себе. 
Доробляючи уночі справи, які вона не встигла ви-
конати вдень, вона порушує режим сну; фаст-фуд 
та нераціональне харчування шкодять здоров’ю; 
месенджери і швидкісна комунікація відобража-
ються на якості стосунків; стрімкі темпи життя 
сприяють стресовим станам та постійній напру-
женості. Людина із таким стилем життя нагадує 
Білого Кролика з відомої книги Л. Керрола, який 
постійно дивиться на годинник, постійно поспі-
шає і постійно запізнюється. На те, щоб зупини-
тись і бодай хвильку подумати про те, яка мета 
усієї цієї гонитви, у нього немає часу. Й хоча це 
і є основним питанням, часто людина не має на 
нього відповіді. Найстрашніше те, що, підводячи 
підсумки свого життя, людина часто виявляє, що 
ні здобуте нею, ні сама ця гонитва не принесли їй 
ні душевного спокою, ні задоволення, ні почуття 
виправданості витрачених зусиль.

Людина із таким типом світогляду часто вті-
шає себе примарною мрією у те, що заробивши 
достатню кількість грошей, вона зможе дозволити 
собі нічого не робити, або ж робити те, що подо-
бається – більше відпочивати, мандрувати, бачи-
тись з друзями і рідними тощо. Однак у реальності 
усе обертається інакше: маючи достатньо грошей 
для усього вище переліченого, особа не бажає зу-
пинятись й постійно потребує більшого. Тяга до 
накопичування непомірно зростає, проте кожна 
наступна придбана річ приносить усе менше задо-
волення, й людина намагається штучно посилити 
ці відчуття, аби хоч якось пояснити усе зростаюче 
споживацтво.

Виправдовуючи таку поведінку, людина може 
стверджувати, що працює і накопичує не лише за-
ради себе, а й заради майбутнього власних дітей. 
Проблема полягає у тому, що у таких темпах жит-
тя та постійній гонитві за матеріальними благами 
людина не знаходить часу на вже згаданих дітей. 
Довіряючи їхнє виховання (умовно) няням, теле-
візорам та інтернету, вона щиро дивується тому, 
що діти у майбутньому відповідають їй такою ж 
взаємністю. Спілкування з близькими людьми 
змінюється новітніми формами взаємодії, які не 
завжди пронизані глибиною та щирістю. Пока-
зовою у цьому плані є розповідь однієї з учасниць 
опитування, яке проводили автори у межах до-
слідження «Вплив смартфонів на досвід сімейно-
го відпочинку»: Олівія зазначає, що «мобільний 
телефон є для мене інструментом втечі від усього 
цього. Мені просто потрібно поговорити з друзя-
ми, однолітками, а не з батьками увесь час. Якщо 

ваші батьки скажуть щось дурне, ви можете надіс-
лати своєму другові повідомлення і сказати: “Мій 
тато щойно сказав щось дуже дурне”, і ви можете 
посміятися з цього приводу» [10, с. 585]. З одного 
боку, багатьох людей дратує те, що їхні близькі 
постійно користуються смартфонами і не приді-
ляють їм достатньої кількості уваги. З іншого ж 
боку, спільна відпустка, організована з метою 
єднання родини, відвертого спілкування та нала-
годження фізичного контакту часто призводить 
до того, що зазначені цінності перетворюються у 
відбування повинності. Чимало учасників таких 
«відпочинкових акцій», навпаки, стороняться по-
дібної зненацька нав’язаної близькості та єдності, 
адже в буденному житті подібні процеси спостері-
гаються не настільки регулярно.

Слід зазначити, що згадане дослідження про-
демонструвало те, що сучасні швидкісні способи 
комунікації та використання смартфонів можуть 
відігравати й позитивну роль у спілкуванні між 
близькими: «учасники виявили, що використан-
ня смартфонів вплинуло на формування пам’яті 
та спогадів про сімейні канікули після поїздки. 
Зокрема, смартфони вплинули на спогади про 
їх відпочинок наступними трьома способами:  
(1) фотографії як форма відтворення допомогли 
зберегти знакові спогади про сімейний відпочи-
нок; (2) захоплення смартфонами призвело до по-
шкодження вражень від сімейного відпочинку як 
автобіографічної пам’яті; і (3) обмін враженнями 
від відпустки за допомогою смартфонів як спо-
собу відновлення пам’яті, сприяв розповіданню 
історій і спогадам про розділений сімейний дос-
від» [10, с. 588]. У цьому випадку спостерігаємо 
як технологізація та пришвидшення комунікації 
за допомогою гаджетів може єднати покоління та, 
у разі активної залученості родичів до віртуально-
го простору, спрощувати процес спілкування між 
представниками різних вікових груп.

Продовжуючи аналіз повсякденного життя 
людини, зауважу, що зміна його темпів виявля-
ється й у тому, як вона організовує своє дозвілля. 
Доречним у цьому контексті буде слово «екшн», 
адже саме у такому стилі проходить відпочинок 
нашого сучасника: експрес-туризм зі стрімголо-
вою біганиною визначними місцями, ігри (як фі-
зичні, так і віртуальні) задля швидкої перемоги, 
фільми, які тримають глядача у постійній напру-
зі, пікніки з чітко фіксованими правилами і праг-
ненням усе передбачити тощо. Щорічні відпустки 
настільки насичені, що опісля потрібен додатко-
вий час, аби від них відпочити. Людина протягом 
року мріє про двотижневу відпустку, під час якої 
вона нічого не робитиме, відпочине і зможе спо-
вільнити темп свого буденного життя. Натомість, 
її відпочинок перетворюється на мішанину з ве-
чірок, дискотек, караоке, барів, ресторанів тощо. 
Усе це доповнюється необхідністю робити регу-
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лярні фотозвіти свого часовикористання. Як для 
себе (з метою їх подальшого відтворення у пам’я-
ті), так і для інших (з метою демонстрації наси-
ченості власного життя). Людина щиро вірить, 
що така двотижнева фієста зможе її оздоровити 
і стерти осад цілого року, який пройшов у шале-
ній гонитві. Однак навіть під час відпустки вона 
не може дозволити собі зійти з дистанції. Слід за-
значити, що означений страх «випасти з життя» 
породжує в індивіда постійний стресовий стан та 
тривожність. Група німецьких дослідників, яка 
аналізувала вплив смартфонів на увагу та пам’ять 
людини, зазначила, що «комунікаційні додатки, 
такі як WhatsApp, Telegram, Instagram тощо,  
а також програми електронної пошти, можуть 
нести відповідальність за виникнення явища від-
волікання уваги без фізичної взаємодії. Це може 
пояснити концепція страху втратити щось. Вона 
описує всеохопне побоювання втратити щось вар-
тісне» [8, с. 5]. Людина перебуває у постійному 
стресі через страх, що, сповільнивши темпи свого 
буття, вона водночас втратить здатність реактив-
но реагувати на новини і залишатись у тренді.

Людина й справді вигорає, адже постійний по-
спіх і завантаженість, які не припиняються навіть 
під час відпочинку, позбавляють її життєвої енер-
гії. Живучи у сучасних технологізованих містах 
індивід навіть не може дозволити собі хворіти  
і витрачати час на повне одужання від хвороби. 
Людина відповідає на дзвінки, під’єднується до 
мережі чи намагається працювати дистанційно, 
катує себе думками про те, що на роботі без неї 
усе піде шкереберть і, не думаючи про те, що ор-
ганізму потрібен відпочинок для відновлення сил 
і не чекаючи одужання, знову біжить до справ. Оз-
доровлення і спорт такі ж активні і швидкісні як 
увесь ритм її життя: біг, фітнес, аеробіка, трена-
жери тощо.

На основі вищезазначеного можна зробити ви-
сновок, що одним із основних елементів трансфор-
мацій в уявленнях людини щодо власної темпо-
ральності є саме технологізація її повсякденного 
життя. Цей процес закладає у свідомість людини 
добре відомий девіз “Veni, vidi, vici”, який змалку 
програмує індивіда на рух, активність і виборю-
вання бажаного. Прагматичне розуміння темпо-
ральності змушує людину кожну хвилину вико-
ристовувати із користю. Справа у тім, що у цьому 
контексті користь вимірюється у матеріальних 
речах, а не тим, чого індивід може досягти у пла-
ні духовності та самопізнання. Й часто людина не 
усвідомлює, що її власне тіло не завжди здатне ви-
тримати обрану нею швидкість.

Космічний спокій та розмірена плинність буття. 
Корисніше для здоров’я людини, але все ж менш 
популярне на теренах глобалізованих мегаполісів 
тлумачення людської темпоральності в поняттях 
космічного спокою своїм корінням сягає вчень 

стародавнього Сходу. Яскравим прикладом та-
кого розуміння часовості є переконання Лао-цзи 
у тому, що «не виходячи зі свого двору, мудрий 
пізнає світ. Не визираючи з вікна, він бачить 
Споконвічне Дао. Він не йде далеко, щоб пізнати 
більше. Мудрий нікуди не їздить – але все знає, 
не дивиться – але все називає, зовні бездіяльний – 
але всього досягає. Він у серці своєму знаходить 
усе, що треба. Ось чому мудрий знає те, до чого 
не доїхати, не дійти. І він може бачити те, чого 
не видно звичайному оку» [1]. Звісно, Лао-цзи 
говорив не про шалені темпи роботи у дистанцій-
ному режимі, яка останнім часом практикується  
в усьому глобалізованому світі, а про те, що шука-
ти щастя потрібно не десь ззовні, не у речах, які нас 
оточують, не у матеріальних статках, не у визнан-
ні та славі, а у собі самому, у єднанні зі Всесвітом,  
у життєдайному спокої, який дає людині змогу по-
бачити найважливіше і розпізнати істину. Поспіх 
у цій справі неприйнятний, адже поспішаючи, 
людина втрачає здатність бачити важливі речі.

К. Горан вважає, що наша проблема полягає  
у тому, що ми не вміємо поратись із часом. На дум-
ку дослідника це яскраво виявляється у ті момен-
ти, коли ми нудьгуємо і не знаємо чим себе зайня-
ти: чекаючи транспорт, стоячи у дорожніх заторах 
чи чергах. К. Горан переконаний, що людина 
повинна постійно тренуватись і навчити себе на-
солоджуватись часом: вимикати вдома телевізор, 
не хапатись за телефон чи iPod, стоячи у черзі, не 
перечитувати розклад руху транспорту по 5–6 ра-
зів, чекаючи на зупинці, й «поступово ми станемо 
відчувати себе більш комфортно з часом. Це дозво- 
лить нам бути менш залежними від зовнішніх 
подій і більш здатними усвідомити сенс нашого 
життя, який не просто займає час, але робить нас 
здатними справлятися з часом» [7]. Автор має ра-
цію, адже однією з проблем сучасних мешканців 
мегаполісів є нездатність залишатись на одинці зі 
своїми думками, а «простій» без якоїсь зайнято-
сті інтерпретується як гаяння часу. Прикро, але 
тиша, очікування, перебування на самоті сьогодні 
сприймаються вороже і усіляко переслідуються, у 
той час як їх можна розглядати як рідкісні шанси 
для духовного самопізнання, розвитку та врівно-
важення пристрастей.

Останнє набуває чималої актуальності у мо-
менти кризових ситуацій, коли людину розхитує 
швидкість зміни подій та їх кардинальна різниця 
з її повсякденністю. Так, з початком війни в Укра-
їні у мережі з’явилось чимало публікацій стосовно 
того, як різноманітні філософські вчення можуть 
допомогти заспокоїтись та позбутись тривожно-
сті. Серед них варто згадати епікуреїзм і стоїцизм, 
які у той чи інший спосіб закликали людину до 
безпристрасності та спокою. Описані у них стани 
атараксії та апатії спрямовували людину до від-
мови від надмірних бажань, непотрібних зусиль,  
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боротьби із долею та світом. Марк Аврелій зазна-
чає: «Будь немов та круча, яку раз у раз б’ють 
хвилі, а вона, знай, стоїть, і довкола неї влягають-
ся кипучі води» [2, с. 48]. Знайти мир та спокій  
у своїй душі можна лише ставши спокійним у 
своїх справах і бажаннях. Філософія Сократа та 
Г. Сковороди також закликала людину пізна-
ти саму себе, шукати вічного та відмовитись від 
швидкоплинних насолод і матеріальних благ. Од-
нак мешканці сучасних мегаполісів замість того, 
аби прислухатись до порад зазначених філософів, 
перетворили їх у сухі філософські ідеї, записані у 
підручниках, які припадають пилом на полицях 
бібліотек. Попри це, вони готові сплачувати по-
слуги психоаналітиків, аби останні «професійно» 
впорались з їхніми проблемами. Західний світ 
зробив ставку на розум, ізолювавши його від сер-
ця, порушивши гармонію між тілом і душею, за 
що й платить сьогодні дуже високу ціну.

На противагу цьому, спокій східних традицій 
наголошує, що гонитва за успіхом не принесе ба-
жаних результатів, й лише сповільнення та вдум-
ливе споглядання допоможе досягти мети. Що 
спокійнішою буде людина у своїх діях, думках і ба-
жаннях, тим більшого вона зможе досягти. Якщо 
каламутити воду у водоймі, не зможеш побачити 
ні того, що на дні, ні свого власного відображення. 
Лише у спокійній воді людина може розгледіти 
себе і все те, що водойму наповнює. Спокій допо-
магає бачити цінності, спокій відновлює здоров’я, 
спокій допомагає осягнути себе і світ.

«Ось чому мудра людина так не діє – і вона не 
зазнає невдач. Вона нічого не має – і тому її нема 
чого втрачати. Мудра людина не живе в “земних” 
пристрастях, не прагне одержати з матеріаль-
ного те, що вимагає значних зусиль. Вона живе 
у природній простоті і задовольняється тим, що 
відхиляють мирські люди» [1]. Даосизм закликає 
людину зупинитись, утриматись від непотрібних 
діянь, зазирнути у глибину власної душі, аби зба-
гатитись і пізнати істинний шлях. У слов’янських 
народів, зокрема й в українців, також сформува-
лось чимало приказок і народних прислів’їв, які 
висміювали вищезгаданих «кроликів», які по-
стійно кудись поспішали: «Поспішай повільно», 
«Не жени поперед батька в пекло», «Тихше їдеш, 
далі будеш», «Поспішиш, людей насмішиш», 
«Сім разів відміряй, один раз відріж». Щоправда, 
сьогодні ці перлини народної мудрості забувають-
ся та відкидаються як застарілі і непотрібні у світі 
бізнесу і технологій.

Натомість, саме переосмислення людиною сво-
єї темпоральності, гармонійне поєднання швидко-
сті та спокою можуть позитивно вплинути на стан 
її здоров’я, процес її взаємодії з технологіями та 
природним середовищем. Останнє на сьогодні  
є вкрай важливим питанням і в цьому плані слід 
підкреслити, що коріння сучасного енвайрон-

менталізму можна відшукати у стародавніх да-
оських практиках єднання фізичного та духов-
ного: зовсім недавно Мартін Палмер висловив 
переконання, що «літургії космічного оновлен-
ня і космологічні моделі даосизму ймовірно мо-
жуть запропонувати нам новий спосіб оцінки 
нашого місця в природі в світлі нинішньої еко-
логічної кризи», а Пітер Маршалл в своїй історії 
екологічного мислення стверджує, що даосизм 
«забезпечує філософські основи для справді еко-
логічного суспільства і спосіб вирішення старо-
давнього антагонізму між людством і природою, 
який продовжує роздирати світ» [4, с. 82]. По-
дібне розуміння темпоральності та сповільнений  
у порівнянні з сучасними швидкостями темп бут-
тя людини дає можливість поставити основне пи-
тання – питання про сенс життя.

Темпоральність та сенс життя. Темпи глоба-
лізаційних процесів у сучасному світі настільки 
швидкі та всеохоплюючі, що контраст між куль-
турами розмивається до малопомітних локальних 
відмінностей. Якщо у попередні століття східний 
та західний типи світогляду характеризувались 
кардинальними відмінностями у світогляді та 
поведінці людини мало не в усіх сферах її жит-
тя, то сьогодні їх протистояння є доволі умов-
ним. Світовий плавильний казан, який невпинно 
змішує культурні традиції більш менш відкри-
тих суспільств, щодня доволі тісніше переплітає 
різні уявлення темпоральності людини та дає їй 
вибір, а також можливість застосувати переваги 
обидвох підходів для стабілізації свого життя та 
отримання максимальної користі. Цікавим у цьо-
му контексті є висловлювання В. Франкла, який 
вважає «небезпечно оманливим переконання пси-
хогігієни в тому, що людина насамперед потребує 
рівноваги або ж, як це називають у біології, “го-
меостазу”, тобто відносно сталого стану. Насправ-
ді людина потребує не “відносно сталого стану”, 
а радше прагнень й боротьби за якусь мету, гідну 
її. Людині потрібне не зняття напруги за будь-яку 
ціну, а усвідомлення потенційного сенсу. Людина 
потребує не гомеостазу, а так званої “ноодинамі-
ки”, тобто духовної рушійної сили в полярному 
полі напруги, де один полюс – це сенс, який тре-
ба наповнити, а другий – це людина, яка здійс-
нює це» [3]. Описана автором ноодинаміка може 
слугувати прикладом поєднання різних інтерпре-
тацій темпоральності людини, способом, який 
у вирі повсякденності дасть людині можливість 
«схопити» своє життя, вичленити сенс та мету 
свого існування, переорієнтувати свою діяльність 
та буденне життя таким чином, аби вони не без-
слідно проминали повз, а дозволяли їй пізнати та 
реалізувати себе. 

Якщо запитати пересічних перехожих, які 
вічні цінності вони можуть назвати, швидше за 
все першими у їх відповідях прозвучать здоров’я, 



19Актуальні проблеми філософії та соціології

життя, любов, сім’я, самовдосконалення. Відпо-
відь, мабуть, однакова для всіх типів світогляду з 
їх розумінням особистої темпоральності, однак у 
повсякденні бачимо як людина нищить своє здо-
ров’я на роботі, яка не приносить їй жодного мо-
рального (а часто і матеріального) задоволення і 
не виправдовує зусиль; не цінує свого життя, ви-
трачаючи відведений їй час на порожні розваги та 
беззмістовні балачки; перетворює любов у комер-
цію, вимагаючи у стосунках подарунків, знаків 
уваги, матеріального «підтвердження» почуттів; 
самовдосконалення вона уособлює у вигляді со-
лідного банківського рахунку, який повинен свід-
чити про те, що вона чогось досягла; розуміючи 
сім’ю як базову одиницю будь-якого суспільного 
життя, ставиться до неї так само споживацьки, як і 
до усього іншого. «Екзистенційний вакуум, який є 
масовим неврозом нашого часу, можна описати як 
особисту й особистісну форму нігілізму; а нігілізм 
можна описати як ствердження беззмістовності 
буття» [3]. Аби впоратись із вивільненим часом, 
впорядкувати свою буденність та стабілізувати 
розхитану ціннісну систему людині потрібно по-
ставити перед собою мету, віднайти сенс існуван-
ня та наповнити своє життя смислами.

Як зазначає В. Франкл, ми не можемо постави-
ти питання про сенс життя загалом, але можемо 
поставити мету кожній конкретній людині – від-
повідати за своє життя [3]. Зважаючи на еколо-
гічний стан нашої планети, здоров’я мешканців 
сучасних технологізованих мегаполісів та нігіліс-
тичну загрозу, яка нависла над людством, ця про-
блема набуває нового звучання. Життєва позиція 
сучасної людини і розуміння нею особистої темпо-
ральності вимагають переосмислення, а її актив-
ність слід скорегувати у напрямку згаданої вище 
ноодинаміки. З цією метою людині слід:

1. Втамувати свої бажання, відмовитись від 
консюмеризму та бездумного споживацтва, які 
змушують її накопичувати непотрібні матеріаль-
ні блага. «Живи непомітно і в усьому дотримуйся 
міри», закликають нас епікурейці і Г. Сковорода. 
Життя і діяльність людини повинні бути творчими, 
а не руйнівними. Непомірність же бажань людини 
отруює її саму, її стосунки, природу навколо неї. 
«Що потрібніше: життя – чи слава? Що дорожче: 
життя – чи багатство? Що важче пережити: при-
дбання – чи втрату? Багато збережеш – багато чого 
і втратишся. Багато накопичиш – багато і втратиш. 
Знай міру – і уникнеш невдач. Знай межу – і не буде 
ризику. От і проживеш життя в спокої, без тривог! 
Хто знає міру – не зазнаватиме невдач. Вчасно зу-
пинившись – уникнеш лиха» [1].

2. Навчитись отримувати задоволення від 
спокою та споглядання; переосмислити процес 
використання смартфонів, комп’ютерів, інтерне-
ту та постійної жаги перебувати на зв’язку. За-
лежність від технологій робить людину пасивною 

у творчості, навчанні та самовдосконаленні, тож 
видозміна процесу їх щоденного використання 
допоможе покращити здоров’я, стабілізувати 
психічний стан, стимулювати творчий пошук і 
креативність. Як зазначає Б. Спарроу, «ми стає-
мо симбіотичними з нашими комп’ютерними ін-
струментами…, перетворюючись на взаємопов’я-
зані системи, які запам’ятовують не стільки 
саму інформацію, скільки те, де цю інформацію 
можна знайти. Це дає нам перевагу в доступі до 
широкого спектру інформації, й недолік постій-
ного “підключення”... Однак на даний момент, 
можливо, це не більш ніж ностальгія – бажати, 
щоб ми були менш залежні від наших гаджетів. 
Ми стали залежними від них тією ж мірою, якою 
залежимо від усіх знань, які отримуємо від на-
ших друзів і колег, – і втрачаємо, якщо вони не 
на зв’язку. Досвід втрати нашого інтернет-з’єд-
нання стає все більш і більш схожим на втрату 
друга» [9, с. 788]. Попри усі переваги, які дає лю-
дині підключення до мережі та смартфон, вона 
повинна вміти знаходити задоволення у кожній 
миті, навіть чекаючи на зупинці автобус. 

3. Більше часу приділяти собі і розміркову-
ванню про власну сутність; позбутись страху 
перед тим, аби залишитись на одинці із собою. 
Сьогодні часто спостерігаємо ситуації, коли лю-
дина не може перебувати у кімнаті без музики, 
телевізора, інших людей тощо. Індивід постій-
но оточує себе галасом і активністю через страх 
опинитись сам на сам із собою. Для того, аби 
подолати цей страх, людина повинна звернути 
увагу на свій внутрішній світ, знайти у собі гли-
бини, на яких відкривається гармонія та істина 
світобудови. У цьому може допомогти медита-
ція та зосередженість на вітальних цінностях. 
«Сенс життя існує за будь-яких умов, принайм-
ні потенційно. Цей безумовний сенс, однак, іс-
нує поряд із безумовною цінністю кожної лю-
дини. Саме це гарантує невід’ємність людської 
гідності. Коли життя залишається потенційно 
змістовним за будь-яких умов, навіть найжа-
люгідніших, то так само цінність кожної особи 
залишається з нею, тому що базується на цінно-
стях, котрі він або вона реалізували в минулому, 
і не залежить від корисності, яку він або вона 
мають (або й ні) у теперішньому» [3].

4. Перестати метушитись і бігти за часом, яко-
го їй ніколи не наздогнати; комбінувати активні 
способи роботи / відпочинку із пасивними, спря-
мованими на віднайдення спокою. Під час відпуст-
ки чергувати галасливі курорти з віддаленими 
мальовничими дикунськими місцями, де можли-
ве єднання з природою. Важливо усвідомити, що 
мета відпочинку не яскраві фотографії, побутовий 
комфорт чи насичена програма, а відновлення 
сил, здоров’я, відстороненість від щоденних справ 
і проблем.
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5. Віднайти глибинний зв’язок із природою, 
поєднати особисту темпоральність із плином часу 
природного світу, знайти час розгледіти кожен 
унікальний прояв його краси та величі. У цьому 
контексті слід економізувати домашні правила 
використання води, газу та електроенергії, від-
почивати у стилі «зелений туризм», змалку при-
вчати дітей до поважливого ставлення до навко-
лишнього середовища тощо. Важливо змінити 
споживацьке ставлення до природи на повагу до 
неї як прояву всесвітньої космічної сили, яка дає 
життя кожному із нас.

6. Попри ті переваги використання смарт-
фонів під час сімейного відпочинку, які опи-
сують автори вже згаданого вище дослід- 
ження (смартфони як спосіб досягнення консен-
сусу, генератори взаємодії, захист від нав’яз-
ливої поведінки [10, с. 584–585] тощо), все ж 
варто популяризувати і підтримувати у ро-
динному колі традиції щирого спілкування  
і довіри, проведення часу без сторонніх подраз-
ників (телевізорів, магнітол, інтернету, телефо-
нів тощо), єднання поколінь під час спільного 
дозвілля та відпочинку. Якщо спочатку людина 
відчуватиме певну ніяковість, то продовжую-
чи практикувати таке спілкування вона зможе 
пристосуватись до нього і отримувати щире задо-
волення, адже насправді людині потрібно дуже 
мало, і якщо вдома її чекають кохані люди, жит-
тя набуває зовсім іншого звучання. Принагідно, 
у стосунках слід замінити матеріальні знаки ува-
ги на турботу, допомогу, підтримку. Важливі не 
подарунки, а розуміння. Речі псуються, набрида-
ють, нищаться, почуття ж є тією цінністю, яка не 
може бути придбана.

7. Припинити виставляти своє життя на по-
каз і всезагальний осуд. Перетворюючи своє 
життя на театральну виставу для сторонніх гля-
дачів, людина щодня женеться за тим, аби вта-
мувати їхню цікавість й, таким чином, живе не 
для себе, а для інших. Такий шлях не може при-
нести спокою та гармонії, адже розпилює вну-
трішню енергію людини на нікому непотрібну 
активність.

Висновки. Як зазначає В. Франкл, «європей-
ці вважають важливою ознакою американської 
культури наказ “бути щасливим”. Але щастя не 
можна ставити за мету; воно має надходити слі-
дом за чимось. Для щастя потрібна причина. Коли 
вона знайдена, людина стає щасливою автома-
тично. Як бачимо, людське буття – не в гонитві за 
щастям, але радше в пошуку причин для нього,  
у тому числі (останнє, але не менш важливе) –  
у реалізації потенційного сенсу, притаманно-
го кожній наявній ситуації» [3]. Для щастя по-
трібно дуже мало й у більшості випадків у нас 
воно вже є. Однак, щоб його розгледіти, потріб-
но навчитись гальмувати у щоденній гонитві  

і віднаходити шлях до нього серед непотріб-
ного матеріального мотлоху. «Як і все інше  
в Дао, щастя приходить зсередини. Та мінімаль-
на підтримка, якої ми потребуємо ззовні – тро-
хи їжі, якийсь притулок – насправді може бути 
дуже простою і легко доступною. Тим не менш, 
люди нещасні, тому що вони не знають помір-
ності. …Тому, щоб бути щасливими, ми по-
винні контролювати свої бажання» [5, с. 127].  
Ноодинаміка сучасної людини та переосмислена 
разом із цим темпоральність повинні поєднати  
у собі спокій та активність, навчити людину зу-
пинятись у вирі буденності, бути творчо актив-
ною та шукати сенс у кожній миті. Дж. Кларк, 
наводячи слова М. Кальтенмарка, зазначає, що 
жити довгоз обов’язковістю означає жити мо-
рально [4, с. 101]. Морально по відношенню до 
інших, до природи, до себе. Саме такий поворот 
у розумінні особистої темпоральності видається 
найбільш значущим. 
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Анотація

Лазарева М. Л. Темпоральність у вирі повсякден-
ного буття сучасної людини. – Стаття.

У зв’язку зі згубними процесами руйнування за-
гальнолюдських цінностей і погіршенням стану фі-
зичного та психічного здоров’я мешканців світових 
мегаполісів проблема темпів життя сучасної людини  
й витіснення з її буднів розміреності та споглядального 
спокою набуває усе більшої актуальності. У статті до-
сліджуються різні підходи до розуміння особистісної 
темпоральності людини та обрані нею у зв’язку із цим 
життєві позиції. Проаналізовано динамічну західну 
філософію, яка переважно закликала людину до дій, 
боротьби і змін, та східну, яка спрямовувала до спогля-
дального спокою та розміреного часобуття. Досліджено 
швидкісні темпи життя людини у сучасних глобалізо-
ваних містах і мегаполісах, де розуміння часу тотально 
прагматичне.

Наголошено, що час став для сучасного світу іде-
єю фікс. Людина, яка живе у сучасному мегаполісі, не 
може дозволити собі марнувати час, адже, якщо вона 
не встигне встрибнути у швидкісний потяг, їй більше 
його не наздогнати. З огляду на це, вона обирає жит-
тя у стилі експрес: швидка їжа, швидкісні побачення, 
швидкісні потяги, швидкісний інтернет, швидкісний 
туризм тощо. У результаті їй не вистачає часу ні на 
що. Коли ж доводиться підводити підсумки свого жит-
тя, виявляється, що ні здобуте, ні сама ця гонитва не 
принесли їй ні душевного спокою, ні задоволення, ні 
почуття виправданості витрачених зусиль.

Протилежно до такого підходу розглянуті традиції, 
які у той чи інший спосіб закликали людину до безпри-
страсності та спокою, відмови від надмірних бажань, 
непотрібних зусиль, боротьби із долею та світом. 

У статті темпоральність людини проаналізована  
у контексті проблеми пошуку нею сенсу життя, з огля-
ду на що запропоновано низку способів, за допомогою 
яких сучасний представник глобалізованого суспіль-
ства може трансформувати стиль свого життя, адапту-
ватись до новітньої форми активності – ноодинаміки, 
та наповнити своє існування сенсом.

Ключові слова: темпоральність, експрес-життя, 
спокій, смартфони, глобалізація, сенс життя, ноодина-
міка, нігілізм.

Summary

Lazareva M. L. Temporality in the vortex of everyday 
life of modern human. – Article.

Due to the harmful processes of destruction  
of universal values and the deterioration of the physical 
and mental health of residents of world megacities, the 
problem of the pace of life of a modern person and the 
displacement of regularity and contemplative calm from 
his everyday life is becoming increasingly relevant. The 
article analyzes various approaches to understanding 
a person’s temporality and chosen life positions in this 
regard. The dynamic Western philosophy, which mainly 
called people to action, struggle and change, and the 
Eastern philosophy, which directed them to contemplative 
calm and measured time being are examined. The rapid 
pace of human life in modern globalized megacities, 
where the understanding of time is totally pragmatic,  
is analyzed. 

It is noted that time has become an idea fix for the 
modern world. A person who lives in a modern metropolis 
cannot afford to waste time, because if he does not have 
time to jump on a high-speed train, he will never catch up 
with him again. With this in mind, person chooses to live 
in the express-style: fast food, high-speed dates, high-
speed trains, high-speed internet, high-speed tourism, 
etc. As a result, person does not have enough time  
for anything. And when you have to take stock of your 
life, it turns out that neither what you have gained,  
nor this pursuit itself has brought you neither peace  
of mind, nor satisfaction, nor a sense of justification  
for the effort spent.

In contrast to this approach, it is considered traditions 
that in one way or another called a person to dispassion 
and calmness, rejection of excessive desires, unnecessary 
efforts, and struggle with fate and peace.

The article analyzes human temporality in the 
context of the problem of finding the meaning of life, 
and it is proposed a number of ways by which a modern 
representative of a globalized society can transform 
his lifestyle, adapt to the latest form of activity – 
noodynamics, and fill his existence with meaning.

Key words: temporality, express-life, peace, 
smartphones, globalization, meaning of life, noodyna- 
mics, nihilism.
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МІСЦЕ ПОЕТИКИ ТА ГЕРМЕНЕВТИКИ У МЕТОДОЛОГІЇ ГУМАНІТАРНИХ НАУК В. ДІЛЬТЕЯ

Вступ. Про Вільгельма Дільтея та його філо-
софію написано чимало глибоких і змістовних 
праць, у тому числі й українськими дослідника-
ми, тому набагато легше й доречніше зосередити 
увагу на тій чи тій конкретній проблемі, ніж нама-
гатися систематизувати неозорий масив існуючих 
уже досліджень. Однією з таких актуальних про-
блем є місце, роль і значення творчості В. Діль-
тея в процесі становлення новітньої гуманітарно- 
наукової парадигми.

Історично склалося так, що європейська нау-
ка своїм теоретико-методологічним обґрунтуван-
ням обрала позитивістську філософію, що мало 
свої безумовні наслідки, які прийнято загалом 
оцінювати добре. Водночас, якщо прослідкувати 
розвиток цієї традиції, можна переконатись у не-
спроможності позитивізму сповна задовольняти 
очікування, покладені на нього – перший позити-
візм змінився другим, а другий дійшов до методо-
логічного анархізму, що швидко переріс у масш-
табну кризу філософії науки, яка триває донині  
з усіма негативними наслідками для інших га-
лузей знань. У пошуках способу розв’язання цієї 
кризи вчені зверталися до різних джерел, вклю-
чаючи ті альтернативи, що існували в часи заро-
дження та розквіту позитивної філософії. Однією 
з них є наукова розвідка В. Дільтея щодо створен-
ня методології гуманітарних наук. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
У 2011 році кафедра філософії ЧНУ імені Юрія 
Федьковича, виконуючи науково-дослідну про-
граму «Гуманітарно-наукова парадигма знання  
в контексті філософсько-методологічного дискур-
су», організувала наукову конференцію з публіка-
цією матеріалів [17] та видала колективну моно-
графію [2], присвячену аналізу доробку видатного 
німецького вченого в розвитку методології гума-
нітарних наук, авторами якої стали М. Марчук, 
В. Ярошовець І. Ляшенко, Г. Аляєв, М. Альчук, 

Т. Біленко, В. Капітон, М. Скринник, І. Гоян, 
Б. Починок, І. Чорний. 

Незважаючи на ґрунтовний аналіз, зазначена 
монографія обійшла увагою поетику В. Дільтея 
та її зв’язок з герменевтикою, що ми спробували 
компенсувати у цьому дослідженні.

Мета і завдання статті – розкрити специфіку 
використання В. Дільтеєм поетики та гермене-
втики в його проекті методології гуманітарних 
наук. Аналізу має посприяти досягнення таких 
завдань: а) огляд філософських ідей В. Дільтея, їх 
оцінки іншими дослідниками; б) аналіз гермене-
втичного та поетичного концептів; в) теоретична 
реконструкція «методу Дільтея». 

Результати дослідження. Історичне місце  
філософії В. Дільтея було вдало визначене  
Г.Х. фон Вріґтом, який зробив це в контексті 
реакції на позитивістське розв’язання пробле-
ми співвідношення наук про природу і наук про 
людину. На думку вченого, ідеалістична модель  
філософії науки набагато перспективніша. Водно-
час сам Г.Х. фон Вріґт уникає її визначення як іде-
алістичного напряму: «Інколи її характеризують 
терміном “ідеалізм”, але це справедливо лише для 
певних сторін цього напряму. Більш адекватна 
назва – “герменевтика”» [3, с. 44]. До цього напря-
му в методології Г.Х. фон Вріґт відніс: І. Дройзе-
на, В. Дільтея, Г. Зімеля і М. Вебера, В. Віндель-
банда, Г. Рікерта, Б. Кроче і Р. Колінгвуда [там 
само]. Отже, маємо задум В. Дільтея, де гермене-
втика постає кістяком гуманітарної моделі філо-
софії науки і альтернативою позитивному методу.

Зауважимо, що назва «герменевтика» щодо 
методу В. Дільтея не зовсім коректна. Річ у тім, 
що його методологія стосується не тільки герме-
невтики, а й поетики. Суть підходу В. Дільтея по-
лягала як в окремому застосуванні герменевтики/
поетики, так і в їхній зв’язці. Є низка свідчень, 
що друга частина цієї ідеї не була доведена філосо-



23Актуальні проблеми філософії та соціології

фом до логічного завершення, хоча й планувалася  
ним (див.: «Плани наступних редакцій поети-
ки» [6, с. 433–434]). Але й того, що вдалося, ціл-
ком достатньо для того, щоб говорити про «метод 
Дільтея». Г. Косиков, аналізуючи стан сучасної 
герменевтики та поетики, пише, що «це по-суті 
дисципліни із взаємодоповнюючою телеологією» 
[11, с. 527]. Хоча «метод Дільтея»– не більше ніж 
проект, його потенційні перспективи виглядають 
доволі привабливими.

Головною і принциповою настановою на шляху 
створення гуманітарного наукового методу стала, 
на думку Г.Х. фон Вріґта, відмова від методоло-
гічного монізму позитивізму та ідеї, згідно з якою 
вищим ідеалом раціонального пізнання дійсності 
вважалося точне природознавство. Відкидаючи 
позитивістську концепцію пояснення (дескрипти-
візм), вони спиралися на доволі впливову в той час 
методологічну дихотомію, котру «першим увів ні-
мецький історик і філософ Дройзен. Він називав 
її дихотомією пояснення та розуміння (Erklären 
und Verstehen). ... Із системною повнотою ці ідеї 
були згодом розроблені Вільгельмом Дільтеєм» 
[3, с. 44]. А. Івін дає таке визначення цієї пари по-
нять: «Розуміння нерозривно пов’язане з цінно-
стями і оцінками, що є їхнім вираженням. Якщо 
пояснення – це підведення під істину, то розумін-
ня – підведення під цінність. Пояснення передба-
чає виведення явища з існуючих загальних істин, 
а розуміння означає підведення явища, що нас за-
цікавило, під загальну оцінку. Це означає, що по-
яснення, як і будь-яка дескрипція, це твердження 
про те, що є, а розуміння, як і будь-яка оцінка, го-
ворить про те, що повинно бути» [10, с. 419]. На 
герменевтичному рівні В. Дільтей, посилаючись 
на А. Баумґартена, пояснює «розуміння» так:  
а) слова – знаки, що слугують збудженню уявлень; 
б) зв’язок цих уявлень зі словами – їхнє значення; 
в) збудження уявлення про цілісність виразів та 
їхнього взаємного зв’язку називається розумін-
ням» [6, с. 195]. Причому В. Дільтей робить важ-
ливу ремарку щодо цього тлумачення: «значення 
слова можуть бути самі по собі різні, а розуміння 
вислову – одним єдиним» [там само]. Зауважимо, 
що, як правило, коли ми говоримо про пояснення, 
то маємо на увазі щось зовнішнє, що має загальне 
значення, а розуміння – внутрішній акт, орієнто-
ваний на особисту роботу свідомості. 

Оцінюючи наслідки здійснених В. Дільтеєм 
висновків, М. Плотніков зазначає: «Дільтей змі-
нює сам смисл проблеми обґрунтування, ставлячи 
завдання не просто епістемологічної підтримки 
наукового поступу, але експлікації засад усього 
культурного досвіду. Вимагаючи від філософії 
врахування «цілісного, повного, неспотвореного 
досвіду», він ставить тим самим запитання про 
первинний спосіб даності світу, ще не розділеного 
науками на окремі предметні галузі» [13, с. 54].

Поетика. Відомо, що традиційне призначен-
ня поетики – забезпечення цілісності форми того 
чи того твору, будь-то художній, філософський 
чи архітектурний витвір (вражаюче дослідження 
поетики архітектурних форм античності здійс-
нив у 2008 році колектив Інститута проблем су-
часного мистецтва Академії мистецтв України 
під проводом А. Пучкова [14]). Нині, зазвичай, 
поетику вважають частиною «теорії літератури», 
але таке розумінням – вузьке сприйняття її фено-
мену. У ширшому значені ця дисципліна – спад-
коємниця поетичного способу освоєння світу, що 
передував філософії. Сам термін поезія (ποίησις) – 
давньогрецького походження. І. Дворецький на сто-
рінках свого словника вказує на такі його значення:  
1) виготовлення, виробництво; 2) будова, побудова; 
3) творення, створення; 4) творчість; 5) поетичне 
мистецтво, поезія, пісні та інші види поетичного 
мистецтва [8, с. 1336]. Перше, що впадає в око – те, 
що в етимології власних значень давньогрецького 
слова «ποίησις» визначення його як «поетичного 
мистецтва» посідає всього-на-всього 5-те місце, 
тоді як головними значеннями постають слова, що 
вказують на його зв’язок з виробництвом і творчіс-
тю. І. Дворецький, пояснюючи застосування сло-
ва «поезія» як творчості, наводить цитату Плато-
на: «будь-яка причина переходу з небуття в буття 
це творчість» [там само]. У зв’язку з цим виразом 
можна також згадати поета-філософа, який увів ці 
категорії, започаткувавши онтологію, – Пармені-
да. Його поема «Про природу» – глибокий інтелек-
туальний твір, значення якого в історії філософії 
незаперечне. 

Не втратила свого онтологічного значення по-
езія і в наш час. І. Іваньо та А. Колодна, комен-
туючи науковий спадок О. Потебні, зазначили 
актуальний зв’язок поезії з наукою та філосо- 
фією: «Якщо наука дробить світ, щоб укласти 
його в струнку систему понять, то поезія перед-
бачає недосяжне засобам аналізу знання гармонії 
світу, вказуючи на них своїми конкретними обра-
зами, сила яких у заміні нескінченної множини 
сприйняттів єдністю уявлення… Призначення по-
езії – не лише підготовка науки, а й тимчасовий 
облаштунок і завершення зведених нею невисоко 
від землі споруд. У цьому полягає давно помічена 
схожість поезії та філософії» [9, с. 15]. 

Зауважимо, що поетика до ХVIII ст. практич-
но не розвивалася. Вона тривалий час існувала 
у тому вигляді, в якому її залишили Аристо-
тель і Горацій. В. Дільтей охарактеризував цей 
стан справ як кризовий: «Створена Аристотелем 
поетика мертва. Її форми і її правила вже перед 
особистостями прекрасних поетичних монстрів 
Філдінга і Стерна, Руссо і Дідро стали блідими 
тінями чогось нереального – шаблонами, зняти-
ми з колишніх художніх моделей» [5, с. 136]. На 
нашу думку, пасаж В. Дільтея – спроба зрушити 
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пласт знань, який тривалий час перебував у стані 
спокою. Суть кризи, вважає Г. Косиков, поляга-
ла в тім, що «апріоризм, рецептурність і норма-
тивність, що були покладені в основу класичної 
поетики, виявились історично подоланими» [там 
само]. Їм на зміну прийшов «принцип дескрип-
тивності», тобто пояснення в дусі позитивізму. 
В. Дільтей протистояв позитивістській програмі 
філософії науки, намагаючись створити альтерна-
тивну дескриптивізму методологію гуманітарних 
наук. Тому його слова про «смерть поетики» –  
на що вказує і Г. Косиков – ймовірно були свід-
ченням запиту на оновлення поетики – не так як  
в Аристотеля і не так як у позитивістів. 

Сучасна поетика, з погляду Г. Косикова, від-
новилася й розвинулася, зосередившись на струк-
турно-голістичній специфіці художнього твору: 
«Яким би боком художнього твору не займала-
ся поетика, вона в принципі виходить з уявлен-
ня про нього як про телеологічну конструкцію 
архітектонічного цілого, тобто певним чином 
організоване повідомлення, призначене для ко-
мунікації – передачі певного смислу. Однак сам 
смисл – як такий – не є специфічним предметом поетики;  
її цікавлять ті засоби, за допомогою яких він утілю-
ється, а потім сповіщається авдиторії» [11, с. 528]. 
Отже, «конструкція», «ціле», «засоби втілення і 
комунікації» – на ці терміни варто звернути увагу 
при розрізненні поетики і герменевтики. У такий 
спосіб методологічну суть поетики також визначає 
О. Туришева: «Загальна для поетики методологіч-
на настанова орієнтує дослідження на виявлення 
структури художнього цілого і системи засобів ху-
дожньої виразності, завдяки яким і створюється 
той чи той художній ефект» [16, с. 7]. 

Герменевтика. В. Дільтей пов’язує виникнен-
ня європейської герменевтичної традиції у філосо-
фії з практикою перекладу античних текстів. Без-
умовно, така практика була пов’язана не стільки 
з пошуком слів-відповідників рідної мови щодо 
іноземної, а й також зі спробою осягнення смислу, 
прихованого в чужому тексті. Вчений згадує пер-
ших герменевтів – Флація, Франца, Гласія, вка-
зуючи час історичного переходу до сучасного типу 
герменевтики та пов’язуючи його з течіями «со-
цініан, армініан, пієтистів». Сучасна для вченого 
герменевтика представлена іменами Х. Вольфа, 
А. Баумгартена, Ф. Шляєрмахера [6, с. 15–232]. 
Спадок В. Дільтея у цій галузі настільки значний, 
що він також став частиною когорти видатних 
герменевтів. Вчені, що зробили значний внесок у 
розвиток герменевтики опісля епохи В. Дільтея – 
Г. Гадамер, П. Рікьор, Е. Бетті, Г. Шпет та інші. 

Слово «герменевтика» походить від давньо-
грецького «ἑρμηνεύω». І. Дворецький дає такий 
перелік його значень: 1) пояснювати, роз’ясню-
вати, розтлумачувати; 2) тлумачити, коменту-
вати, розбирати; 3) перекладати (на іншу мову);  

4) повідомляти [7, с. 664–665]. Що цікаво, І. Дво-
рецький, даючи друге значення, – «тлумачити, 
коментувати, розбирати», – використовує цитату 
Платона «тлумачити творіння поетів» [там само, 
с. 664]. Навіть без звертання до аналізу методу 
В. Дільтея, – його розуміння як синтетичної зв’яз-
ки поетики і герменевтики, – можемо побачити 
безумовну семантичну пов’язаність слів «ποίησις» 
і «ἑρμηνεύω». Це виглядає, як акт створення пое-
том специфічної мовної структури, за допомоги 
якої інтерпретатор-герменевт здатний знайти 
смисл. Причому той, який не закладений у саму 
структуру. Якщо говорити алегоріями, то можемо 
уявити герменевта рибалкою, що ловить вудкою 
рибу. У цьому разі поетичний твір буде «вудкою», 
а смисл – «рибою». Отже, і поетика, і герменевти-
ка можуть разом працювати зі смислом. 

Зазначимо, що категорія «смисл» володіє осо-
бливою вагою у філософії В. Дільтея зокрема та 
німецькій філософській традиції загалом. М. Мар-
чук, аналізуючи її, пише: «Філософське значення 
поняття смислу пов’язане з амбівалентною струк-
турою вищих духовних актів, одним із яких як-
раз є процес «осмислення» буття. Знання смислу 
зумовлене ціннісними потенціями свідомості» 
[12, с. 60–61]. Звернемо увагу, що, наприклад, за 
Є. Трубецьким, свідомість є певним актом духу,  
в якому психологічне переживання доповнюється 
чимось усвідомлюваним [15, с. 7]. Те, що усвідом-
люється, є надпсихічним елементом свідомості – «її 
об’єктивним смислом, до якого я відношу мої пси-
хічні переживання» [там само]. Тлумачачи смисл як 
істину, Є. Трубецький вказує на те, що всі наші пе-
реконання про смисл засновані на антиномії, так як 
«одну й ту ж саму істину ми уявляємо і як трансцен-
дентну, і як іманентну щодо свідомості» [12, с. 61]. 
Де ж місце істини щодо смислу? «Істина-смисл дійс-
на безумовно й, отже, незалежна від моєї, твоєї чи 
чиєї б то не було психологічної свідомості. Але, з ін-
шого боку, в будь-якому шуканні нашої свідомості, 
істина-смисл ...передбачається як зміст свідомості, 
до того ж – зміст загальнозначущий» [15, с. 11]. Звід-
си висновок, що «віра в істину-смисл, яка передба-
чається кожним нашим судженням і кожним актом 
нашого усвідомлювання, є насправді вірою в тран-
ссуб’єктивний, надпсихологічний зміст свідомості, 
…коли ми досліджуємо, відшукуємо якусь ніким 
досі не відкриту істину, ми шукаємо не якесь неза-
лежне від свідомості «буття», а саме той зміст свідо-
мості (про буття чи про що завгодно), який ми могли 
б утверджувати як безумовний, загальнозначущий  
і дійсний, незалежно від чиїхось психологічних пе-
реживань» [там само, c. 12]. 

Герменевтика, на відміну від поетики, займаєть-
ся не конструкцією, а самим смислом. В. Дільтей 
(а до нього – Ф. Шляєрмахер) поставив запитання 
про смисл як про проблему, а не щось очевидне, що 
одразу доступне увазі – такий погляд актуальний 
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донині. Ця проблема (смисл) вимагає «методоло-
гічного осмислення і відповідних герменевтичних 
процедур – розуміння й інтерпретації» [11, с. 528]. 
Отже, пише Г. Косиков, «завдання герменевтики 
полягає в тому, щоб зрозуміти той смисл (або смис-
ли), який не входить в безпосереднє комунікативне 
завдання автора і створеного ним тексту. До такого 
змісту можна отримати доступ лише за допомогою 
інтерпретації» [там само].

Аналізуючи «інтерпретацію», вчений вказує на 
некоректне й, відповідно, коректне її використан-
ня щодо герменевтичних настанов пошуку смис-
ла. У першому випадку мова йде про «прочитання 
з метою переінакшення» – «інтерпретатор прагне 
не проникнути в глибинні смислові шари твору,  
а експліцитно деформувати його смисл, в гранич-
них випадках – знищити його і замінити своїм 
власним» [там само]. Це сильна версія некоректної 
інтерпретації. В слабкій версії «чужа розумова 
конструкція не деформується, а переосмислюється 
з метою побудови своєї нової» – це потрібно як для 
адекватного розуміння тексту твору, так і для збу-
дження думки самого інтерпретатора [там само]. 
Слабку версію некоректної інтерпретації Г. Коси-
ков називає «філософською», пов’язуючи її із іме-
нем П. Рікьора та оцінюючи її цілком позитивно. 

Коректна інтерпретація, за Г. Косиковим, – це 
дешифровка тексту: «Інтерпретувати – означає 
виявляти прихований смисл» (Фройд. – Г.К.). Ця, 
справжня герменевтична, інтерпретація передба-
чає розрізнення в тексті явного (первинного. – Г.К.) 
смислу, який не вимагає ні переінакшування, ні 
знищення, а просто розуміння, і неявного смислу 
(вторинного. – Г.К.), який вимагає виявлення, екс-
плікації» [там само, с. 529]. Заслуговує на увагу 
подвоєння категорії «смисл» П. Рікьором, на що 
звертає увагу Г. Косиков. Пам’ятаємо, що «смисл» 
у Є. Трубецького – це вже подвійна категорія, 
що означає чимось доповнену істину. П. Рікьор, 
розкриваючи герменевтичний смисл як матрьо-
шку – смисл у смислі, називає його «символом» 
[там само]. Отже, якщо починати з першої матрьо-
шки – це буде істина, далі – смисл, а за ним – сим-
вол. В алегоричному відображені рибалка-гер-
меневт ловить не лише саму рибу, а полює за її 
частинами – ікрою, вмістом шлунку тощо. 

Поетика і герменевтика. М. Плотніков та 
В. Бібіхін у передумові до IV тому зібрання творів 
Вільгельма Дільтея пишуть: «У контексті диску-
сій німецького ідеалізму і романтизму, вплив яких 
на становлення теорії Шляєрмахера детально роз-
криває Дільтей, проблема осягнення творчої ін-
дивідуальності набувала вирішального значення. 
З нею було пов’язано і перенесення в герменевтиці 
інтересу інтерпретатора з розуміння окремих місць 
тексту на розуміння цілісного задуму автора. Гра-
матична інтерпретація підпорядковувалася пси-
хологічній, що мала доконечно прояснити генезис 

авторської ідеї, а в її перспективі детально рекон-
струювати смисл всього твору [1, с. 9]. Отже, з оцін-
ки, здійсненої вченими, випливає, що герменевти-
ка і поетика В. Дільтея конвергентні, виконують 
одне завдання в співпраці, їхня початкова мета – 
герменевтичний розбір тексту – пошук смислу(ів), 
завершальна мета – реконструкція (операція зі-
брання частин у ціле), що, в принципі, і є цільовим 
відображенням методу В. Дільтея. В цьому краса 
задуму філософа, так як вилов «риби» без «рибал-
ки», або однією лише «вудкою» виглядає трохи 
дивно – де є аналіз, має бути і синтез. 

Висновки. У підсумку здійсненого нами огля-
ду зауважимо, що конвергентна схема взаємодії 
поетики і герменевтики, намічена В. Дільтеєм, 
незважаючи на свою методологічну потенцію, 
нині існує лише у вигляді проекту. Її зовнішня 
схожість із методом теоретичної реконструкції 
цілком виправдана, адже вона народилася саме  
в лоні європейської герменевтичної традиції.  
Існуюча подібність дала можливість використати 
методологічну рекурсію – підхід В. Дільтея, відо-
бражений цим методом ніби в черзі дзеркал. 

Методології В. Дільтея важко знайти аналогії, 
принаймні в тому вигляді, як ми представили її в до-
сліджені. Єдиним доречним порівнянням, на нашу 
думку, буде звернення до феноменології Е. Гусер-
ля – взаємопов’язаності регресивного і прогресивно-
го аналізу, де перший прирівнюється до деструкції 
(Abbau-Analyse); а другий – до конструкції (Aufbau-
Analyse) [4, с. 208]. Відповідником першого можна 
вважати герменевтику, другого – поетику. 

Подальші перспективи і розвідки дослідження 
полягатимуть у розкритті специфіки поетики та 
герменевтики В. Дільтея, порівняння її з іншими 
подібними дослідженнями, наприклад, здійсне-
ними М. Бахтіним і Ю. Крістєвою.
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Анотація

Мартиненко О. П., Манчул Б. В. Місце поетики  
та герменевтики у методології гуманітарних наук 
В. Дільтея. – Стаття.

Стаття присвячена огляду місця поетики та гермене-
втики у методології гуманітарних наук В. Дільтея. Пер-
вісно європейська наука своїм методологічним обґрунту-
ванням обрала філософію позитивізму, наслідком чого 
стала масштабна криза філософії науки, що закономірно 
переросла у кризу науки загалом. Епоха постсекулярнос-
ті стала свідченням суттєвого падіння авторитету науки 
у наш час. У пошуках способу розв’язання цієї кризи 
вчені звертаються до різних джерел, включаючи ті аль-
тернативи, що існували в часи зародження та розквіту 
позитивної філософії, передусім до ідей В. Дільтея щодо 
методології гуманітарних наук. Суть підходу В. Дільтея 
полягала як в окремому, так і в спільному застосуванні 
методологічного інструментарію герменевтики і поети-
ки. Цей задум не був доведений філософом до логічного 
завершення, хоча й планувався ним. Саме тому є резон у 
теоретичній реконструкції цієї методології, здатній про-
яснити специфіку дільтеєвського проекту. 

Мета дослідження – розкрити специфіку викори-
стання В. Дільтеєм поетики та герменевтики в його 
проекті методології гуманітарних наук. 

У досліджені застосовано історико-філософський 
метод (теоретична реконструкція проекту гуманітар-
ної методології В. Дільтея), етимологічний та концеп-
туальний аналіз термінів «поетика» і «герменевтика». 
Також використовуються загальнонаукові методи 
(аналіз, синтез, узагальнення, абстрагування), порів-
няльний та структурно-функціональний підходи.

Автори дійшли висновку що конвергентна схема 
взаємодії поетики і герменевтики, намічена В. Дільте-
єм, незважаючи на свою незавершеність володіє потен-
ціалом, який варто враховувати у будь-яких розвідках, 
присвячених методології гуманітарних наук. Зауважи-
мо, що поетика та герменевтика як основи гуманітар-
ної методології можуть використовуватися не тільки  
у теорії літератури. Їх взаємний евристичний потенці-
ал цілком придатний для застосування в самих різно-
манітних галузях знань.

Ключові слова: герменевтика, інтерпретація, ме-
тодологія гуманітарних наук, позитивізм, поетика, 
смисл, філософія науки. 

Summary

Martynenko O. P., Manchul B. V. The Place of Poetics 
and Hermeneutics in the Methodology of W. Dilthey’s 
humanities. – Article.

The article is devoted to the review of the place of 
poetics and hermeneutics in W. Dilthey’s methodology 
of the humanities. Initially, European science chose 
the philosophy of positivism as its methodological 
justification, which resulted in a large-scale crisis 
in the philosophy of science. It naturally grew into  
a crisis in science in general. The era of post-secularism 
has witnessed a significant decline in the authority  
of contemporary science. In the search for a way to solve 
this crisis, scientists turn to various sources, including 
those that existed at the time of the birth and flowering 
of positive philosophy, especially W. Dilthey’s ideas 
on the methodology of the humanities. The essence  
of his approach was both separate and joint application 
of methodological tools of hermeneutics and poetics. 
This idea was not brought to a logical conclusion by the 
philosopher, although he planned it. That is why there 
is a reason in the theoretical reconstruction of this 
methodology, which can clarify the specifics of Dilthey’s 
project.

The research aims to analyze the specifics of W. Dilthey’s 
use of poetics and hermeneutics in his project on the 
methodology of the humanities.

The historical-philosophical method (theoretical 
reconstruction of W. Dilthey’s project of humanitarian 
methodology), etymological and conceptual analysis of 
the terms "poetics" and "hermeneutics" were used in the 
research. General scientific methods (analysis, synthesis, 
generalization, abstraction), and comparative and 
structural-functional approaches are also used.

The authors came to the conclusion that the convergent 
scheme of interaction between poetics and hermeneutics, 
outlined by W. Dilthey, despite its incompleteness, has 
the potential to be taken into account in any research on 
the methodology of the humanities.

Key words: hermeneutics, interpretation, methodology 
of the humanities, positivism, poetics, meaning, philosophy 
of science.
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ФІЛОСОФСЬКО-НАУКОВІ ЗАСАДИ НООСФЕРНОГО ПІЗНАННЯ В МЕТОДОЛОГІЧНІЙ СИСТЕМІ 
НООНАУКОВОГО ЗРОСТУ ЗНАНЬ

Постановка проблеми. Проблема ноосферно-
го пізнання і продукування ноо-знання виникає 
як в разі загального ноосферогенезису природи, 
людини і суспільства, так і розвитку науки, що 
стає «сферою розуму» людства і перетворює дійс-
носуще в «розумну природу» та саморегульоване 
соціосферне ноо-буття більш високого онтологіч-
ного рівня. В філософсько-науковому відношенні 
подібний процес потребує розвитку відповідного 
ноосферного світорозуміння, згідно якому «на-
туральні сили» природи соціолізуються та «он-
тологізуються» в духовно-творчі сили людини,  
а гносеологічно – сенсорно-образне сприйняття 
світу перетворюється на понятійно-світорозумо-
ве, на основі чого розвивається ментальна рефлек-
сія ноосферного типу і постнекласична ноосфер-
на раціональність. З цим особливої актуальності 
набуває ствердження ноосферної парадигми роз-
витку людства, створення відповідного теорети-
ко-методологічного підходу до вивчення процесів 
ноосферогенезису та розробки інноваційної мето-
дології нософерного пізнання. Її базисні філософ-
сько-наукові засади – це онтологія, гносеологія та 
епістемологія науки, котра на ноосферно-пізна-
вальному підгрунті перетворюється на філософію 
ноо-науки з ноо-наукою методологією ноосферно-
го пізнання. 

Аналіз останніх джерел і публікацій. Висхідні 
першоджерела ноосферного розуміння світу і на-
укового ноо-пізнання розроблялись В.І. Вернад-
ським в його «вченні про ноосферу» та науку як 
ноосферно-планетарне явище [1, с. 31, 250]. Це та-
кож «оболонкова концепція» про ноосферу Е.Ле-
руа, ноосферний «феномен людини» та її ноосфер-
не «понаджиття» і «понадсвідомість» П. Тейяра 
де Шардена [14, с. 187, 199]. Серед сучасних 
концепцій можна виділити «теорію ноогенезіса» 
Н.М. Моісеєва та розуміння ноосфери як «духов-
ного світу людини» [11, с. 347–348], погляди на 
синерго-інформаційну природу людського розуму 
і «свідомості як синергетичної системи» Л.В. Гна-
тюка [4, с. 216, 280], представлення діяльності 
людського мозку як «розумної речовини», що 
здатна до «психічної взаємодії з інформаційним 
середовищем» В.А. Бузулука [2, с. 309], концеп-
ція «самостворящої природи в системі ноосфериз-

ма», входження в «епоху ноосферизма» суспіль-
ства, науки та освіти (А.І. Субетто) [13, с. 165, 
237, 420]. Сюди відносяться і намагання здійсни-
ти перші розробки «методології ноосферного роз-
витку» людини і суспільства у їх «ноосферному 
вимірі», представити у цьому вимірі ноосферний 
розвиток економіки, політики, права, культури 
та всієї сучасної цивілізації, включаючи «ноос-
ферну футурологію», у вигляді «енциклопедії но-
осферних знань» (В.В. Василенко, С.І. Григор’єва 
та ін.) [16, с. 171, 267, 336]. Однак проблема мето-
дології ноосферного пізнання на її власних філо-
софсько-наукових засадах поки що не привернула 
необхідної уваги дослідників.

Метою статті є показати можливість розроб-
ки методології ноосферного пізнання на філософ-
сько-наукових засадах та представити цей процес 
у відповідній методологічній системі, в котрій но-
осферний зріст наукових знань набуває номоноло-
гічно-законопокладеного характеру. 

Виклад основного матеріалу. За авторською 
тезою в разі ноосферно-креативного синтезу воно 
перетворюється на ноо-знання, котре лягає в осно-
ву онтології і гносеології ноо-науки з утворенням 
епістесфери наукової реальності з ноосферним ти-
пом саморегуляції і наукової раціональності при 
здійсненні ноо-пізнання. 

До основних методів досягнення визначеної 
мети відносяться як загальні філософсько-наукові 
методи пізнання, так і ноосферно-гносеометричні 
методи системного представлення пізнавальних 
типологій ноосферного мислення, регулятивних 
номонологій розвитку ноопізнавальних процесів, 
визначення типу наукової раціональності з ура-
хуванням ноосферно-методологічного компонен-
та. Це також методи програмованого управління 
наукою в контексті ноосферного зросту знань, 
інноваційного форсайта в пізнанні, ноосфер-
но-креативного синтезу наукових знань, створен-
ня методологічних систем та дослідних програм 
для ноосферно-наукового продукування знань, 
когнітивного розпізнавання ноо-знань та надан-
ня їм ноосферно-технологічної праксіологічно-
сті. Методологія ноосферного пізнання (МНП) 
в разі світорозумово-рефлексивного характеру 
активізації мислення творчих суб’єктів до рів-
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ня здійснення все більш високих «абстрактних 
переходів», і далі – розвитку здатності до склад-
ного «когнітивного розпізнавання» різних аспек-
тів і контекстів знань (за їх родом, видом, типом  
і науковою класифікацією) відкриває можливість 
методологічно типологізувати онтично-потенці-
йоване знання в «онтологізоване пізнання» у його 
спрямованості до генерації онтологічно-дійсного 
знання. В МНП воно класифікується в якості «он-
тології пізнання» і створює основу для розробки 
різних пізнавальних онтологій (в класифікаціях 
«природознавство», «природознавчі науки») та 
онтологізованого ноо-знання. На цій основі фор-
мується «гносеологічний тип» пізнавально-до-
слідних процесів і розробляється пізнавальна 
методологія в її загально-методологічних і прак-
сіологічних значеннях. Вони класифікуються  
в кластерах пізнавальної номонології, методоло-
гічних систем, «науковчення» і дисциплінарних 
наук, загалом – «гносеології науки» і праксіології 
пізнання, в процесі якого генерується «гносеоло-
гізоване знання» вищих пізнавальних рівнів і но-
о-знання з пізнавальною номонологією розвитку 
науки в класифікації «гносеологія ноо-науки». 
Вона й утворює основу для розвитку філософ-
сько-ноонаукового пізнання, в котрому відбува-
ється типологізація філософсько-наукового ноо- 
знання.

Філософсько-наукове пізнання, набувши ознак 
ноонаукового пізнання за своїм ноосферно-номо-
нологічним характером власної самоорганізації і 
самоврегульованності, має своїм першим резуль-
татом інформаційно-програмовану типологізацію 
знання. Це можливість переходу від природно-е-
волюційного до науково-програмованого пізнання 
в пізнавальних класах інформатики, семантики 
та семіології, де вони набувають свого розвитку 
в кластерах інфосфери, логосфери, когнітосфе-
ри та епістесфери науки, а потім акумулюються 
в інформаційних системах управління базами 
знань (СУБЗ). Ноосферно-наукова типологізація 
знань в якості відповідної номонології ноо-знань 
вже безпосередньо зорієнтована на ноосферно-но-
монологічне пізнання на основі відповідної «ре-
гулятивно-методологічної номонології» (РМН) 
ноосферного пізнання і продукування ноо-знань. 
Це здійснюється у відповідних кластерах логі-
ко-номонологічної дії та за логономосами пізна-
вального процесу в методологічній системі фі-
лософії ноо-науки [7, с. 480]. Тут представлений 
вже ноосферний тип світорозумової і наукової 
раціональності (ноонаукової), котрий приходить 
на зміну класичної, некласичної і постнекласич-
ної раціональності. В класичній філософії науки 
(ФН) ставиться за мету встановлення «об’єктивної 
істини», що онтологічно існує поза суб’єктом і не 
залежить від його свідомості, волі і пізнавальних 
зусиль. В некласчиній ФН об’єктна істина вже 

тісно пов’язана з науково-дослідною діяльністю 
суб’єкта та науково-технічними приладами, що 
використовуються дослідниками. В постнекла-
сичній ФН поняття істини взагалі «суб’єктивуєть-
ся» та набуває характеру ціннісно-семантичних  
і семіотичних смислозначень, у великій мірі за-
лежить від «раціональної реконструкції» науко-
во-дослідних програм, прогресивно-регресивного 
«сдвигу проблем» в дослідженні для забезпечення 
безперервного зросту наукових знань (І. Лакатос) 
[10, с. 220]. Ноосферний тип філософського-нау-
кової раціональності формується за принципом 
суб’єкт-об’єктної єдності буття, мислення і пізнан- 
ня, інтегрованості онто-гносеологічних проце-
сів та їх ноосферно-номонологічної побудови  
в системно-цілісному і номонологічно-програ-
мованому контенті. Науково-пізнавальні про-
грами конструюються за логікою і логономоса-
ми високорівневої свідомості творчих суб’єктів,  
з номонологічною орієнтацією на багатомірність 
мислетворчих актів, що набувають нософер-
но-впорядкованого характеру ціленаправленого 
впливу на об’єкт. А сукупно – суб’єкт-об’єктного 
законопокладеного і регульованого розвитку су-
щого в разі його ноосферогенезису на основі номо-
нологічної дії «ноосферного фактора». Г. Гегель, 
розглядаючи ментально-феноменологічні прояви 
людського духа («феноменологія духа») в його ра-
ціоналізованому суб’єкт-об’єктному представлен-
ні і з’єднанні («об’єктивний дух»), доводив, що це 
і є раціонально суб’єктований «науковий дух» як 
«знання про пізнання» і «знання знання». Вже  
в новітній філософії Г. Башляр в термінах «но-
вого раціоналізма» визначив «науковий дух»  
в єдності «реального» і «раціонального» в «науці 
як продукта людського духа». Але з цим виникає 
«подвійність наукової думки» і, щоб подібний 
дуалізм подолати, необхідно утворити єдність 
«суб’єктивного та об’єктивного», коли досяга-
ється з’єднання «реалістичної і раціоналістичної 
мови» у відповідних наукових поняттях. На цій 
основі треба розвивати «наукову філософію» піз-
навального процесу і наукового пізнання, що не 
потребує понять (ненаукових) «абсолютного реа-
лізму» та «абсолютного раціоналізму» і для «нау-
кового мислення» відкривається можливість вста-
новлювати наукові «закони світобудови як закони 
нашого духу» [3, с. 28–29]. Подібне можна здійс-
нити методами «експериментальної трансценден-
ції», коли можлива «об’єктна верифікація мислі» 
та її перетворення на наукову думку і мислення, 
а з використання «інструментальних» методів 
«емпіричної трансценденції» можна перетворити 
«психологію наукового духа» на відповідну «нау-
кову культуру» в системі філософсько-наукового 
пізнання [3, с. 166–167]. За нашою концепцією, 
в такому «синтетичному» суб’єкт-об’єктному пі-
знанні творчий суб’єкт досягає вищих ступенів 
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ментальної рефлексії і його психоментальні акти 
набувають ноосферних ознак, коли він оволоді-
ває ноосферним типом пізнавального мислення  
і ноосферної раціональності». Психометрично –  
це розвиток ментальної здібності до «випере-
джального відображення» (П.К. Анохін), а гносео-
метрично – «інтенційного висвічування» майбут-
ніх станів дійсної реальності (М. Хайдеггер). Тобто 
психоментальні і духовно-творчі акти в пізнаваль-
ному процесі зі стану внутрішніх «інтенційних 
напружень» переходять у зовнішні «проективні 
екстенції» з чим здійснюється «реальнісний фор-
сайт» в номонологічних діях творчих суб’єктів 
(«ноосферний фактор»). Вони стають здатними до 
пізнавального креативно-синергетичного синтезу 
і переодично-фазового переходу до понадвисокої  
і понадскладної синергореальності з більш ви-
сокою вимірністю, що здатна до самоорганізації  
і самовпорядкування в якості синергосистеми, 
котра саморегулюється за «принципом максиму-
ма інформації» (Г. Хакен) [15, с. 81]. В сучасній 
філософії науки вона визначається в якості онто-
логізованої «наукової реальності» (реалогнозіс), 
що має власну епістесферу знань і гносеосферу 
пізнавальних процесів, а також відповідну номо-
нологію ментасистемного розвитку на основі про-
грамованих пізнавальних онтологій. Перш за все –  
у вигляді ноосферної методології наукового пі-
знання, що має гносеометрику наукової реально-
сті та відповідну до неї методологічну пізнаваль-
ну систему. В ній «знання про об’єкт пов’язано  
з характером засобів та операцій діяльності суб’єк-
та», його наукова діяльність стає провідною для 
«об’єктивно-істиннісного опису і роз’яснення сві-
ту», особливо при дослідженні релятивних явищ 
мікросвіту, що потребує переходу від «наївного 
реалізму» класичної раціональності до некла-
сичної раціональності і некласичної пізнавальної 
методології (Н.В. Даніелян) [5, с. 150]. Надалі 
наукове пізнання на основі «суб’єктивації об’єк-
та» та наукового знання і стає домінуючим типом 
постнекласичної наукової раціональності. Вона 
зводить суб’єкта і об’єкта в «єдиний пізнавальний 
цикл», в котрому досягається «з’єднання об’єкта 
і суб’єкта пізнання» в «гуманітарній конструк-
ції» наукової реальності. В ній наукове пізнання 
«перенацілюється» на «людинорозмірні об’єкти» 
з людською «буттєвісною проблематикою», що ви-
рішуються тільки через закони розвитку ноосфери 
і загального ноосферогенезу людства. Головна про-
блема тут – це «мистецтво управління розвитком 
ноосфери» у напрямі «оновлення стратегії управ-
ління розвитком людства» [5, с. 150–151]. За на-
шою концепцією в подібних розмислах представ-
лений ноосферний тип наукової раціональності, 
що покладається в основу філософії ноо-науки, 
котра може ефективно розвиватись в контініум 
«філософсько-наукової реальності».

Філософсько-наукову реальність, в котрій за-
початковується ноосферне пізнання та відбуваєть-
ся первинна акумуляція ноосферних знань можна 
представити у 3-х основних аспектах: А саме: це 
(1) онтологічна реальність вже здійсненого, «на-
туралізованого» і переважно втіленого в певних 
наукових конструктах і технологіях наукового 
знання; наприклад, «нової стратегії» з онтоло-
гічної «трансформації філософських засад науки 
в антропометричну «відкриту раціональність» та 
«онтологію нової раціональності» (В.С. Стьопін) 
[12, с. 326, 440]. (2) Гносеологічна реальність,  
в котрій представлено переважно дослідне знан-
ня, науково-пізнавальні розробки, процеси науко-
вої діяльності, пізнавальні методології наукових 
програм, психоментальні процеси інноваційного 
мислення, в тому числі і в гносеометриці ноосфер-
ного пізнання. Подібну гносеосферу науково-пізна- 
вальних процесів можна розглядати як «гносеоме-
тричну підсистему науки», в якій безпосередньо 
розробляється методологія ноосферного пізнан-
ня, його логістика і номонологія та здійснюється 
ноосферно-номонологічне програмування пізна-
вальних процесів та їх технологічно-конструктив-
не втілення [7, с. 457, 469]; (3) «Епістемологічна 
реальність», як наукова реальність веріфікованих 
знань, що мають підтвердження через свою «онто-
логізацію», наявність власної гносеосфери свого 
розвитку (наукометричний реалогнозіс), мають 
предметну репрезентацію в якості епістемології 
науки та епістесфери ноосферно-наукових знань 
[8, с. 517, 542]. Пізнавальні процеси в цих трьох 
основних сферах філософсько-наукової реально-
сті здійснюються через відповідний онтологічний 
«рух знань», що вже набули характеру «онтоло-
гічної даності» (дійсного знання), «гносеологіч-
ний рух знань», котре тільки переводиться з його 
онтично-потенційованого стану в дослідне, іннова-
ційне та експериментально підтверджене знання, 
яке надалі приймає характер «наукового знання» 
і стає знанням «наукових фактів», «фактологіч-
ним знанням» при здійсненні «епістемологічного 
руху знань» – світоглядного, філософсько-науко-
вого і науково-класифікаційного. В сукупності та 
синтезисі всіх цих 3-х «рухів знань» і формуєть-
ся ноосферне знання в разі налагодження проце-
сів ноосферного пізнання з наданням йому «ноо- 
пізнавальної наукометричності» при з’єднанні 
«суб’єктометрики» та «об’єктометрики» в єдиній 
«S-О матриці» ноо-координатної системи. З цим 
утворюється єдина ноосферно-пізнавальна ноо-ре-
альність з суб’єкт-об’єктним сіторозумовим осяг-
ненням креативно-синергетичного контініуму як 
метасистемного ноо-простору, де можливий «но-
осферний синтез» знань від його «згорнутих» су-
щих початків і сутностей до «реальнісної розгорт-
ки» (через онтосферу, гносеосферу та епістесферу) 
у всесвітній метакоординатний вимір» «єдиної 
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реальності» завдяки «ноосферного руху» знань  
в пізнавальних процесах їх виявлення та «сушно-
дійсної реалізації». На рівні нашого 3-х вимірного 
фізичного світу – це морфопредметна «об’єктива 
пізнання», що при суб’єкт-об’єктному з’єднанні 
мислення і буття в ноосферному пізнанні може 
набувати реальнісно вищевимірного характеру  
(R = 4–5) П.В. Копнін вважав, що подібну функ-
цію розширення онтогносеологічних можливостей 
в пізнанні виконує наука і наукове пізнання, коли 
воно «переходить межі в пізнанні» та осягає «кате-
горіальний характер знання» на рівнях і вимірах, 
що «раніше вважались недосяжними» [9, с. 237]. 
Подібне перш за все відображено в самій структу-
рі науки: (1) основи науки, (2) закони, (3) основ-
ні поняття, (4) теорії, (5) наукові ідеї подальшого 
зросту знань [9, с. 497]. Головна системна якість, 
що забезпечується подібною структурною органі-
зацією науки з позицій творчої здатності суб’єкта 
пізнання (тобто суб’єктометрично) – це здібність 
до «наукового синтезу», що в ноо-науці приймає 
характер ноосферно-креативного, креативно- 
синергетичного синтезу нових наукових знань. 
А суб’єкт-об’єктометрично (при переході від оди-
ничного до загального) – це перехід до системної 
діяльності з «виробництва знання», що в перспек-
тиві розвитку науки зобумовлює розвиток «науко-
вого виробництва» з продукування знань на методо-
логічних засадах організації безперервного процесу 
наукового пізнання. За методологією ноосферного 
пізнання це буде «ноосферне виробництво», що 
вибудовується на механізмах креативно-синерге-
тичного синтезу ноо-знань з їх опередмеченням  
в ноосферних технологіях [6, с. 389, 391]. А за на-
шою концепцією, – приведення до певної регуля-
тивної номонології у створенні «метатеорій» та 
їх втілення у відповідні ноосферно-технологічні 
«метапраксіси» науки. У Т. Куна це вирішуєть-
ся шляхом «наукових революцій» і ствердження 
принципово нових «наукових парадигм», що оз-
начає «перервний» розвиток науки і наукового 
пізнання. У К. Поппера – це концепція «безпе-
рервного» розвитку науки на основі неперервного 
зросту знань і нерозривності пізнавального про-
цесу. У І. Лакатоса подібне здійснюється шляхом 
розробки дослідних програм наукового розвит-
ку («метатеорій»), «конкуренції дослідних про-
грам» на порівняльній основі «бінарно-ціннісних 
опозицій», «позитивної і негативної еврістики», 
«прогресу-регресу» наукових знань [10, с. 76–77]. 
Тому до структурної організації сучасної науки у 
напрямі її розвитку до ноо-науки і ноосферного 
пізнання треба додати принаймі ще 4 складові в 
якості «методологічно регулюючих компонен-
тів». А саме: (1) регулятивна номонологія розвит-
ку науки (з її внутрішньо детермінацією), котре 
реалізує ноосферно-пізнавальні процеси у напря-
мі номонологічно-спрямованого становлення ноо- 

науки; (2) ноосферно-методологічний компонент 
розвитку науки, та його представлення в аспекті ло-
гіки зросту наукових знань і управління знаннями 
як науковими інноваціями [8, с. 718–719]; (3) про-
грамоване управління наукою на основі науково- 
дослідних програм («метатеорій») та епістемологіч-
ного конструктивізму їх втілення в «метапраксі-
сах» ноосферних технологій; подібне здійснюєть-
ся за методологією «метасистемного переходу» до 
«універсального мислення» та створення штучних 
«інтелектуальних суперсистем» [16, с. 450, 455]; 
(4) ноосферно-наукова самоорганізація на осно-
ві створення «епістемологічних банків знань»  
і ноо-знань, інноваційних науково-дослідних 
програм (самореферентивних) і номонологічної  
ноонаукової методології ноосферного пізнання 
[8, с. 719, 721]. На цьому методологічному під-
грунті формуються передумови створення єди-
ної ноосферно-методологічної системи наукового  
пізнання та використання ноосферних знань  
в якості суспільних сил загального ноосферогене-
зису соціуму та його прогресу у всіх сферах сус-
пільної життєдіяльності.

Подібна методологічна система ноосферно-
го пізнання будується на основі представлення  
в якості системи самого наукового пізнання. До неї 
входять наступі основні складові: суб’єкт та об’єкт 
пізнання, метод і науково-пізнавальна методоло-
гія, науково-дослідна діяльність, структура нау-
кового знання, наукові результати пізнавального 
процесу, теорія і логіка пізнання, наукові іннова-
ції [8, с. 555–556]. Останній компонент включає 
і ноосферно-наукові інновації пізнавального про-
цесу. В тому числі методологічні інновації, котрі 
набувають відповідного системного вираження 
[8, с. 716–719]. Вони додаються до структурних 
складових «традиційної» методологічної системи 
і перетворюють її на інноваційну методологічну 
систему. Це такі системно-методологічні означен-
ня науки, що утворюють її «тверде ядро» (І. Лака- 
тос), а саме: мета та основні задачі наукового  
пізнання, наукова новизна, практичне втілення 
результатів, постійне оновлення наукових засобів 
пізнання (методів і форм), механізм розширеного 
відтворення наукових знань, таксонологія і роз-
різнення нового знання та їх науково-методоло-
гічна класифікація. До ноосферної методології як 
системи наукового пізнання, де ставиться за го-
ловну мету отримання ноосферних знань в процесі 
ноо-пізнання, треба долучити ті компоненти, що 
є невід’ємними в ноосферно-пізнавальному про-
цесі і котрі були вище репрезентовані. Серед них:  
(1) онтологічна типологізація ноосферно-науко-
вого пізнання (на основі суб’єкт-об’єктної єдно-
сті мислення і буття в пізнавальному процесі);  
(2) його приведення до ноосферно-номонологіч-
ного типу наукової раціональності; (3) світорозу-
мова рефлексивність ноосферно-методологічних 
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засад наукового пізнання (методологічна рефлек-
сивність ноосферного пізнання); (4) регулятив-
но-номонологічні механізми здійснення ноос-
ферного пізнання;(5) програмоване управління 
ноо-пізнавальним процесом; (6) його самооргані-
зація на основі науково-дослідних програм, що 
мають ноосферно-самореферентивний характер; 
(7) номонологічна зорієнтованість на отримання 
ноо-знань з «управління реальністю» способами 
регульованих ноосферно-креативних синтезів.

Виходячи з подібних методологічно-пізнаваль-
них положень можна зафіксувати наступні основ-
ні результати проведеного дослідження. А саме:  
а) ноосферне «розширення» внутрішнього і зов- 
нішнього «пізнавального контініума» науки, під-
вищення гносеологічної рівнєвості та онтологічної 
вимірності наукових знань в разі здійснення ноос-
ферного пізнання; б) створення філософсько-нау-
кових засад методологічної системи ноосферного 
пізнання та виявлення її основних структурних 
компонентів; в) приведення ноопізнавальних 
процесів до нософерно-номонолоігчного типу на-
укової раціональності, що дозволяє надати їм ре-
гулятивно-методологічного характеру ноосферної 
номонології з «управління знаннями» та забезпе-
чити їх номонологічно-законопокладений зріст в 
процесі ноосферного пізнання.

Висновки. Методологія ноосферного пізнання, 
що розробляється на філософсько-наукових заса-
дах безперервного зросту знань в пізнавальному 
процесі, не потребує створення окремих «ноос-
ферних парадигм» в пізнання, а базується на єд-
ності та наслідуванні наукових знань. Ноосферне 
пізнання здійснюється на вищих рівнях розвитку 
науки та утвореній науковій реальності, в котрій 
ноо-пізнання відбувається в разі онтогносеологіч-
ного та епістемологічного руху знань. Це потре-
бує відповідного світорозумового осягнення сві-
ту як вищевимірної реальності, що розвивається  
за ноосферною номонологією суб’єкт-об’єктної  
єдності мислення і буття в пізнавальному процесі. 
Ноосферний тип наукової раціональності дозво-
ляє подібне представити на ноонаукових засадах 
здійснення ноосферного пізнання у відповідній 
методологічній системі, в котрій розроблені ме-
татеорії набувають конструктивного вигляду тех-
нологічних праксисів. Обговорення показало,  
що в цьому відношенні здійсненні розробки по-
требують свого використання як в подальшому 
розвитку «наукового виробництва» знань і техно-
логій для суспільного прогресу, так і практичного 
застосування ноосферно-методологічних засад су-
часної науки в освітньому процесі. Перш за все, –  
в оновленні системи вищої освіти та її систем-
ної модернізації на основі методів ноосферного 
пізнання та впровадження ноо-знань у напрямі 
професійної підготовки молодих фахівців вищої 
культури і кваліфікації.
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Анотація

Моргун О. А. Філософсько-наукові засади ноо- 
сферного пізнання в методологічній системі ноонауко-
вого зросту знань. – Стаття. 

Розглядається проблема розробки філософсько-на-
укових засад ноосферного пізнання, створення ме-
тодологічного підгрунтя для розвитку ноосферного 
світорозуміння, ноосферного типу наукової раціональ-
ності та з’єднання онтології, гносеології в епістемо-
логії науки в єдину науково-пізнавальну реальність. 
Філософсько-наукова реальність, в котрій започатко-
вується ноосферне пізнання та відбувається первинна 
акумуляція ноосферних знань представлена у трьох 
основних аспектах. Розкривається сутність ноосфер-
но-наукової типологізації знань в різних пізнавальних 
номонологіях, характер регулятивно-методологічної 
та логіко-номонологічної дії наукових закономірнос-
тей в безперервному зрості знань, показується реальна 
можливість управління знаннями в ноосферно-пізна-
вальному процесі на основі суб’єкт-об’єктної єдності 
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буття і мислення. Виявленні головні складові ноос-
ферного пізнання: інноваційність та аферентивно-ви-
переджаючий характер, методологічна системність і 
номонологічність, здійснення онтологічного, гносеоло-
гічного та епістемологічного «руху знань», здатність до 
креативно-синергетичного синтезу і продукування но-
о-знання у відповідних ноосферно-наукових системах. 
Обгрунтовано, що ноосферне пізнання здійснюється на 
вищих рівнях розвитку науки та утворенній науковій 
реальності, в котрій ноо-пізнання відбувається в разі 
онтогносеологічного та епістемологічного руху знань. 
В цьому аспекті представленні якісні характеристики 
методологічної системи ноосферного пізнання, до яких 
входять регулятивно-номонологічні механізми ноос-
ферно-пізнавального процесу, необхідність складання 
науково-дослідних програм та інформаційного про-
грамування розвитку знань, їх пізнавальний та «ноос-
ферно-реальнісний форсайт» на перспективу, розробка 
і втілення ноосферних технологій з опредмеченням 
процесів «управління знаннями» на ноо-технології 
«управління реальністю». Стверджується, що програ-
мовано-методологічне управління ноосферно-номоно-
логічними системами ноо-пізнання дозволить забез-
печити цілеспрямований ноосферогенезис всіх сфер 
суспільної життєдіяльності, насамперед, в ноосфер-
но-науковому виробництві знань та освітньому процесі 
підготовки молодих фахівців.

Ключові слова: ноосферне пізнання, філософ-
сько-наукове мислення, номонологія пізнання, дослід-
на програма, методологічна система, ноосферні іннова-
ції, креативний синтез, ноо-наука.

Summary

Morhun O. A. Philosophical-scientific bases  
of noospheric cognition are in the methodological system 
of nooscientific growth of knowledges. – Article.

The problem of developing philosophical and 
scientific foundations of noosphere knowledge, creating 
a methodological basis for the development of noosphere 
worldview, noosphere type of scientific rationality 
and the connection of ontology, epistemology in the 

epistemology of science into a single scientific and 
cognitive reality. The philosophical and scientific reality 
in which noosphere cognition begins and the primary 
accumulation of noosphere knowledge takes place is 
presented in three main aspects. The essence of noosphere-
scientific typology of knowledge in different cognitive 
nomonologies is revealed, the nature of regulatory-
methodological and logical-nomonological action  
of scientific laws in the continuous growth of knowledge, 
shows the real possibility of knowledge management in 
the noosphere-cognitive process based on the subject-
object unity of being and thinking. Identifying the 
main components of noosphere knowledge: innovation 
and affective-advanced nature, methodological system 
and nomonology, implementation of ontological, 
epistemological and epistemological "movement  
of knowledge", ability to creative-synergetic synthesis 
and production of noo-knowledge in noosphere-scientific 
systems. It is substantiated that noosphere cognition  
is carried out at the highest levels of development of science 
and the formed scientific reality, in which noosphere 
cognition occurs in the case of ontognoseological and 
epistemological movement of knowledge. In this aspect, 
the qualitative characteristics of the methodological 
system of noosphere cognition are presented, which 
include regulatory-nomonological mechanisms of the 
noosphere-cognitive process, the need to compile research 
programs and information programming of knowledge 
development, their cognitive and "noosphere-reality 
foresight" in the future, development and implementation 
of noosphere technologies with the objectification  
of "knowledge management" processes on noo-technologies 
"reality management". It is claimed that the programmed-
methodological management of noosphere-nomonological 
systems of noo-cognition will provide a purposeful 
noospherogenesis of all spheres of social life, first of all,  
in the noosphere-scientific production of knowledge and 
the educational process of training young professionals.

Key words: noosphere cognition, philosophical-
scientific thinking, nomonology of cognition, research 
program, methodological system, noosphere innovations, 
creative synthesis, noo-science.
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МУЗА ЯК КАТЕГОРІЯ ДУХОВНОСТІ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ  
В ФІЛОСОФІЇ СТЕПАНА ЯРМУСЯ

Постановка проблеми. Сучасна українська фі-
лософія ХХІ ст. стикається із новими викликами 
які іменуються «буттям у кризі». Як наслідок ду-
ховного зубожіння народу, українці отримують 
молодь, яка не здатна керуватись світоглядними 
принципами гуманізму, та не відчуває потреби 
у збереженні культурних надбань свого народу. 
На початку незалежності України гостро постало 
питання чіткого розмежування культури трьох 
слов’янських народів: українців, білорусів, росі-
ян. Їх культурні надбання знаходять своє втілення 
у музичному фольклорі, національних традиціях, 
а отже є виразниками «віковічної Музи». У попе-
редніх наукових дослідженнях доволі фрагментар-
но було висвітлено роль Музи у сучасну епоху, тому 
даною роботою прагнемо доповнити дослідження 
Степана Ярмуся на тлі подій сьогодення.

У світі останньої політичної ситуації, коли 
Україна веде війну з росією, важливим завдан-
ням нашого народ є недопущення втрати своєї 
ідентичності, збереження почуття національної 
гідності та самобутності. Свідомість українців 
повинна керуватися духовними орієнтирами, 
які стануть провідниками до виходу з «кризи 
буття». Муза українського народу є саме та ка-
тегорія духовності, яка дозволить зберегти свою 
етнічну приналежність в глобалізованому світі, 
де нівелюються кордони між національними 
культурами.

Звернення до категорій духовності вимагає 
особливого методологічного підходу. У даній ро-
боті був використаний філософський метод герме-
невтики для трактування першоджерел а також 
семіотичний, що допоміг відчитати закодовані 
символи, існуючі в минулому народу, та їх тран-
сформування у смисли майбутнього. Це надзви-
чайно актуально в сучасних історичних та полі-
тичних реаліях нашого народу, під час повного 
переоцінення приорітетів культурної парадигми, 
пошуку нових самобутніх проявів національної 
свідомості. Актуальність даного дослідження має 
практичне та теоретичне застосування. Теоретич-
на значущість полягає у розкритті категорії Музи 
у трактування її за юнгіанським аналізом. Прак-
тична – у обґрунтуванні можливих виходів з кри-
зового періоду духовності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед 
сучасних дослідників, які останні роки займають-
ся даним питанням, слід виокремити: Загребельну 
Ніну з роботою «Українська пісня – духовне над-
бання народу» [4], Ковальчук Наталію та Овсян-
кіну Людмилу та їх спільну працю «Українська 
національна ідея на вирішальних етапах розвит-
ку українського суспільства» [5], Ганну Сало з її 
«Аксіологічними орієнтирами у творчій спадщи-
ні мислителів української діаспори» [12] а також 
Віктора Мішина з роботою «Вчення про музичний 
етос в класичну епоху» [7].

Мета статті: виявити вплив Музи на сучасний 
стан духовної культури українців ґрунтуючись на 
праці Степана Ярмуся.

Виклад основного матеріалу. Швейцарський 
філософ культури Карл Юнг досліджував групу 
перманентних елементів існування – «архетипів», 
які є сталим набором образів несвідомого. Вчений 
стверджував, що вони є джерелом головних об-
разів, які побутують в традиціях різних народів. 
Дослідник аналізував ці архетипи як культурні 
феномени. Він доводив, що колективне несвідоме 
відтворюється в них першообразами, які трансфор-
муючись, збереглися й до сьогодні. Головний вимір 
існування даних конструкцій – мистецтво. Воно  
є виразником вищої форми естетичної свідомості, 
адже не лише відтворює дійсність, а й розгортає пе-
ред нами світ чисельних художніх образів.

За К. Юнгом, одним із рівнів буття суспільства 
є пам’ять, яка несе в собі соціальні зміни. Вона 
зберігає генетичну інформацію про практичні 
навики та духовні цінності наших предків. Ко-
лективна пам’ять містять в собі знання та досвід 
цілого народу. Цей рівень буття дає можливість 
уникнути помилок в майбутньому. Муза як кате-
горія духовності вміщає в собі елементи духовної 
пам’яті, ментальні риси українців, втілені в куль-
турних архетипах, які проходять соціальну тран-
сформацію але зберігають свою автентичність.

Одним із існуючих архетипів за К. Юнгом  
 «Самість» [16], як поєднання свідомої та несвідо-
мої частини психіки, що спрямована на гармонію 
та цілісність зі світом. Даний архетип проявляєть-
ся у феномені існування колективної Музи спіль-
ноти як творця мистецтва та фольклору. Архетип 
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«Тіні» являє собою імпульсивність народного мис-
тецтва, яка не піддається класичному обрамленню. 

Муза народу криється в таємниці «колективно-
го несвідомого». Відповідно до юнгіанського аналі-
зу, ми успадковуємо від наших предків певні творчі 
нахили, а також страхи і переживання. Ці нахили 
відображаються в біо-психо-духовній конструкції. 
Подібні думки висвітлює і філософ з української ді-
аспори Канади, отець Степан Ярмусь. Він пише про 
те, що: «Усі люди співають, проте українська Муза 
Співу розкривається в певний особливий спосіб, 
якій передбачає збудження емоційних, духовних 
та навіть фізичних сил…» [15, с. 125]. Так в колек-
тивному несвідому мисленні виражаються неписа-
ні історії буття народу.

Зазначимо, що слово муза є грецького похо-
дження, яке позначає богиню співу та мистецтв. 
В українській культурі (ґрунтуючись на творчос-
ті Тараса Шевченка) «Музою» вважають символ 
поетичного натхнення, віру поетів у надприрод-
ні явища в творчості. У академічному словнику 
української мови знаходимо визначення Музи як 
творчого натхнення і його джерело [1, с. 822].

У філософії Степана Ярмуся Муза співстав-
лється із етосом народу як чуттєвість, творче об-
дарування, настроєвість, певний дар Божий, який 
тією чи іншою мірою проявляється у свідомості 
різних народів та вирізняє їх один від одного. 
Муза – це своєрідний феномен, який визначає та 
відтворює найглибші духовні переживання кож-
ного народу [15, с. 118]. Філософ розглядає Музу 
як феномен психологічно-богословського харак-
теру. Це поняття він наділяє силою, яка спонукає 
особу до певного наслідування заданого настрою у 
свій унікальний спосіб [15, с. 115].

Степан Ярмусь вважає, що: «Муза є категорією 
божественно-антропологічною. Людина створена 
Богом, відповідно й уся творчість у неї також бо-
жественного походження» [15, с. 119]. Змінити 
чи відмовитись від свого обдарування індивіду не-
можливо настільки, наскільки неможливо виро-
сти, адже ріст – це чисто фізіологічна прерогатива 
природи, а наша мелодійність, Муза є частиною 
нашої духовної сутності.

Дослідник трактує Музу як талант людини. 
Божественне обдарування отримало назву фоль-
клору, або усної народної творчості. Згодом спосте-
рігаємо поступове усуненням Бога-творця із свідо-
мості людей, його абстрагування. Натомість народ 
отримав нового духовного творця – себе самого. 
В історії українців це сталося під впливом розвит-
ку такого явища, як «народництва». На думку 
Степана Ярмуся, творцем народної творчості є Бог,  
а обдаровані творчістю люди – це рідкісні одиниці. 
Народ, відповідно до цього, живе та трансформує 
творчість конкретних індивідів у загальну, масову 
традицію. Важливим елементом цього перетворен-
ня є подача ідей геніїв за свої, так звані складники 

«спільної Музи» [15, с. 120]. Творче обдарування 
Генія у цьому випадку виступає Музою та структу-
рою його етнічної особливості.

Відмітимо, що поняття Музи не є універсаль-
ним для автора. С. Ярмусь трактує природу музи 
не метафізично, а реально. Муза проявляється  
в усіх духовних і культурних традиціях народу, 
«Вона – істота божественна, вкрай необхідна для 
народу», стверджує С. Ярмусь [15, с. 120]. Відпо-
відно до народної традиції, у повсякденному житті 
людей нічого не відбувається без пісні, яка і є ду-
шею українського народу.

Тезу про Музу як категорію духовності під-
тверджують праці українського філософа з ді-
аспори Миколи Шлемкевича. Він переконаний 
що: «Ядро нашого духовного існування – україн-
ська душа, – уособлює характерні риси народу, 
відтворює їх ще з прадавніх часів» [14, с. 44]. 
Якщо наводити приклади «індійської душі», то 
ми неодмінно згадаємо брахманізм, Упаніша-
ди, Араньяки чи Махатму Ганді. «Китайська 
душа» у нас асоціюватиметься із Конфуцієм та 
його вченням, з Інь та Янь. «Романська душа» –  
із епосом «Піснею про Роланда», романом «Айвен-
го». Що ж стосується української душі, то до-
слідники сходяться в одному: вона проявляється  
в пісні, як ніжній елегійності народу.

Продовжуючи порівняння між культурами різ-
них народів, варто зазначити, що ядром грецької 
душі є нескінченні пошуки досконалої пластичної 
форми в такому виді мистецтва як скульптура. 
Найдосконалішим прикладом такого мистецького 
пошуку є «Венера Мілоська», втілення доверше-
ності, краси та грації. Грецький епос наповнений 
фантасмагоричними сказаннями. На противагу 
цьому, український оспівує не уявний, а реальний 
хіт подій в історичному контексті. Як приклад, 
назвімо «Слово про Ігорів похід» та процитуємо 
його у перекладі Максима Рильського:

Були віки Троянові,
Минулися літа Ярославові,
Одгули війни Олегові,
Олега Святославовича.
Той бо Олег мечем незгоду кував,
Стріли розсівав по землі.
Як ступав він в золоте стремено
У Тмутаракані, –
Дзвін той чув син Ярославів,
Великий Всеволод [11, с. 5].

Аналізуючи морфологію Музи, Степан Ярмусь 
так визначав її структуру: «За своєю побудовою 
вона є вільна, як природна форма» [15, с. 122]. 
Структурно-етнічна притаманність людської 
Музи висвітлює емоційний стан людини, яка її 
творить. Прикладом слугують монофонічні речи-
тативні думи, у яких закодовано відголосок нашої 
«правічної давності».
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Згадуючи історичні події ХІХ ст. – «ходіння  
в народ» та збирання народної мудрості, С. Ярмусь 
зазначає, що вони мали позитивні наслідки – збе-
реження творчої спадщини народу. Але і негатив-
ні також – не було зроблено головних висновків: 
народне мистецтво практично не формувалося са-
мим народом, а відображало талант геніїв, «про-
років» з народу. Музикологи та народознавці, 
збираючи фольклор, цікавились більше його об-
робкою і збереженням, ніж заглибленням в саме 
розумінні «ядра Музи». Цитуючи Миколу Шлем-
кевича, який замість слова «Муза» використовує 
слово «настроєвість» стверджує, що: «Настроєва 
писемність боїться твердої, ясної форми. Форма 
вбиває настрій» [14, с. 52]. Цей автор вимагає 
зрівняння патосу (почуття пристрасного запа-
лу, піднесення, натхнення) «музичної вченості»  
із «патосом степу» та «патосом інтелекту» укра-
їнця. Філософ висловлює антагоністичну думку 
проти вченої нормативної музики.

Муза – виразник духовності народу, тому за-
клик зі словами «Нумо, заспіваймо!» характери-
зує українську вдачу. Степан Ярмусь вважає, що 
як немає єдиної універсальної мови, так і не може 
існувати універсальної Музи [15, с. 127]. Вона  
у своїй формі може бути лише національною. Тому 
наша Муза є виключно національним феноменом, 
адже виражає наші духовні переживання та нашу 
вдачу. Вона, як правило, є незрозумілою для ін-
ших народів. Муза, за переконанням С. Ярмуся,  
є дар Божий [15, с. 134 ]. Відтак, Муза нашого на-
роду здавна виражена не тільки в піснях, а й у тан-
цях, у художньому мистецтві, у стилі нашого націо-
нального одягу. Українська Муза втілена у нашому  
світогляді, у національному характері, у відобра-
женні стосунків з батьками, з ближніми, з приро-
дою та з Богом.

У цьому контексті варто згадати поняття 
«національний характер». Богдан Цимбалістий 
трактує цей термін так: «Окремий спосіб мислен-
ня, відчування і поведінки, що відрізняє членів 
однієї суспільної спільноти від іншої. Це пев-
ний краєвид, в ньому є різні об’єкти, попри те 
є певна єдність» [13, с. 29]. На думку філософа,  
не в кожному члені етнічної групи можуть від-
дзеркалюватися риси національного характеру: 
в одних більше, в других менше, а в третіх – вза-
галі можуть бути відсутні. Це характерно для 
більшості народів.

Муза підносить гідність людини на високий рі-
вень, адже вона є частиною людської історії. Му-
зика з часів античності була важливою складовою 
розвитку людини-громадянина. Її знання та розу-
міння облагороджувало кожного. Її гармонія могла 
мати відгомін на зміни у Космосі, адже давні греки 
вважали мікрокосмос частиною людської істоти.

У статті «Вчення про музичний етос в класич-
ну епоху» Віктор Мішин проводить дослідження, 

яке дозволяє йому стверджувати, що музичний етос 
був важливою концепцією в Західній філософії. Для 
підтвердження своїх міркувань автор наводить при-
клад діалогу Платона «Кріон» [10, с. 50]. У ньому 
філософ звертається до законів Афін, де музика та 
гімнастика повинні були бути основними дисциплі-
нами для виховання достойних громадян полісу.

У трактаті «Про душу» Арістотель формує 
поняття душі з трьох ознак: рух, відчуття та 
безтілесність. Душа – це те, що приводить тіло 
в рух [3, с. 2]. Платон у діалозі «Федр» виводить 
таке поняття: «Душа – це саморухлива сутність, 
вона є безсмертною. Смерть – це є переривання 
руху, а те, що здатне рухати само себе, не здат-
не зупинитися ніколи» [8, с. 245 с-е]. Підсумову-
ючи ці дві концепції доходимо до висновку, що 
душа – це основний принцип саморуху, коли вона 
одухотворюється в тілі, то стає головним об’єк-
том впорядкованої системи всіх фізичних рухів. 
Отож, душа – це об’єкт, носій певного етосу.

Музика підсвідомо впливає на наші душі, 
адже їй притаманний рух, який проявляється  
у ритмі, мелодії, коливанні струн, настроєвості. 
«Звук – це певний поштовх повітря, який про-
ходить від вдиху через мозок у кров і дістається 
самої душі…» [7, с. 2], – ось модуль фізичного ро-
зуміння давньогрецької музики.

Саме Платон, один з перший відомих нам фі-
лософів, пов’язує музичний лад з певним етосом. 
Він визначає сім ладів: лідійський, іонічний, 
міксолідійський, строгий лідійський, іонічний, 
дорійський, фригійський, – та приписує кожно-
му із них характерні ознаки музики його народу. 
Наприклад: у ладі міксолідійському присутні ме-
лодії традиційних голосінь, у іонійському та лі-
дійському – звучать мотиви застільних пісень цих 
народів. Лад мужніх людей, що борються із незго-
дами, які спіткають їхній народ, – це дорійський. 
А лад «добровільний», народ якого діє розсудливо 
та помірковано, на думку Платона, – це фригій-
ський [9, с. 197].

Своєрідною здається нам ідея Платона за-
лишити у грецький музиці лише дорійський та 
фригійський лади, адже на його думку саме вони 
сприяють вихованню гідного етосу. Усі інші, в 
його утопії, потрібно заборонити [9, с. 197–198].  
Ця концепція Платона безпосередньо вплинула 
на філософську рефлексію С. Ярмуся про зв’язки 
Музи із народом.

Також С. Ярмусь як приклад, наводить філо-
софію Псевдо-Діонісія Ареопагіта, який увів по-
няття божественної гармонії в християнство ще  
у V–VI столітті. Подібну теорію розвинув уже 
в ХХ ст. Тейяр де Шарден. За нею все, що існує 
у Всесвіті, збуджує в людині особливу власти-
вість – космічність. С. Ярмусь говорить про це, 
як про потяг до естетичного розташування у сві-
домості власної Музи. Тому під час споглядання 
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нічного зоряного неба, людина завмирає від за-
хоплення, милуючись красою Всесвіту, а під час 
прогулянки до лісу, гір – майже всім підсвідомо 
хочеться співати [15, с. 131]. Це так званий «кос-
мічний стан душі» – умиротворення, гармонія 
Людини та Космосу.

Функція Музи за С. Ярмусем – рух для реаліза-
ція життєвого потенціалу людини. Муза виконує 
кумулятивну функцію – накопичення життєво 
необхідного досвіду та його реалізація. Харак-
терною рисою Музи є її зміна, еволюція в історії  
е в своїй суті, а у вираженні часових змін: стилів 
музики, танцю, моди, світогляду людини.

Муза є «безсловесною мовою душі» [15, с. 134]. 
Те, що людину турбує, впливає на її психічний 
стан душі, вона виспівує назовні мелодією. Муза 
чужого народу не завжди стає зрозумілою для нас, 
вона часто буває немилозвучною. Європейська, 
азіатська, африканська музи мають різні форми 
вияву, різні втілення у формах світогляду. Муза 
кожного народу є для нього найвищою цінністю.

Муза є безпосереднім виразником характеру 
спільноти. Через це деякі народи намагаються 
приписати собі здобутки, скарби інших. Для під-
твердження нашої думки приведемо історичний 
факт 1654 року, коли українська демократична 
військова держава Запорізька Січ була підкорена 
Московією, та відповідно московський народ піс-
ля цього присвоїв собі здобутки Київської Русі.  
Це є політичний злочин, адже Московія, яку Петро 
І охрестив по-грецьки росією, аж ніяк не успад-
кувала духовності Київської Русі [15, с. 133]. Ро-
сіяни мають свою духовність, яка сформувалась 
чужими нам по духу угро-фінськими племенами. 
Властиво, духовність Русі успадкували саме укра-
їнці в культурі та традиціях.

Вираження музи в українському мистецтві від-
находимо ще в трипільський час. Різні геометричні 
форми та лінії, направлені на добробут роду, його 
здорове продовження. С. Ярмусь закликає не відшу-
ковувати глибоких філософських підтекстів чи тягу 
«до космосу» в давньому мистецтві, адже воно було 
натхненне зовсім не науковими ідеями, а інтуїцією. 
Трипільці віднаходили душевну Музу в природному 
ладі та гармонії. Мистецтво творилося з ідеалів Доб- 
ра, Ладу в контексті Вічності [15, с. 140]. Це були 
вияви дохристиянської духовності українців.

Висновки. Отож Степан Ярмусь був переко-
наний, що Муза – вагома частина духовності 
українського народу, запорука його єдності. Він 
стверджував, що Муза вимагає інтелектуальної 
активності від кожної особи, постійної творчої на-
пруги. Як церковний діяч та богослов він вбачав 
її провідне значення у допомозі людині в пошуку 
Бога. Філософ один із перших концептуалізував 
саме поняття Музи, проаналізував її морфологію, 
функції та практичне втілення в культурі. Сте-
пан Онисимович довів, що Муза є виразником ха-

рактеру народу, наголосивши на важливості роз-
різнення української, російської та білоруської 
культур, а передовсім Музи як осердя їх втілення. 
Дослідник обґрунтував Музу з позиції кордоцен-
тризму, наголошуючи що усвідомити її силу мож-
на лише «звернувшись до глибин свого серця».

На мою думку ідеї Степана Ярмуся є актуаль-
ними сьогодні, адже українська пісня, як про-
дукт Музи, є орієнтиром у пошуку українців своєї 
ідентичності. За різних історичних та політичних 
візій, саме вона, як національне підґрунтя, стане 
рушійною силою для збереження наших традиції. 
Довгий час ми спостерігали феномен «загубленої 
української людини», тому сьогодні вкрай важли-
во «будувати необхідний фундамент» для нових 
досліджень у сфері духовності. Залучати різнома-
нітні фінансові можливості (гранти та стипендії) 
для розвитку наукових філософських та культу-
рологічних розвідок.

Для об’єднання українців в межах країни  
та в діаспорах, збереження здорового генофонду 
нації, актуальним є звернення до Музи задля на-
шого національного самоствердження. Муза має 
здатність об’єднувати та гуртувати людей особли-
во у переломних моментах історії. Нещодавно це 
було доведено подіями на Майдані Незалежності 
у Києві під час Помаранчевої Революції та Рево-
люції Гідності. Сьогодні Муза є духовним про-
відником українських військових під час війни 
із російськими загарбниками, а пісня «Ой у лузі 
червона калина» стала символом нашого єднання. 
Підтримую ідею Степана Ярмуся про те, що саме 
Муза стане запорукою нового українського рене-
сансу постмодерної доби.
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Анотація

Павлишин А. Д. Муза як категорія духовності 
українського народу в філософії Степана Ярмуся. – 
Стаття.

У статті розкрито особливості Музи українського 
народу на основі праць українсько-канадського фі-
лософа-богослова – отця Степана Ярмуся «Духовість 
українського народу», «Релігії світу, культура та хрис-
тиянське православіє» та «Дещо з нашого історичного 
досвіду». Звернено увагу на Музу народу в контексті 
«колективного несвідомого» за класифікацією архети-
пів Карла Юнга. Висвітлено роль Музи народу в теорії 
«колективного несвідомого», як творчого спадку на-
ших предків, а також набутих страхів та переживань.

Висвітлено розуміння Музи як психологічно-бого-
словського феномену. Осмислено морфологію та функції 
Музи. Досліджено дар Музи як природного таланту лю-
дини від Бога. Наголошено, що Муза є найважливішою 
категорією духовності українського народу. З’ясовано 
важливість існування Музи у формуванні світогляду 
людини та її відображення у творчості народу. Виявле-
но вплив Музи на різні види мистецтва. Стверджено, що 
саме Муза об’єднує український народ. Своє досліджен-
ня підкріплено цитатами відомих українських науков-
ців та філософів: Олександра Кошиця, Миколи Шлем-
кевича та Панфіла Юркевича. Розглянуто приклади з 
національної філософської думки, зокрема у працях 
«Душа і пісня» та «Про українську пісню» [6, 14]. 

Досліджено глибинне трактування Музи, почина-
ючи з Античних часів, зокрема у трактатах Платона 
та Арістотеля [3, 9, 10] і завершуючи філософськими 
роботами сучасних авторів – Загребельної Ніни, Ко-

вальчук Наталії, Овсянкіної Людмили, Ганни Сало та 
Вітора Мішина [4, 5, 12, 7]. Зокрема проаналізовано ро-
зуміння Музи та гармонії у творі Платона «Держава» 
як важливої складової розвитку людини-громадянина; 
визначена мета її існування у Космосі.

Доведено, що Муза є виразником характеру кон-
кретного народу. Подано характеристику поняття «на-
ціональний характер» як окремого способу мислення, 
відчування і поведінки, що відрізняє членів однієї сус-
пільної спільноти від іншої. Проаналізовано поняття 
української душі як уособлення характерних рис наро-
ду успадкованих від предків з давніх часів. 

Розглянуто питання «музичного етосу» українця та 
розкрито зв’язок між ними. Проведена компаративі-
стика Музи українського народу з іншими та проілю-
стровано прикладом з «Слова про Ігорів похід» у пере-
кладі Максима Рильського.

Стверджено важливість української пісні як «про-
дукту Музи», що є важливою силою для збереження 
духовної традиції. Зпрогнозовано, що саме пісня стане 
запорукою українського відродження.

Ключові слова: Муза, особливості духовності, філо-
софія Степана Ярмуся, музичний етос, національний 
характер, колективне несвідоме, творчість геніїв.

Summary

Pavlyshyn A. D. Muse as a category of the spirituality 
of the Ukrainian people in the philosophy of Stepan 
Yarmus. – Article.

The article reveals the features of the Muse of the 
Ukrainian people based on the works of Ukrainian-
Canadian philosopher-theologian – Stepan Yarmus 
«Spirituality of the Ukrainian people», «Religions of the 
world, culture and Christian Orthodoxy» and «Some of 
our historical experience». Attention is drawn to the Muse  
of the People in the context of the «collective unconscious» 
according to the classification of archetypes by Carl 
Jung. The role of the Muse of the People in the theory 
of «collective unconscious» as a creative heritage of our 
ancestors, as well as acquired fears and experiences,  
is highlighted.

The knowledge of «Muse» as a psychological and 
theological phenomenon is highlighted. The morphology 
and functions of the Muse are researched. The gift of the 
Muse as a natural talent of man from God is studied. It is 
emphasized that the Muse is the most important category 
of the spirituality of the Ukrainian people. The importance 
of the existence of the Muse in the formation of human 
worldview and its reflection in the work of the people is 
clarified. The influence of the Muse on various types of art 
is revealed. It is claimed that it is the Muse that unites the 
Ukrainian people. His research is supported by quotations 
from famous Ukrainian scientists and philosophers: 
Oleksandr Koshyts, Mykola Shlemkevych, and Panfil 
Yurkevych. Examples from national philosophical 
thought are considered, in particular in the works «Soul 
and Song» and «On Ukrainian Song» [6, 14].

An in-depth interpretation of the Muse has been 
studied, starting from ancient times, in particular in 
the treatises of Plato and Aristotle [3, 9, 10] and ending 
with philosophical works of modern authors – Zagrebelna 
Nina, Kovalchuk Natalia, Ovsyankina Lyudmila, Anna 
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Salo and Vitor Mishin [4, 5, 12, 7]. In particular, the 
understanding of the Muse and harmony in Plato’s 
work «State» as an important component of human 
development is analyzed; the purpose of its existence  
in space is defined.

It is proved that the Muse is an expression of the 
character of a particular people. The characteristic  
of the concept of «national character» as a separate way 
of thinking, fe,eling, and behavior that distinguishes 
members of one social community from another is given. 
The concept of the Ukrainian soul as an embodiment of 
the characteristic features of the people inherited from 
ancestors from ancient times is analyzed.

The issue of the «musical ethos» of Ukrainians is 
considered and the connection between them is revealed. 
The comparative studies of the Muse of the Ukrainian 
people with others are carried out and illustrated with an 
example from «Words about Igor’s campaign» translated 
by Maksym Rylsky.

The importance of the Ukrainian song as a «product of 
the Muse» was confirmed, which is an important force for 
the preservation of spiritual tradition. It is predicted that 
the song will be the key to the Ukrainian revival.

Key words: Muse, peculiarities of spirituality, 
philosophy of S. Yarmus, musical ethos, national character, 
collective unconscious, the creativity of geniuses.
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ЕТИЧНІ ВИМІРИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Постановка проблеми. В умовах динамічного 
розвитку сучасної науки, розширення її впливу 
на різні сфери людського життя необхідним стає 
кардинальний перегляд всіх аспектів наукової ді-
яльності, розуміння її природи й соціокультурної 
обумовленості. Дослідження змісту і характеру 
наукової діяльності повинно відбуватися в різних 
контекстах – пізнавальному, етичному, аксіоло-
гічному, культурологічному. Істотним з погляду 
осмислення наслідків наукової діяльності для су-
часної людини є нове розуміння наукового знання 
в культурі, в системі моральних норм і принци-
пів. Вплив науки на різні сфери діяльності сучас-
ної людини стимулює її переосмислити своє місце  
в світі та усвідомити моральну відповідальність 
за результати своєї активності. Внаслідок засто-
сування потужних технологій третього тисячоліт-
тя – нанотехнологій, молекулярно-біологічних, 
наногеномних, наномедичних, інформаційних, 
технологій нейрочипів, віртуальної реальності, 
штучного інтелекту – активно формується новий 
науковий світогляд, який може змінювати як ре-
альність, так і саму людину.

Актуальність дослідження визначається необ-
хідністю здійснювати наукову діяльність з дотри-
манням універсальних етичних норм, із врахуван-
ням тих коректив у системі морально-ціннісних 
орієнтацій наукової спільноти, які обумовлю-
ються потребами порозуміння й співробітництва  
у вирішенні важливих наукових проблем. Нового 
трактування потребує також проблема осмислен-
ня значимості комунікацій в науковій діяльності, 
особливо тоді, коли руйнуються усталені раціона-
лістичні світоглядні системи й загальноприйняті 
з часів класичної філософії етичні норми.

Аналіз досліджень і публікацій. З усвідомлен-
ням необхідності морально-ціннісних переорієн-
тацій наукової діяльності пов’язаний дослідниць-
кий інтерес до проблем обґрунтування моральних 
норм та етичних принципів, що здійснюється в ко-
мунікативній філософії і знаходить вираз в етиці 

відповідальності чи дискурсивній етиці. Це є свід-
ченням суттєвих парадигмальних змін у сучасній 
філософії. Етичні виміри людської діяльності та 
норми етики відповідальності у зв’язку з соціаль-
ним світом людини та її діяльністю вивчаються 
такими видатними філософами, як К.-О. Апель, 
Ю. Габермас, Д. Бьолер, В. Гьосле. До проблеми 
дискурсивного обґрунтування принципів моралі 
звертається також А. Єрмоленко. 

Мета статті полягає в раціональному обґрунту-
ванні етичних норм і принципів наукової діяльно-
сті на основі використання методології комуніка-
тивної філософії, ідей етики відповідальності.

Виклад основного матеріалу. Потужним чин-
ником цивілізаційного розвитку в XXI столітті ви-
ступає наука. Вона суттєво розширює свої впливи  
на різні сфери життя людини, займає важливе місце 
в системі духовних і моральних цінностей. У розпо-
рядженні людини науки сьогодні з’явилися засо-
би, настільки потужні, щоб по-новому розглядати 
й осмислювати вічні питання про буття, про похо-
дження життя на Землі, про людину та її призна-
чення в цьому світі, про планетарний соціум. 

Безпосереднім наслідком глобальних револю-
ційних змін у сучасній науці є формування ново-
го стилю мислення, нових світоглядних зразків, 
використання особливого типу аргументації та 
обґрунтування знань, орієнтація на нові норми 
та ідеали наукового знання. Наука – це передусім 
сфера людської діяльності. Як специфічний фено-
мен наукова діяльність є формовиявом людської 
культури. І як така вона зосереджує в собі потуж-
ні механізми впливу на особистість, на формуван-
ня її духовних цінностей, переконань та ідеалів. 

Кардинальні зміни в науці приводять до того, 
що в сучасному світі по-новому постає проблема ок-
реслення етичних вимірів наукової діяльності, по-
треба з’ясування ролі моральних норм і принципів, 
які впливають на комунікації в науці. Освоєння 
навколоземного космічного простору, поширення 
біотехнологій, створення інформаційної спільноти 
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й велетенських інформаційних мереж, «цифрового 
суспільства» потребує зовсім іншого рівня етичного 
обґрунтування наукової діяльності. По-іншому ок-
реслюються її етичні виміри у зв’язку зі зміною 
стратегій наукової діяльності на сучасному етапі 
розвитку суспільства. Зростає роль наукової спіль-
ноти у вирішенні наукових проблем і суперечок, 
посилюється роль взаємодії та співробітництва між 
ученими в науці тощо. Характер наукової діяльно-
сті, ефективність та перспективність наукових до-
сліджень значною мірою залежать від комунікацій 
в науці, а сама комунікація стає універсальною ре-
альністю існування наукового товариства. Загалом 
через активну взаємодію науки і культури оціню-
ються перспективи людського життя та людської 
діяльності. 

Надаючи визначального значення етичному 
універсалізму, до встановлення й обґрунтування 
універсалістських норм етики як вирішального 
фактору людської діяльності апелює комуніка-
тивна філософія. Завдання такої філософії – знай-
ти у всіх виявах людського життя дещо загальне  
і спільне, що дозволило б визначити універсально 
прийнятні цілі, цінності та моральні принципи. 

Парадигма комунікативної філософії містить 
у собі не лише найважливіші методологічні заса-
ди аналізу соціальної реальності, але й розуміння 
значимості моральних норм і цінностей в будь-
яких виявах людського життя. Метою цієї філо-
софії є встановлення універсальних умов можли-
вого порозуміння, аналіз змісту етичних норм та 
цінностей, обґрунтування моральної відповідаль-
ності людської спільноти за свої дії.

Визнаючи комунікацію універсальною реаль-
ністю й виразом здатності суспільної людини до 
співіснування, комунікативна філософія наголо-
шує на тому, що діючи комунікативно, індивіди 
мають змогу спільно обговорювати та обґрунто-
вувати дії, етичні норми та цінності. Реальністю 
особливого типу, медіумом необмеженого розу-
міння, своєрідним «метаінститутом» виступає 
мова [7, c. 205–208]. Комунікація не мислиться 
без людської спільноти, яка й уможливлює її. 
Конкретизацією універсальної комунікації ви-
ступають поняття «необмеженої комунікативної 
спільноти» або «мовленнєво-комунікативної ін-
терсуб’єктивності» [7, c. 210]. Комунікація пе-
редбачає суб’єкт-суб’єктний зв’язок, визнання  
в іншій людині суверенної особистості, повагу до 
неї та її внутрішнього світу. Лише в межах спіль-
ноти, в межах мовленнєво-комунікативної взає-
модії можуть бути досягнуті порозуміння, згода  
і можуть бути вироблені морально-практичні нор-
ми співжиття.

Один з найвидатніших представників комуні-
кативної філософії Ю. Габермас вважає, що іде-
альна комунікація створює однакові (симетричні) 
умови вибору і здійснення мовленнєво-комуні-

кативних дій для всіх учасників і тим самим ви-
ключає будь-який примус або панування в цьому 
процесі [9, c. 28–30]. Принципи ідеальної комуні-
кативної спільноти постають особливо важливи-
ми, коли йдеться про можливості життя людини  
в суспільстві, про значущість людських контактів 
і взаємодій у будь-яких сферах діяльності, зокре-
ма, науковій, про збереження норм співтовари-
ства, прав та гідності людини. З таким аспектом 
комунікації Ю. Габермас пов’язує поняття кому-
нікативної раціональності, розуміючи її як про-
цес утворення культурних смислів у єдності ког-
нітивних та етичних смислів. Суттєве значення  
в комунікативній теорії має етична проблемати-
ка. Розум вже не вважається єдиною авторитет-
ною інстанцією в пошуку загальних моральних 
норм і цінностей. На думку К.-О. Апеля, мусить 
бути створена нова етика, яка бере на себе відпо-
відальність за людську діяльність та її наслід-
ки. Така етика вимагає спільної солідаристської 
відповідальності людей за свої дії і розв’язання 
проблем шляхом досягнення взаєморозуміння та 
інтерсуб’єктивного узгодження вихідних етич-
них норм і принципів, також рівноправності всіх 
членів комунікативної спільноти [8, c. 359–361].  
За умов, коли розум не є достатньою гарантією 
дотримання моральних норм, ідеалів і цінностей 
людського життя, необхідно «задати й обґрун-
тувати вихідну етичну норму, яка виконувала 
б функцію належного щодо кожного індивіда  
і на основі якої можна було б досягти обов’язко-
вого взаєморозуміння з усіма іншими людьми, 
принципово, у всіх практичних питаннях і в під-
сумку дотримуватись встановленої згоди», – на-
голошує філософ [8, c. 347]. Одна з головних на-
станов комунікативної філософії полягає в тому, 
що будь-які дії людини повинні бути дискурсивно 
обґрунтованими шляхом досягнення консенсусу  
в процесі обговорення або через дискурс. Дискурс 
постає засобом обґрунтування норм і цінностей, 
які стали проблематичними. На думку Ю. Габер- 
маса, саме обґрунтування орієнтоване не на досяг-
нення результату, а на досягнення порозуміння. 
Дискурс – це форма аргументації, в якій зводять-
ся протилежні претензії на істинність [9, c. 39]. 
Дискурс створює однакові умови вибору та здійс-
нення дій для всіх учасників того чи іншого про-
цесу і тим самим виключає примус, диктат однієї 
думки чи позицію. Через дискурс відбувається 
усвідомлення спільної відповідальності людей за 
свою діяльність та її наслідки.

Істотним для розуміння змісту наукової ді-
яльності є те, що у фундаментальній вимозі дис-
курсивної етики, вимозі дискурсивно організо-
ваної відповідальності за свої колективні дії вже 
міститься постулат гуманізації відносин між 
людьми. При цьому дискурс передбачає об’єктив-
ність, правомірність особистої, власної позиції. 
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Дискурс не заперечує автономності окремої особи-
стості, однак вона повинна вміти слухати інших  
і прагнути зрозуміти усі аргументи інших. Осо-
бистість завжди неодмінно належить до реальної  
і водночас до ідеальної комунікативної спільноти 
як рівноправний і в принципі відповідальний член 
цієї спільноти – наголошує К.-О. Апель [1, c. 401].

Дискурс не виходить з вимог категоричності 
мислення та мови, нормативності вчинків, од-
нозначності дій, він є результатом дій і вчинків, 
зорієнтованих на порозуміння. Норми ідеального 
дискурсу задають спрямованість реальних відно-
син у науковій спільноті. Втілення в науковій ді-
яльності принципу дискурсу створює умови для 
утвердження цінності особистості, для самовизна-
чення людини в складних ситуаціях. У дискурсі 
фіксується автономія індивіда і водночас належ-
ність його до тих форм життя, які інтерсуб’єк-
тивно визнаються ним. Цінність індивіда, його 
інтереси, повага до його життя доповнюються 
усвідомленням значущості його спільної діяльно-
сті з іншими, утвердженням мережі відносин вза-
ємного визнання.

Враховуючи специфіку комунікації і переваг 
«комунікативного розуму», з’являються підстави 
для того, щоб відійти від розуміння однозначності 
детермінації наукової діяльності соціальними, 
практичними факторами тощо. Комунікативний 
розум використовує силу переконання власних 
аргументів у відкритій дискусії, а відкриті дис-
курси людей мають велике значення у науковій 
діяльності. Отже, різнобічність комунікації від-
криває великі можливості для діяльності людини 
в науці.

Наукова спільнота мусить створити такі фор-
ми інституціональної легітимації етичних норм 
та цінностей, які одночасно будуть виступати 
головними умовами морального вдосконалення 
людини. Як пише К.-О. Апель, аналізуючи стан 
сучасної людини в світі, «уперше за всю історію 
людства є очевидною ситуація, в якій люди саме 
через спільну небезпеку змушені взяти на себе 
спільну відповідальність» [2, c. 231]. Тому лише 
етичний розум може відповісти на виклик ситу-
ації, яку спричинила діяльність людини. Склад-
ність ситуації, яку переживає людство, значною 
мірою зумовлене бурхливим розвитком науки  
і техніки, домінуванням технократичного мис-
лення над моральністю, бюрократичних структур 
над індивідуальністю. Технократизм ігнорує не 
лише людину, а й її культурні особливості. Люд-
ські взаємовідносини в сучасній ситуації стають 
непроглядними, анонімними, незбагненними, що 
складає велику небезпеку для самої особистості. 

Тому цілком обґрунтованим є розуміння нау-
кової діяльності не лише як процесу одержання 
знань, але й як інституту розвитку людини, забез-
печення її зв’язку зі світом, усвідомлення відпо-

відальності за свої дії, виховання тих моральних 
якостей, які виступають універсальним способом 
існування культурної людини. При цьому важли-
во усвідомити, що суб’єктом такої відповідально-
сті стає не окремий індивід, а наукова спільнота. 
Її діяльність здійснюється на засадах дотримання 
загальновизнаних норм і правил, спільних цін-
ностей і єдиного стилю мислення.

Етика відповідальності, принципи якої повин-
ні реалізуватися в науковій діяльності, орієнтує 
вченого на дотримання моральних норм і гума-
ністичних цінностей у межах наукової спільноти. 
Ю. Габермас цілком обґрунтовано твердить: «Ми 
мусимо вчитись розуміти, що в ім’я морального 
універсалізму не можна виключати іншого, хто 
залишається чужим для інших, зраджує саму 
ідею універсалізму. Тільки надавши радикальну 
свободу розвитку індивідуальних життєвих дій  
і окремих життєвих форм, можна відстояти уні-
версалізм однакової поваги до кожного і солідар-
ності зі всіма, хто має людське обличчя» [5, c. 25]. 
Неприпустимим у науковій діяльності є нівелю-
вання значення тих життєвих форм, що втілюють 
цінності порозуміння, при цьому моральні регу-
лятиви в науковій діяльності не повинні підміня-
тися суто раціональною доцільністю. Дотримання 
моральних імперативів є необхідною умовою фор-
мування простору взаємодії та співробітництва, 
який необхідний для розкриття сутнісних сил та 
інтелектуальних потенцій людини в науці. 

В межах старої парадигми наукової діяльно-
сті, на жаль, спостерігається певний «дефіцит» 
порозуміння. Ця обставина посилювалася обме-
женістю умов і каналів для безперешкодного спіл-
кування, обміну і співробітництва між вченими. 
Наукова діяльність буде найбільш ефективною, 
коли повною мірою використовуються можливо-
сті міжособистісного спілкування, неформальної 
комунікації, дотримується рівноправність парт-
нерів у розкритті своїх творчих можливостей, 
культивується взаємна повага, визнається авто-
номність кожної особистості. Цінність таких фак-
торів для функціонування наукового товариства 
полягає в тому, що вони сприяють прогресу нау-
кових досліджень, зростанню наукових знань. Ве-
лика роль комунікацій в науковій діяльності про-
являється в тому, що це сприяє формулюванню 
(народженню) нових гіпотез, висуванню альтер-
нативних інтерпретацій даних, яких потребують 
дослідження, що зрештою призводить до появи 
нових дослідницьких проектів і нових напрямів 
наукової діяльності.

Норми етики відповідальності формують прин-
ципово нові виміри наукової діяльності, зорієн-
тованої не на монологічне протистояння окремих 
позицій, поглядів, підходів, а на діалог, на всебіч-
не обговорення наукової проблеми. Навпаки, по-
розуміння, вільне спілкування виступають досить 
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ефективними механізмами транслювання знань  
і духовних цінностей у науковому товаристві, за-
собом вирішення складних наукових проблем, 
способом здійснення морального вибору і відпові-
дальних рішень.

Вільна комунікація, яка супроводжує наукову 
діяльність, грунтується на взаємності, відкрито-
сті відносин, переважно глибоко особистісних, на 
противагу анонімним або суто функціональним. 
Завдяки перевагам, що демонструє міжособистіс-
на комунікація, стає можливим творення єдиного 
простору дії життєздатних цінностей, дотримання 
універсальних моральних норм, реалізації спіль-
них цілей в процесі наукової діяльності. Здійсню-
ючи її, дослідник має значно більше можливостей 
для самореалізації, для розкриття своїх творчих 
можливостей, талантів і здібностей. Це надзви-
чайно суттєво для самоствердження, самовизна-
чення людини в сучасному технократичному світі. 
Принципово важливим сьогодні є не розчинитися 
в масі, в натовпі, не жити в «схематизмі» суспіль-
ства, а формувати простір співжиття і порозумін-
ня, здійснювати свій моральний вибір. 

Через дотримання норм етики відповідальності 
чи дискурсивної етики нового значення в науковій 
діяльності набувають такі класичні моральні ка-
тегорії, як «відповідальність», «справедливість», 
«суверенність особистості», «обов’язок», «сумлін-
ня». Звісно, парадигма комунікативної філософії, 
як і будь-яка інша філософсько-методологічна 
парадигма, не в змозі вичерпати весь зміст про-
блем, що стоять перед сучасною наукою. Однак не 
враховувати її ідей в обґрунтуванні норм наукової  
діяльності було б помилковим.

Завдання, які сьогодні виконує наука, є над- 
важливими для людини і світу. Про них слід го-
ворити у зв’язку з небезпекою існування людини  
і життя на Землі. Раціонально організована 
наукова діяльність передбачає неминучу орі-
єнтацію на моральні норми і загальнолюдські 
цінності. Лише в такий спосіб наука може запропо-
нувати більш-менш переконливий і реальний вихід  
з кризових ситуацій, які склалися сьогодні. Тому 
незважаючи на різні шляхи і вектори розвитку 
сучасного світу, все ж можна говорити про інте-
гративну роль науки, взаємозалежність науки  
та загальнолюдської моралі, наукової діяльності 
та моральної свідомості. 

Актуальними й своєчасними для сучасної на-
уки постають ті універсально прийняті цілі, цін-
ності та моральні принципи, які регулюють нау-
кову діяльність і наукові дослідження. Моральні 
норми і моральні принципи мають, безперечно, 
універсалістський характер й існують як анти-
теза «класової моралі», «корпоративної моралі», 
«групової моралі» тощо. На нашу думку, свої дії 
науковець чи дослідник повинен узгоджувати 
з моральним законом, тобто тим законом, який 

притаманний тільки людині. Цей закон не може 
визначати однозначні правила для всіх суб’єктів 
наукової діяльності, але передбачає у людини 
здатність робити вчинки, що ґрунтуються на сво-
боді вибору.

В аналізі наукової діяльності слід брати до ува-
ги продуктивну силу комунікації. Потреба в ко-
мунікації у науковому світі є настільки суттєвою, 
що стає закономірною і нагальною потребою люд-
ської діяльності. Комунікація сприяє встановлен-
ню нормальних з погляду досягнення цілей нау-
кової діяльності відносин, примушує рахуватися 
з позицією, думкою, правами кожного суб’єкта 
наукової діяльності. В комунікації проявляється 
сила моральних норм і закладені потужні можли-
вості розвитку гуманістичних цінностей. Цілком 
природно, що потреба обґрунтування моральних 
норм і принципів наукової діяльності співзвучна 
завданням, які стоять перед сучасною наукою. 
Будь-яке штучне проектування чи прогнозуван-
ня розвитку науки при ігноруванні культурних 
традицій, специфіки духовних і моральних основ 
життя людини і людської спільноти приводить  
в кінцевому рахунку до дегуманістичних наслід-
ків. Загроза екологічної, антропологічної ката-
строф породжена не тільки невірними шляхами, 
способами, методами наукових досліджень, але 
й суттєвими помилками наукової спільноти у ви-
борі моральних принципів і ціннісних орієнтирів 
наукової діяльності.

Висновки та перспективи подальших дослід- 
жень. Отже, дослідження етичних вимірів нау-
кової діяльності набуває особливого значення на 
сучасному етапі цивілізаційного розвитку, осо-
бливо у зв’язку з пошуками людством шляхів 
виходу з глобальних криз, із переосмисленням 
ролі порозуміння і морально-ціннісних норм  
у науці. Особливої гостроти цій проблемі надає 
факт існування завищених оцінок можливостей 
науки, інформаційних технологій тощо без вра-
хування значимості моральної сторони наукової 
діяльності. Належно оцінюючи досягнення нау-
ки, її великі можливості у трансформаціях сус-
пільного та людського життя, слід передбачува-
ти (і попереджати) антигуманні, антиморальні 
наслідки домінування науково-технічної циві-
лізації сьогодні.

Крім того, мораль повинна бути авторитетною 
інстанцією дотримання загальних норм і ціннос-
тей в процесі наукової діяльності, порозуміння, 
міжособистісної взаємодії в науці. Формування 
і поширення морально-ціннісних імперативів  
у науковій діяльності є виразом глибини й гостро-
ти усвідомлення моральної відповідальності вче-
ного за свої дії. Керуючись у науковій діяльності 
почуттям відповідальності, ми усвідомлюємо мо-
ральну залежність від іншого, один від одного,  
від людства загалом.
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Анотація

Петрук Н. К., Гапченко О. В. Етичні виміри науко-
вої діяльності. – Стаття.

Стаття присвячена аналізу проблеми формування 
етичних вимірів наукової діяльності. Зазначено, що 
завдання, які стоять перед сучасною наукою і науко-
вою спільнотою, узгоджуються з потребами окреслен-
ня етичних вимірів наукової діяльності, з необхідністю 
розуміння місця наукового знання в системі моральних 
норм і принципів. Методологічною основою аналізу 
наукової діяльності як простору реалізації моральних 
норм і цінностей виступають ідеї комунікативної філо-
софії та етики відповідальності. З’ясовано, що норми 
етики відповідальності є необхідною умовою для вста-
новлення порозуміння і різних форм комунікацій в на-
уці. Комунікативна філософія апелює до встановлення 
і обґрунтування універсальних норм етики як важливо-
го фактору людської діяльності. В межах етики відпо-
відальності чи дискурсивної етики розум не визнається 
єдиним способом утвердження загальних моральних 
норм і цінностей. Важливою характеристикою науко-
вої діяльності повинна бути відповідальність. Істотним 
при цьому є те, що у вимозі дискурсивно організованої 
відповідальності за свої дії міститься ідея порозуміння 
й людської солідарності. Обґрунтовано, що в науковій 
діяльності не лише реалізується механізм одержання 
знань, але й відбувається усвідомлення моральної від-
повідальності за свої дії, здійснюється виховання тих 
моральних якостей, які є універсальним способом існу-
вання культурної людини. Наголошується, що етичні 
характеристики наукової діяльності проявляються  

в процесі комунікації. Комунікація сприяє висунен-
ню нових гіпотез та ідей, формулюванню альтернатив 
у науковому дослідженні, створює життєздатний про-
стір порозуміння. Саме порозуміння і вільне спілку-
вання допомагають ефективному транслюванню знань 
і моральної свідомості в науковому товаристві, є засо-
бом безконфліктного вирішення складних наукових 
проблем, основою для здійснення суб’єктами наукової  
діяльності морального вибору. 

Ключові слова: наукова діяльність, наука, етика 
відповідальності, комунікація, моральні норми, поро-
зуміння.

Summary

Petruk N. K., Gapchenko O. V. Ethical dimensions  
of scientific activity. – Article.

The article is devoted to the analysis of the problem 
of formation of ethical dimensions of scientific activity. 
It is noted that the tasks facing modern science and 
the scientific community are consistent with the needs  
of outlining the ethical dimensions of scientific activity, 
with the need to understand the place of scientific 
knowledge in the system of moral norms and principles. 
The methodological basis for the analysis of scientific 
activity as a space for the implementation of moral norms 
and values are the ideas of communicative philosophy and 
ethics of responsibility. It has been found that the ethics 
of responsibility is a necessary condition for establishing 
understanding and various forms of communication 
in science. Communicative philosophy appeals to the 
establishment and justification of universal norms  
of ethics as an important factor in human activity. Within 
the ethics of responsibility or discursive ethics, reason 
is not recognized as the only way to establish common 
moral norms and values. An important characteristic 
of scientific activity should be responsibility. It is 
important that the requirement of discursively organized 
responsibility for their actions contains the idea  
of understanding and human solidarity. It is substantiated 
that in scientific activity not only the mechanism  
of acquiring knowledge is realized, but also there  
is an awareness of moral responsibility for the actions, 
education of those moral qualities which are a universal 
way of existence of the cultural person is carried out.  
It is emphasized that the ethical characteristics  
of scientific activity are manifested in the process  
of communication. Communication promotes new 
hypotheses and ideas, formulates alternatives in research, 
creates a viable space for understanding. It is understanding 
and free communication that help to effectively transmit 
knowledge and moral consciousness in the scientific 
community, is a means of conflict-free solution of complex 
scientific problems, the basis for the implementation  
of moral choices by subjects of scientific activity.

Key words: scientific activity, science, ethics 
of responsibility, communication, moral norms, 
understanding.
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Постановка проблеми. Початок ХХІ століття 
характеризується радикальним переосмисленням 
принципів комунікації в людському соціумі як 
на особистісному, так і на міжособистісному рів-
нях. Людина межі тисячоліть – це людина медіа, 
людина інтеракції, підвищеної комунікації, лю-
дина, що стає актором багатьох комунікативних 
процесів у мережі інтернет, активним спожива-
чем і активним продуцентом інформації. Зокре-
ма новітню ситуацію комунікації характеризує 
такий феномен як артизація, що є проникненням 
арт-практик у ті сфери життєдіяльності людини, 
які раніше належали до компетенції ремесла, на-
уки або просто були повсякденними практиками. 
Мистецтво стає сучасним гармонізуючим принци-
пом, який допомагає визначити культурні виміри 
людського буття, оскільки людина сьогодення – це 
людина новітньої культурної ситуації, новітньої 
культурної медіа-генерації, яка потребує само-
гармонізації, що вимагає переосмислення таких 
фундаментальних категорій мистецтва, як ритм, 
метр, композиція, гармонія, мімезис, катарсис 
та інших. В даному контексті феномен артизації 
масової культури потребує визначення його соці-
опрагматики, що в свою чергу, актуалізує семіо-
тичні складові образної експлікації інформації. 
Особливо це стосується новітніх видів мистецтва, 
музики, літератури та феноменів зображувальної 
культури, таких як сучасна архітектура, дизайн 
та реклама, які знаходячись за своєю суттю на 
межі мистецтва, активно втручаються в простір 
повсякденності, виступаючи в тому числі і засо-
бми комунікації, використовують образні засоби 
донесення інформації до свідомості людини. 

Метою дослідження є розкрити особливості 
здійснення комунікації в арт-просторі культури 
та визначити образно-семіотичну специфіку ху-
дожнього повідомлення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Поняття семіотичної системи було сформульо-
вано в семіології Ф. де Соссюра, а також, у се-
міотиці Ч. Пірса та Ч. Морріса, Р. Якобсона. 
Розуміння культури як тексту було визначено 
в філософській рефлексії французького пост-
структуралізму, у працях Р. Барта, Ю. Крістевої, 
Ж. Дерріда, У. Еко, а також у середовищі тартусь-
ко-московської школи: у роботах Ю. Лотмана, 

М. Мамардашвілі, О. П’ятигорського, С. Раппо-
порта. У сучасній американській школі семіоти-
ки існує власне розуміння тексту, сформульоване  
в роботах Дж. Ділі [1–8]. Спільною рисою всіх наз-
ваних теорій, можна назвати розуміння тексту як 
певного генеративного механізму, принципу гене-
рування змісту. 

Виклад основного матеріалу. Існування люди-
ни у світі передбачає дві найзагальніші сфери – 
внутрішню, якою є свідомість людини і зовніш-
ню, якою є дійсність. Для здійснення взаємодії 
між цими сферами, тобто для освоєння навко-
лишньої дійсності людство виробило різноманіт-
ні форми, однією із яких є мистецтво яке, в свою 
чергу, використовує знаки в якості опосередко-
вуючого чинника, тобто для відображення оточу-
ючої людину дійсності у її свідомості. Специфіка 
функціонування знаку полягає в тому, що ос-
танній заміщує для свідомості явище дійсності, 
яке він позначує, а тим самим, набуває якості 
самостійного явища, тобто стає самодостатньою 
реальністю, відповідність якої дійсності, ви-
користовуючи термін феноменології «береться  
в дужки». В даному відношенні, за словами В. Кебу- 
ладзе, «світ» постає «в інтенційних актах його 
конституювання» [3, с. 28], як певна «картина», 
яка є умовною по відношенню до реальності, але 
реальною для свідомості. У американській школі 
семіотики така фактична картина дійсності отри-
мала назву інтерпретанта, тобто продукту інтер-
претації явищ зовнішнього світу.

Якщо говорити про мистецтво, то фактична 
картина дійсності представлена перед свідомістю 
реципієнта певним матеріальним об’єктом – суб-
ститутом. Р. Інгарден, відповідно до термінології 
феноменологічної школи використовує для такого 
субституту поняття «вид», тобто «образ» зображе-
ного, а М. Мерло-Понті у роботі «Око і дух» гово-
рить про те, що образ стає тими «очима», якими 
ми дивимося на реальність [2; 6]. Так, зокрема 
сама етимологія поняття «зображення» містить 
вказівку на трансформацію: «з-ображення» є не 
що інше як перетворення дечого – приведення 
реальної речі до образу, її перетворення на образ. 
З очевидністю, до цього принципу застосовується 
і зворотня дія: образ, тобто те, що з-ображується, 
сприймається як сама річ.

© Б. В. Сковронський, 2022
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Питання, яке виникає в ході таких міркувань 
є наступним: яким є критерій художності обра-
зу? А якщо точніше, що особливого у перетворен-
ні реальної речі на образ, адже зображення може 
бути лише копіюванням дійсності, тобто одним із 
способів повідомленням про неї. Якщо це так, то в 
даному випадку має місце звичайна комунікація, 
а відповідно відбувається процес позначення – се-
міоз. Для того щоб відповісти на поставлене пи-
тання, необхідно з’ясувати, в чому специфіка ко-
мунікації та семіозу саме як художніх феноменів, 
і чи можна говорити про різницю між художнім і 
нехудожнім повідомленням в принципі.

З точки зору взаємодії людини і дійсності, 
про семіоз можна говорити як про один із спосо-
бів здійснення такої взаємодії, але це буде тільки 
зовнішнім аспектом останньої. Для того щоб про-
явити суть даного процесу і подивитися на дану 
взаємодію «із середини», необхідно змінити під-
хід і розглянути її як спосіб буття людини, тобто 
як екзистенціал. В даному сенсі заміщення реаль-
ної речі знаком виступає одним із маркерів того 
способу, у який дійсність показує себе перед лю-
диною, а отже маркером переживання самого про-
цесу комунікації і сигніфікації як його складової. 
Саму ситуацію, в якій відбувається заміщення, 
слід охарактеризувати як презентацію, оскільки 
образ презентує, тобто показує зображений пред-
мет через його субститут – «вид». Презентація 
в свою чергу, здійснюється через артикуляцію, 
оскільки для того щоб показати що небудь, по-
трібно пов’язати зміст, тобто об’єкт або денотат 
із сигніфікатом, яким є матеріальний елемент. 
Ключовий момент, – пов’язування, – здійснюєть-
ся при цьому як артикулювання, тобто комбіну-
вання матеріальних елементів, саме комбінація 
яких утворює зміст, необхідний для означування 
явища дійсності.

Виходячи зі сказаного, про презентацію мож-
на говорити у двох відношеннях: як зміст, який 
власне презентується перед свідомістю, тобто об-
раз або «вид» реальної речі, і як процес артику-
ляції даного змісту, у якому і полягає трансфор-
мація реальної речі на образ – «з-ображення» як 
феномен семіозу. 

У першому відношенні ключовим є той мо-
мент, що існує різниця між реальною річчю і ба-
ченням її образу. Якщо відтворюваний в зобра-
женні предмет – денотат – є відомим заздалегідь, 
то його бачення не є відомим, його необхідно роз-
робити, а точніше кажучи, спроектувати. «Вид» 
зображеного предмету, з даної точки зору, це про-
ект бачення в зображенні. Проект, у свою чергу, 
завжди є презентацією можливого – можливої 
будівлі, можливого виробу, можливого розвит-
ку подій, можливого вигляду і т.п. Те, наскільки 
це «можливе» відображує денотат – для проекту  
не є важливим. Важливою є лише реалізація  

бачення зображуваного предмету, тобто сигні-
фікат як такий. Якщо розглядати повідомлення  
з точки зору комунікації, тобто взаємодії між від-
правником та отримувачем, то проект буде пові-
домленням, адресованим в першу чергу самому 
відправнику, для якого важлива не вихідна інфор-
мація, – про неї не потрібно повідомляти, оскіль-
ки вона є заздалегідь відомою адресату. Відправ-
ник прагне побачити не початкову інформацію,  
а її зміну, тобто можливу реалізацію своєї власної 
ідеї – її реалізоване бачення. 

В другому відношенні ключовою обставиною  
є те, що зміст художнього повідомлення обумов-
люється способом артикуляції цього змісту. В цьо-
му відмінність від нехудожнього повідомлення. 
Іншими словами, те яким буде «вид» зображува-
ного предмету буде залежати від того, яким чином 
цей вид подати реципієнту, тобто яким чином ар-
тикулювати повідомлення. Для художнього по-
відомлення ключового значення набуває спосіб 
передачі змісту, на відміну від нехудожнього, для 
якого важлива лише сама інформація, тобто сам 
зміст, тоді як його артикуляція є справою друго-
рядною.

Спосіб передачі або артикуляції змісту в ху-
дожньому повідомленні, можна пояснити за допо-
могою поняття яке В. Шкловський характеризує 
як «прийом». На думку В. Шкловського, форма 
художнього повідомлення є способом навмисного 
утруднення сприйняття. Останнє стає причи-
ною збільшення зусиль та збільшення тривалості 
даного процесу, в результаті чого процес сприй-
няття твору мистецтва стає самодостатнім актом 
творчості, аналогічним створенню. Прийом, за 
В. Шкловським, є саме тим засобом, за допомо-
гою якого збільшується зусилля і тривалість 
сприйняття, тобто є ознакою «зробленості», «по-
будованості» форми твору мистецтва, оскільки 
«процес сприйняття в мистецтві є самодостатній, 
і повинен бути якомога більш тривалим; мисте-
цтво є спосіб пережити роблення речі, зроблене 
в мистецтві неважливо» [8, с. 13]. Для нашого 
міркування про специфіку семіозу в мистецтві із 
сказаного можна зробити важливий висновок про 
перетворення реальної речі на образ: зображена 
річ не копіюється, а твориться заново. Це відбу-
вається в наслідок того, що зміст, який презенту-
ється образом (а саме, презентований ним «вид») 
виникає безпосередньо у процесі артикуляції  
і не існує поза нею. Сказане дозволяє також гово-
рити про те, що художня специфіка семіозу ха-
рактеризується навмисним утрудненням передачі 
змісту, що можна побачити у створенні перешкод 
для його однозначного розуміння.

Дійсно, чи не кожен вдалий твір мистецтва (якщо 
його дійсно можна вважати таким) характеризуєть-
ся неоднозначністю розуміння. В якості прикладу 
можна навести творчість Д. Селінджера. Так, його 
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«Дев’ять розповідей» можуть стати яскравою ілю-
страцією сказаного вище. Кожна з цих розповідей 
без сумніву наділена усіма ознаками повідомлен-
ня: в них є сюжет, є події відображені через нього, 
є послідовність подій, вибудувана у наратив. Але 
про що говорить таке повідомлення, і в чому по-
лягає той зміст, який повинен отримати адресат? 
Дискусії на цю тему тривають з моменту виходу у 
світ самих розповідей. Так, зокрема говорять про 
наявність у творах Селінджера певного «прихова-
ного» або «сугестивного» змісту, який виявляєть-
ся безпосередньо під час читання тексту розповіді. 
В даному контексті існує також думка про те, що 
така розповідь несе в собі не стільки зміст, скіль-
ки настрій, який кожен читач може сформувати 
для себе лише в індивідуальному порядку, під 
час самого процесу читання [7]. Аналогічні мір-
кування можна застосувати до більшості творів 
сучасного мистецтва, наприклад до творчості Де-
віда Лінча, щодо змісту фільмів якого існує безліч 
трактувань, більшість яких можуть в однаковій 
мірі бути вірними, оскільки є за своєю суттю вра-
женнями від стану глядача у процесі перегляду 
фільму, тобто трактуваннями власного настрою,  
а не змісту фільму як повідомлення.

Проте справедливо буде сказати і про те, що за-
лишається також той безпосередній зміст який за-
кріплений сюжетом (адже саме останній виступає  
в якості відправної точки для всіх інтерпретацій  
і без нього не можна говорити про сам факт існу-
вання твору). Тим самим повідомлення продовжує 
функціонувати як комунікат у вигляді тексту, як 
«відділене, замкнуте в собі семіотичне утворення, 
яке має цілісне, нерозчленоване значення і нерозчле-
новану функцію», за словами Ю. Лотмана [4, с. 62]. 
І цією функцією залишається передача змісту від 
адресанта до адресата.

Очевидним є той факт, що художнє повідом-
лення будується до певної міри як ребус – загад-
ка, яка повинна спонукати до пошуку розгадки, 
безвідносно до того існує остання чи ні. При цьо-
му із очевидністю можна говорити про створення 
навмисних перешкод для однозначного розумін-
ня повідомлення, а отже створення семантичної 
неоднозначності. Тобто з семіотичної точки зору 
складається ситуація коли є пряме відношення 
між денотатом та сигніфікатом, що закріплюєть-
ся в тексті повідомлення, а відповідно існує від-
ношення між адресантом та адресатом, тобто від-
правником і отримувачем повідомлення. Проте 
разом з тим, у різний спосіб відбувається заплуту-
вання адресата і порушення прямої комунікації.

Виходячи із наведених міркувань можна зро-
бити наступні висновки. Вище йшла мова про те, 
що відношення між реальною річчю та її образом 
опосередковується баченням з одного боку і про-
цесом артикуляції з іншого. Якщо перше актуалі-
зує значення напряму комунікації як спрямованої 

на суб’єкта (якщо сприйняття твору в мистецтві 
є аналогічним створенню – безвідносно, автор це 
чи реципієнт), то друге актуалізує значення про-
цесу комунікації і його мети як тривалості пере-
бування у стані наділення змістом «означальних 
тексту», за виразом Р. Барта. Тобто якщо для не-
художнього повідомлення комунікація є засобом 
передавання змісту, що спрямований в одному на-
прямку – на отримання його адресатом, і розумін-
ня якого, з цієї причини, повинно бути якомога 
більш однозначним, то для художнього повідом-
лення комунікація, а саме, її процес – стає метою, 
а зміст, що передається – засобом. Виходячи із ло-
гіки даного міркування, повідомлення, в даному 
випадку, повинно десемантизуватися, адже для 
того, щоб «перемкнути» комунікацію на процес, 
потрібно редукувати зміст, взяти його у «дужки». 
Саме цим і пояснюється описане вище навмисно 
створюване в мистецтві «утруднення» комуніка-
ції і заплутування адресата. Зміст повідомлен-
ня в якості прямого відношення між денотатом 
та сигніфікатом, продовжує функціонувати, але  
у редукованому вигляді. У зв’язку з цим виникає 
питання: яку функцію виконує в даній ситуації 
зміст?

В даному відношенні Ю. Лотман говорить про 
«два можливих напрямки передачі повідомлен-
ня». Першим є напрямок «Я» – «Інший», «у яко-
му «Я» – це суб’єкт передачі, власник інформації, 
а «Він» – об’єкт, адресат. В даному випадку перед-
бачається, що до акту комунікації певне повідом-
лення відомо «мені» і невідомо «йому”». Другим 
є «напрямок в передачі комунікації, який можна 
охарактеризувати як напрям «Я» – «Я». Випа-
док, коли суб’єкт передає повідомлення самому 
собі» [4, c. 24]. Ключовим, у даному відношенні, 
стає той чинник, що повідомлення є апріорі ві-
домим адресату. Функція комунікативного акту, 
при цьому докорінно змінюється. «Якщо комуні-
кативна система “Я – Інший”» забезпечує лише 
передачу певного константного об’єму інформа-
ції, – пише Ю. Лотман, – то в каналі “Я – Я” відбу-
вається її якісна трансформація, яка призводить 
до зміни самого цього “Я”» [4, с. 26]. Відповідно 
до сказаного, комунікативний акт починає пра-
цювати на переосмислення змісту повідомлення: 
«… текст в каналі “Я – Я” має тенденцію набувати 
індивідуальних значень і отримує функцію орга-
нізатора невпорядкованих асоціацій, що накопи-
чуються у свідомості особистості. Він перебудовує 
ту особистість, яка включена у процес автокомуні-
кації» [4, с. 35].

Отже, виходячи зі сказаного можна говорити 
про два виміри комунікації, один із яких працює 
на передавання змісту, а тим самим є екстенсив-
ним, забезпечуючи кількість інформації та її не-
змінність. Другий вимір пов’язаний із якістю 
змісту, а отже його можна охарактеризувати як 
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інтенсивний. Ю. Лотман називає такий вимір «ав-
токомунікацією», або «автокомунікативною сис-
темою» [4, с. 30].

Для нашого міркування є важливим те, що ін-
тенсивний вимір комунікації пов’язаний із три-
валістю, оскільки остання, за словами В.Шклов-
ського, пов’язана із «переживанням роблення 
речі» в мистецтві, в чому можна побачити клю-
човий момент семіозу як презентації знаком зо-
бражуваної речі, про що можна говорити як про 
перебування у певному стані свідомості. Автоко-
мунікація, з огляду на сказане вище, є тим осо-
бливим видом комунікації, який обумовлює тран-
сформацію свідомості, «перемикаючи» її в режим 
самонавіювання, коли артикулювання тексту, 
його наділення змістом починає змінювати саму 
сприймаючу свідомість.

В даному відношенні М. Мамардашвілі та 
О. П’ятигорський говорять про те, що: «текст –  
це певна тривалість змісту, орієнтована на певний 
стан свідомості» [5, с. 67], а «свідомість є такий 
текст, який виникає актом читання цього тек-
сту» [5, с. 77]. Отже, мова йде про перебування  
у певному стані, в «акті читання тексту». Можна 
побачити, що тривалість, на думку авторів, є умо-
вою, необхідною для формування даного стану, –  
в даному випадку, як про це йшлося вище, – стану 
артикулювання повідомлення, тобто його означу-
вання або наділення змістом. Кожне нове сприй-
няття твору мистецтва, з даних позицій, є новим 
процесом означування. Звичайно, що сам твір,  
в основі якого, як про це теж було сказано вище, 
покладено певне повідомлення із константним 
змістом, – не змінюється. Змінюється стан свідо-
мості реципієнта. Останній є кожного разу новим 
станом, який потрібно із необхідністю пережити  
в акті сприйняття твору мистецтва.

Більше того, в останньому можна побачити 
умову існування твору мистецтва як феномену: 
якщо текст не «прочитаний», тобто якщо не відбу-
лося акту автокомунікації, а отже наділення зміс-
том через артикуляцію означуваних цього тек-
сту, – він не буде сприйнятий як художній твір, 
а залишиться на рівні екстенсивного виміру ко-
мунікації, як звичайне повідомлення про «щось», 
дуже часто незрозуміле і заплутане. Саме про це 
свідчить несприйняття багатьох творів мистецтва 
непідготованими реципієнтами, без попередніх 
«роз’яснень» які зводяться до пояснення того, 
«що той чи інший елемент означає».

В останньому полягає суттєва різниця між 
двома вимірами комунікації, описаними вище – 
екстенсивним та інтенсивним. Суть даної різниці 
полягає в тому, що зміст комунікується, тобто пе-
редається як повідомлення від адресанта до адре-
сата, тоді як стан свідомості – не комунікується, 
а виникає. М. Мамардашвілі та О. П’ятигорський 
в даному сенсі говорять про те, що свідомість  

неможливо описати позитивно, вона не може мати 
постійної структури, можна лише сказати, «що сві-
домість пішла із деякої структури <…> і, можливо, 
ми цю свідомість зафіксуємо потім у деякій іншій 
структурі» [5, с. 78]. «Свідомість повинна постій-
но виникати», пишуть автори [5, с. 67]. Структура, 
виходячи зі сказаного, може бути лише структу-
рою певного змісту, втіленого через посередниц-
тво матеріального носія – тексту, але актуалізу-
ватися цей зміст може лише у процесі сприйняття 
тексту, як про це йшлося вище. Тобто свідомість, 
сприймаючи текст, постійно оновлюється, на 
відміну від змісту, який передається в незмінно-
му вигляді. Кожний образ (навіть один і той же),  
таким чином, працює як постійне оновлення сві-
домості.

Саме в цьому полягає феномен «катарсису», 
який є відомим з часів Аристотеля і являє собою 
оновлення стану свідомості. З даної точки зору 
можна розглядати також один із ключових фе-
номенів артизації сучасної культури, а саме, «ре-
креацію». Рекреація є не що інше як «перество-
рення», тобто створення дечого в новому вигляді, 
оновлення. Саме такого оновлення прагне сучас-
ний споживач культурних цінностей, занурюю-
чись, наприклад, у світ видовищ – телевізійних 
шоу. Яскравим прикладом такої рекреації є шоу 
на кшталт «Шукачів неприємностей», коли лю-
дина ніби потрапляє у тропічні джунглі або пусте-
лю, де вимушена існувати на межі виживання. Той 
факт, що героїв програми постійно супроводжує 
знімальна група із усім забезпеченням – не береть-
ся до уваги, він просто редукується. Тобто за сут-
тю – це вистава, яка розігрується перед глядачем, 
але таким чином, що глядач не просто спостерігає, 
а відчуває себе у одному просторі із дійовою особою.

Аналогічну мету – рекреацію свідомості – пе-
реслідує ленд-арт, але йде до неї іншим способом: 
твори цього напрямку покликані змінювати про-
стір навколо людини. Такими є, наприклад робо-
ти Христо Янчева, який обгортає тканиною при-
родні об’єкти, створюючи з них арт-об’єкти, або 
роботи Роберта Смітсона, зокрема його «Спіраль-
на пристань». Аналогічну функцію виконують та-
кож об’єкти «стріт-арту» – «мурали», «граффіті» 
тощо. Такі різновиди дизайну, як ландшафтний 
дизайн і дизайн інтер’єру теж змінюють навколи-
шній простір, оновлюючи його сприйняття.

Висновки. Сучасне мистецтво, як це стає зро-
зуміло виходячи із здійснених міркувань, спіл-
кується посередництвом зображення чи інших 
матеріальних носіїв, що комунікують зміст через 
презентацію певного «виду», але робить це не стіль-
ки для того, щоб презентувати цей «вид», скіль-
ки для того, щоб створити саму презентацію, тобто  
викликати у свідомості дещо незмістове – те, що 
не комунікується, а лише виникає – враження, на-
стрій. Текст, в даному відношенні, стає «дзеркалом»  
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свідомості, символом, який може бути наповне-
ний будь-яким змістом. Свідомість може входити  
в одну й ту ж змістову структуру повідомлення, але 
для мистецтва, при цьому, важливим є не стільки 
ця структура, скільки процес структурування сві-
домості, який оновлює останню.
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Анотація

Сковронський Б. В. До питання специфіки семіозу  
в арт-практиках сучасної культури. – Стаття.

У статті досліджується специфіка мистецтва як кому-
нікативного феномену з точки зору виявлення специфіки 
взаємодії людини із середовищем її існування, через осво-
єння навколишнього світу за посередництвом образів. 
В даному контексті семіоз як процес означування розгля-
дається у його екзистенційному вимірі як презентація, 
тобто показ образу дійсності через знаковий субститут. 
Презентація розглядається у двох аспектах: як зміст, 
який власне презентується перед свідомістю, тобто образ 
або «вид» реальної речі, і як процес артикуляції даного 
змісту, у якому полягає трансформація – «з-ображення», 
тобто перетворення реальної речі на образ. 

У першому відношенні ключовим є той момент, що 
існує різниця між реальною річчю і баченням її образу. 
Образ не є копією денотату, а опосередковується бачен-
ням останнього. В другому відношенні ключовою обста-
виною є те, що бачення обумовлюється способом артику-
ляції образу, а отже, зміст, який презентується образом 
(а саме, презентований ним «вид») виникає безпосеред-
ньо у процесі артикуляції і не існує поза нею. 

Виходячи зі сказаного можна говорити про два вимі-
ри комунікації, один із яких працює на передавання змі-
сту, а тим самим є екстенсивним, забезпечуючи кількість 
інформації та її незмінність. Другий вимір пов’язаний 
із якістю змісту, а отже його можна охарактеризувати 
як інтенсивний. Ю. Лотман називає такий вимір «авто-

комунікацією», або «автокомунікативною системою». 
Саме інтенсивний вимір є визначальним для художнього 
повідомлення та формування образності, оскільки пов’я-
заний із тривалістю сприйняття, що обумовлює перебу-
вання в стані артикулювання повідомлення, тобто його 
означування і наділення змістом. В останньому полягає 
суттєва різниця між двома вимірами комунікації, опи-
саними вище – екстенсивним та інтенсивним. Суть даної 
різниці полягає в тому, що зміст комунікується, тобто 
передається як повідомлення від адресанта до адресата, 
тоді як свідомість – не комунікується, а виникає. Кожна 
артикуляція твору мистецтва є, в даному сенсі, оновлен-
ням свідомості сприймаючого реципієнта. 

Ключові слова: артизація, комунікація, повідом-
лення, семіоз, презентація, бачення, вид, образ, зміст.

Summary

Skovronskyi B. V. To the question of the specifics  
of semiosis in the art practices of modern culture. – 
Article.

The article explores the specifics of art as a communicative 
phenomenon in terms of identifying the specifics of human 
interaction with its environment, through the development 
of the surrounding world through images. In this context, 
semiosis as a process of signification is considered in its 
existential dimension as a presentation, that is, the display 
of the image of reality through an iconic substitut. The 
presentation is considered in two aspects: as a content that 
is actually presented to consciousness, that is, the image or 
"appearance" of a real thing, and as a process of articulation 
of this content, in which there is a transformation –  
"turning-to-an image", that is, the transformation of the 
real thing into an image.

In the first respect, the key is that there is a difference 
between the real thing and the vision of its image. The image 
is not a copy of its denotate, but is mediated by the vision 
of the latter. In the second respect, the key circumstance 
is that the vision is determined by the way of articulation 
of the image, and therefore, the meaning presented by 
the image (namely, the "view" presented by it) arises 
directly in the process of articulation and does not exist 
outside it. Based on this, we can talk about two dimensions  
of communication, one of which works on the transmission 
of content, and thus is extensive, ensuring the amount  
of information and its immutability. The second dimension 
is related to the quality of the content, and therefore it can be 
described as intensive. Y. Lotman calls such a measurement 
"autocommunication", or "autocommunicative system".  
It is the intensive dimension that is decisive for the artistic 
message and the formation of imagery, since it is associated 
with the duration of perception, which determines the 
stay in a state of articulation of the message, that is, its 
definition and filling with a meaning. In the latter, there 
is a significant difference between the two dimensions  
of communication described above – extensive and 
intensive. The essence of this difference is that the content 
is communicated, that is, transmitted as a message from 
the addressee to the addressee, while consciousness does not 
communicate, but arises. Each articulation of a work of art 
is, in this sense, the appearing of some new sconsciousness.

Key words: artization, communication, messages, 
semiosis, presentation, vision, type, image, content.
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ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОЇ РОБОТИ  
В ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ ДНІПРОПЕТРОВЩИНИ

Постановка проблеми. Сьогодні технології змінили 
спосіб навчання i роботи людей. У цифровому світі дея-
кі професії застарівають, в той час як з’являються нові 
професії, а також альтернативні aбo нетипові форми 
зайнятості. Модернізація системи освіти i впроваджен-
ня інноваційних моделей навчання є необхідною пере-
думовою успішного економічного розвитку України та 
її регіонів. У даних умовах виникає необхідність у по-
шуку нових більш ефективних моделей профорієнта-
ції, які б базувалися на соціальному партнерстві, непе-
рервності навчання та практикоорієнтованих моделях 
навчання. Саме такий підхід дозволить підготувати 
молодих людей до майбутнього ринку праці та зробити 
правильний вибір майбутньої професії.

У сучасній Україні перешкодою для успішного роз-
витку професійної орієнтації є те, що вона, як правило, 
розрахована на деякого середнього учня; відсутній ін-
дивідуальний, диференційований підхід до особистості 
школяра. Профорієнтаційна робота має переважно де-
кларативний характер, не надаючи можливості кожно-
му спробувати себе в різних видах практичної діяльно-
сті. Переважають пасивні форми роботи.

Складність i комплексність проблеми профорієнта-
ції обтяжується відсутністю сучасних знань у виклада-
чів i батьків про стан структури економіки, попит на 
ринку праці i навіть існуючі професії та робочі місця. 
3 іншого боку – відсутня зацікавленість i недостатня 
участь роботодавців у функціонуванні системи освіти, 
а також у формуванні уявлень про економіку регіону. 
Молодь, яка закінчує навчальні заклади переважно мас 
теоретичні знання, тоді як практичний досвід i можли-
вості застосовувати свої знання на практиці, відсутні. 
З огляду на актуальність, складність та важливість 
вирішити проблеми профорієнтаційного супроводу  
у 2021 році кафедрою управління інформаційно-освіт-
німи проектами Комунального закладу вищої освіти 

«Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпропе-
тровської обласної ради» (далі: КЗВО «ДАНО»ДОР») 
розпочато дослідно-експериментальну роботу: «Ство-
рення регіональної моделі інноваційної профорієн-
тації на засадах соціального партнерства (Школа- 
економіка)» [5]. У межах дослідно-експериментальної 
роботи важливим є проведення моніторингових дослі-
джень, як індикаторів вимірювання змін, визначення 
успішності / неуспішності стратегії реалізації мети до-
слідження. Відповідно, протягом 21.01.–21.02.2022 р. 
співробітники КЗВО «ДАНО»ДОР» проводили опиту-
вання «Стан готовності закладів загальної середньої 
освіти до впровадження експерименту «Створення ре-
гіональної моделі інноваційної профорієнтації на заса-
дах соціального партнерства (Школа- економіка)».

Аналіз останніх досліджень. Враховуючи практи-
коорієнтовний характер представлених матеріалів, 
варто зазначити, що дослідження з тематики профорі-
єнтації варто умовно поєднати у кілька груп, перша – це 
ґрунтовні теоретичні розробки українських науковців 
[2; 6; 7; 8; 9; 10] та емпіричні дослідження з профорі-
єнтаційної тематики [1; 3; 4; 11; 12]. На особливу увагу 
заслуговує збірка матеріалів Всеукраїнських психоло-
го-педагогічних читань: «Профорієнтація: стан і пер-
спективи розвитку» [6], де профорієнтація аналізуєть-
ся як комплексне ґрунтовне явище, до реалізації якого 
долучено значне коло фахівців. Українські дослідники 
Бойчук В., Коношевський Л. та Сагадіна О. у роботі 
«Професійна орієнтація учнів у закладах загальної 
середньої освіти» висвітлюють поради щодо оптималь-
ного професійного самовизначення учнів у сучасно-
му закладі загальної середньої освіти [2]. Українські  
дослідники Шпак О., Булавенко С., Примаченко Н. 
обґрунтовують необхідність свідомого вибору професії 
у шкільні роки, докладно розглядають підходи до про-
форієнтаційної роботи у закладах загальної середньої 
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освіти та їх вплив на соціалізацію учнів [9]. В аспекті 
останніх моніторингових досліджень, присвячених те-
матиці профорієнтації у середовищі учнівської молоді, 
варто виділити ґрунтовне дослідження: «Базове моні-
торингове дослідження щодо професійної орієнтації 
учнів у закладах ЗСО» [1] та наприклад, наукову стат-
тю Максимович О. «Професійні орієнтації підлітко-
вої молоді Прикарпатського регіону (за результатами 
опитування учнів закладів загальної середньої освіти  
м. Івано-Франківськ)» [3], у якій представлено дані 
опитування щодо професійної орієнтації учнів ви-
пускних класів м. Івано-Франківськ, її чинників та 
структури. Відповідно, з тематики профорієнтаційної 
роботи наявні ґрунтовні дослідження, однак, врахо-
вуючи регіональні особливості, обумовлені різними 
економічними складниками, швидкі зміни попиту на 
ринку праці України, треба зазначити, що досліджен-
ня, присвячені висвітленню різноманітних складників 
проведення профорієнтаційної роботи з учнівською мо-
лоддю, не втрачають актуальності. 

Мета. Представити результати проведеного опиту-
вання в аспекті особливостей здійснення профорієн-
таційної роботи в межах експериментальних закладів 
Дніпропетровщини. 

Виклад основного матеріалу. Дослідження прово-
дилося методом он-лайн – опитування за допомогою 
сервісу google – форми. До участі в опитуванні залуча-
лися педагогічні працівники 30 експериментальних за-
кладів загальної середньої освіти Дніпропетровщини. 
Зокрема це: 10 представників від кожного експеримен-
тального закладу освіти, серед яких: 2 керівника (ди-
ректори, заступники), 2 вчителя початкових класів,  
6 осіб з числа вчителів-предметників (визначалися ко-
ординатором експерименту з числа членів творчої гру-
пи). Кількість респондентів – 263. Вибірка репрезенту-
вала опитаних за наступними параметрами: стать, місце 
роботи, посада. Запитання в анкеті: закриті безаль- 
тернативні, альтеративні, відкриті запитання. 

Портрет респондента. За займаною посадою: 
54% – вчителі-предметники, 17,5% – вчителі почат-

кових класів, 14,1% – заступники директорів, 8,7% – 
директори, 5,7% – категорія інше, куди найчастіше 
відносяться психологи та соціальні педагоги закладу 
освіти. 91,3% опитаних – жінки. 

89% опитаних освітян вказали на те, що у їх на-
вчальному закладі організовано профорієнтаційну ро-
боту, втім 10,3% – зазначили, що їм важно відповісти 
на це запитання. 0,8% респондентів зазначили, що 
така робота не організована.

83,7% респондентів вказали, на те що у закладі 
освіти профорієнтаційною роботою займається заступ-
ник директора; 69,6% – вчителі; 33,8% – директор; 
22,4% – педагог-організатор; 19% – соціальний пе-
дагог; 8% – представники центру зайнятості; 6,1% – 
кар’єрний консультант; 4,2% респондентів обрали ва-
ріант «важко відповісти», 0,8% респондентів вказали 
на те, що профорієнтаційною роботою не займається 
ніхто. Аналіз відкритого запитання дозволяє вказати 
на наступне. Серед причин відсутності профорієнтацій-
ної роботи респонденти вказують на: «Відсутність ква-
ліфікованої допомоги» та «Потребу в окремій посаді та 
ставці у закладі освіти» (Графік № 1).

Відповіді респондентів на запитання про те, які на-
вчально-методичні матеріали з профорієнтаційної те-
матики наявні у вашому закладі освіти розподілилися 
таким чином:

– Ознайомчо-роздаткові матеріали для учнів – 73,8%.
– Стенди з інформацією про професії – 54%.
– Навчально-методичні матеріали з організації про-

форієнтаційної роботи для вчителів – 36,1%.
– Профорієнтаційна сторінка на сайті закладу 

освіти – 29,3%.
– Важко відповіти – 9,9%.
– Відсутні матеріали з профорієнтації – 1,5%. 

(Графічне представлення на Графіку № 2).
79,5% респондентів вказали на те, що у їх закладі 

освіти застосовується така форма профорієнтаційної 
роботи як «тематичні бесіди про професії на класних 
годинах»; 61,2% – «Профорієнтаційне тестування»; 
45,2% – «Екскурсії на підприємства»; 36,9% – «Про-

Графік № 1. Відповіді на запитання:  
«Хто у вашому заклад освіти займається профорієнтаційною роботою?»
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пондентів. Не визначилися з відповіддю на це запитан-
ня 17,7% опитаних освітян. (Графік № 5).

58,2% респондентів стверджують, що є можливість 
здійснювати профорієнтацію при вивченні окремих 
тем з курсу, що викладається учням; частково згодні  
з цим твердженням – 30,4% опитаних; 5,7% респон-
дентів відзначили, що профорієнтація має проводитись 
в межах окремого курсу. Не визначилися з відповіддю 
на це запитання – 3,8% респондентів. Про інші позиції 
заявили 0,8% респондентів. (Графік № 6).

Для ефективної організації та проведення профорієн-
таційної роботи у закладі освіти респонденти потребують:

– Ознайомлення з міжнародним досвідом організа-
ції профорієнтаційної роботи зі школярами – 43,7%.

форієнтаційне консультування»; 29,7% – «Перегляд 
тематичних відео»; 6,5% респондентів вказали на 
участь в освітньо-тренувальних програмах. (Графічне 
представлення на Графіку № 3).

Залученість батьків до профорієнтаційної роботи 
представлена на графіку № 4.

Особливості залучення батьків до профорієнтаці-
йної роботи виглядає наступним чином: «Батьки до-
помагають в організації й проведенні різноманітних 
екскурсій» – 69,8% відповідей респондентів; «Батьки 
приймають участь у тематичних профорієнтаційних 
тижнях / заходах» – 43,3%; «Батьки допомагають в 
оформленні профорієнтаційних стендів» – 9,3%. Про 
інші форми залучення батьків зазначили 11,6% рес-

Графік № 2. Відповіді на запитання:  
«Які наочні/навчально-методичні матеріали з профорієнтаційної тематики наявні  

у вашому закладі освіти?»

Графік № 3. Відповіді на запитання:  
«Які форми профорієнтаційної роботи застосовуються у вашому закладі освіти?»
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Графік № 4. Відповіді на запитання: «Чи залучені батьки до профорієнтаційної роботи?»

Графік № 5. Відповіді на запитання:  
«Яку саме участь беруть батьки в організації профорієнтації у закладі освіти?»

Графік № 6. Відповіді на запитання: «Як Ви вважаєте, чи є можливість здійснювати профорієнтацію 
при вивченні окремих тем з Вашого предмету/курсу?»
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– Тематичних тренінгів – 39,9% .
– Якісних методичних матеріалів – 37,3%.
– Ознайомлення з роботою представників різних 

професій на підприємствах (екскурсій) – 35,7%.
– Допомоги кар’єрного консультанта – 25,9%.
– Комп’ютерних програм – 17,5%.
– Підвищення кваліфікації у режимі онлайн – 17,5%.
– Дидактичних матеріалів – 15,6%.
– Підвищення кваліфікації у режимі оф лайн – 8,7%.
– Все перераховане вище – 17,1%.

– Організації тематичної самопідготовки для вчите-
лів у закладі освіти – 2,7%.

– Важко відповісти – 2,3%.
– Не потребую допомоги – 0,4%.
– Думки респондентів щодо класу, з якого розпочи-

нається профорієнтаційна робота представлені на гра-
фіку № 7.

Думки респондентів щодо віку, з якого доцільно 
розпочинати профорієнтацію представлені на гра- 
фіку № 8.

Графік № 7. Відповіді респондентів на запитання:  
«З якого класу розпочинається профорієнтаційна робота у вашому закладі освіти?»

Графік № 8. Відповіді на запитання:  
«З якого віку, на Вашу думку, доцільно розпочинати профорієнтаційну роботу?»
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0,4%

Графік № 9. Відповіді на запитання:  
«Як Ви вважаєте, яку освіту найперспективніше отримувати молоді після закінчення школи?»

Перелік найперспективніших професій на думку 
респондентів виглядає наступним чином: 

– Професії, що пов’язані з IT сферою (комп’ютерні 
технології, аналітики IT, фахівці у сфері робототехні-
ки, програмісти) – 54%.

– Медичні працівники різних ланок – 15%.
– Робітничі спеціальності (різні за змістом) – 15%.
– Фахівці у галузі юриспруденції – 10%.
– Вчителі – 9%.
– Інженери (різні галузі) – 9%.
– Економіст / фінансист – 8%.
– Менеджер – 7%.
– Будівельники – 7%.
– Психологи – 6%.
– Фахівці у сфері екології – 5%. 
Респонденти також виділили – дизайнер, жур-

наліст, перекладач, фахівець з логістики, фахівець  
з аграрного сектору, військовий, перукар, фізик, мета-
лург тощо.

На графіку № 9 представлені відповіді респондентів 
на запитання про те, яку саме освіту найперспективні-
ше отримувати.

Висновки. Система профорієнтаційної роботи в екс-
периментальних закладів освіти наявна, про це свід-
чать наступні положення: 89% опитаних освітян вка-
зали на те, що у їх навчальному закладі організовано 
профорієнтаційну роботу; профорієнтаційною роботою 
займаються заступник директора (83,7%), вчителі 
(69,6%); 6,1% респондентів вказали, що профорієн-
таційною роботою займається кар’єрний консультант. 
Втім 10,3% – зазначили, що їм важно відповісти на 
запитання про те, хто займається профорієнтаційною 
роботою, 0,8% респондентів вказали на те, що така ро-
бота у закладі освіти не ведеться. Серед причин відсут-
ності профорієнтаційної роботи респонденти вказують 
на: «Відсутність кваліфікованої допомоги» та «Потре-
бу в окремій посаді/ставці у закладі освіти».

Для проведення профорієнтаційної роботи в експери-
ментальний закладах освіти найчастіше використовують: 

– Ознайомчо-роздаткові матеріали для учнів (73,8%)
– Стенди з інформацією про професії (54%)
– Навчально-методичні матеріали з організації 

профорієнтаційної роботи для вчителів (36,1%).

До найпоширеніших форм профорієнтаційної робо-
ти в експериментальний закладах освіти респонденти 
віднесли:

– Тематичні бесіди про професії на класних годи-
нах (79,5%);

– Профорієнтаційне тестування (61,2%);
– Профорієнтаційне консультування (36,9%);
– Екскурсії на підприємства (45,2%).
Окрім цього, 58,2% респондентів стверджують, що 

є можливість здійснювати профорієнтацію при вивчен-
ні окремих тем з курсу, що викладається учням; Част-
ково згодні з цим твердженням – 30,4% опитаних.

63,9% респондентів заявили про залученість бать-
ків до профорієнтаційної роботи, що в переважній біль-
шості реалізується шляхом:

– Допомоги батьків в організації й проведенні різ-
номанітних екскурсій» (69,8%);

– Залученості батьків до участі у тематичних про-
форієнтаційних тижнях / заходах (43,3%).

Для ефективної організації та проведення профорі-
єнтаційної роботи у закладі освіти респонденти в най-
більшій мірі потребують:

– Ознайомлення з міжнародним досвідом органі-
зації профорієнтаційної роботи зі школярами (43,7%)

– Тематичних тренінгів (39,9%) 
– Якісних методичних матеріалів (37,3%)
– Ознайомлення з роботою представників різних 

професій на підприємствах (екскурсій) (35,7%).
Думки респондентів з приводу того, коли доцільно 

розпочинати профорієнтаційну роботу не мають до-
мінанти, рясніючи різноманітністю обраних позицій  
з певним превалювання наступних показників: з 6–7 р. 
(23%), з 14 р (20%), з 10 р. (20%), з 12 р. (16%). 

Найперспективнішими професіями, на думку рес-
пондентів є IT галузь (54%), треба відзначити, що біль-
ше подібної сталості у визначені перспективних профе-
сій, у відповідях респондентів, не спостерігається. 

Рекомендації з практичного використання отрима-
них результатів. Враховуючи практичну спрямованість 
проведеного дослідження, варто окреслити можливі 
подальші кроки освітянської спільноти з удосконален-
ня організаційної системи та механізмів здійснення 
профорієнтації у загальноосвітніх закладах. 
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Необхідно розробити систему роботи з учителями 
експериментальних закладів освіти, яка буде спрямо-
вана на ознайомлення з новими підходами по здійснен-
ня профорієнтаційної роботи та апробування їх в ме- 
жах закладів освіти. 

Педагоги потребують спеціальної підготовки профо-
рієнтаційного спрямування: організації тематичних кур-
сів та тренінгів, якісних методичних матеріалів тощо. 

Необхідно допомогти освітянам розробити нові ме-
ханізми залучення до профорієнтаційної роботи бать-
ків та представників бізнесу.

Профорієнтація в освітньому середовище сьогодні 
постає як комплексне явище, яким займаються різні 
фахівці. Форми роботи, які є домінуючими в експери-
ментальних навчальних закладах дають змогу припу-
стити, що можливості інформаційних технологій вико-
ристовуються не в повній мірі, домінують традиційні 
форми роботи. Що може свідчити про системне відста-
вання профорієнтації учнів від запитів сучасних здо-
бувачів освіти та потреб ринку праці. Рекомендувати 
закладам освіти розширити форми профорієнтаційної 
роботи, осучаснивши їх. 

Щодо забезпечення кар’єрного супроводу школя-
рів. На думку респондентів професійну орієнтацію 
треба починати у різних вікових групах. Тут ненаба-
гато переважає молодший шкільний вік, що дозволяє 
говори про можливу потребу ранньої профорієнтації 
та констатувати, що сучасна профорієнтаційна робота 
виступає як процес. Рекомендувати спланувати профо-
рієнтаційну роботу з різними класами учнів, яка мала 
б вигляд щорічного нашарування знань. 
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Анотація

Бутурліна О. В., Лисоколенко Т. В. Особливості 
організації профорієнтаційної роботи в експеримен-
тальних закладах освіти Дніпропетровщини. – Стаття. 

У статті представлені результати проведеного со-
ціологічного дослідження «Стан готовності закладів 
загальної середньої освіти до впровадження експери-
менту «Створення регіональної моделі інноваційної 
профорієнтації на засадах соціального партнерства 
(Школа-економіка)» в аспекті особливостей здійснен-
ня профорієнтаційної роботи в межах експерименталь-
них закладів Дніпропетровщини. Увага акцентується 
на тому, що модернізація системи освіти i впрова-
дження інноваційних моделей навчання є необхідною 
передумовою успішного економічного розвитку Укра-
їни та її регіонів, що підсилює необхідність пошуку 
нових більш ефективних моделей профорієнтації, яка 
б базувалася на основі соціального партнерства, непе-
рервності навчання та практико орієнтованих моделей 
навчання. Традиційні підходи до проведення профорі-
єнтаційної роботи в переважній більшості мають декла-
ративний характер, не надаючи можливості кожному 
спробувати себе в різних видах практичної діяльності. 
Логіка викладу дослідницького матеріалу відбувається 
крізь представлення відповідей респондентів – освітян 
на питання, що пов’язані з розкриттям підходів до ор-
ганізації профорієнтаційної роботи в експерименталь-
них закладах загальної середньої освіти та розкриття 
прийомів профорієнтаційної роботи, що застосовують-
ся. Враховуючи практичну спрямованість проведеного 
дослідження, автори окреслюють можливі подальші 
кроки освітянської спільноти з удосконалення орга-
нізаційної системи та механізмів здійснення профорі-
єнтації у загальноосвітніх закладах. Отже, необхідно 
розробити систему роботи з учителями експеримен-
тальних закладів освіти, яка буде спрямована на озна-
йомлення з новими підходами по здійснення профорі-
єнтаційної роботи та апробування їх в межах закладів 
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освіти. Педагоги потребують спеціальної підготовки 
профорієнтаційного спрямування: організації тема-
тичних курсів та тренінгів, якісних методичних мате-
ріалів тощо. Рекомендувати закладам освіти розшири-
ти форми профорієнтаційної роботи, осучаснивши їх. 
Рекомендувати спланувати профорієнтаційну роботу з 
різними класами учнів, яка мала б вигляд щорічного 
нашарування знань. 

Ключові слова: соціологічне дослідження, профорі-
єнтаційна робота, форми організації профорієнтацій-
ної роботи, майбутня професія. 

Summary

Buturlina O. V., Lysokolenko T. V. Features of the 
organization of career guidance work in experimental 
educational institutions of Dnipropetrovsk region. – 
Article.

The article presents the results of a sociological study 
«The state of readiness of general secondary education 
institutions to implement the experiment «Creating 
a regional model of innovative career guidance based 
on social partnership (School-Economics)» in terms 
of career guidance within experimental institutions 
in Dnipropetrovsk region. Emphasis is placed on the 
fact that modernization of the education system and 
introduction of innovative learning models is a necessary 
prerequisite for successful economic development  
of Ukraine and its regions, which increases the need to 
find new more effective models of career guidance based 

on social partnership, continuity of learning and practice-
oriented learning models. The vast majority of traditional 
approaches to career guidance work are declarative in 
nature and do not give everyone the opportunity to try 
themselves in different types of practical activities. 
The logic of the presentation of research material is 
organized through the presentation of the answers  
of respondents – educators to questions related to the 
disclosure of approaches to the organization of career 
guidance work in experimental institutions of general 
secondary education and disclosure of career guidance 
techniques used. Given the practical orientation of the 
study, the authors outline possible further steps of the 
educational community to improve the organizational 
system and mechanisms for career guidance in secondary 
schools. Therefore, it is necessary to develop a system 
of work with teachers of experimental educational 
institutions, which will be aimed at getting acquainted 
with new approaches to the implementation of career 
guidance work and testing them within educational 
institutions. Teachers need special training in career 
guidance: organization of thematic courses and trainings, 
quality teaching materials, etc. To recommend educational 
institutions to expand the forms of career guidance work 
by modernizing them. To recommend career guidance 
work with different classes of students, which would look 
like an annual layering of knowledge.

Key words: sociological research, career guidance 
work, forms of organization of career guidance work, 
future profession.
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ТРУДНОЩІ В ПРОЦЕСІ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ

Постановка проблеми. Вивчення даної пробле-
ми зумовлене сучасними тенденціями соціокуль-
турної ситуації в суспільстві і визначається зро-
стаючим становлення суспільства, ускладненням 
довкілля, великою кількістю суперечливої інфор-
мації, що надходить в маси, зміною характеру 
взаємодії суб’єктів освіти, зниженням виховного 
потенціалу сім’ї. В останні роки відбулися значні 
зміни в освітній сфері. До учасників освітнього 
процесу стали застосовуватися високі вимоги, що 
не завжди створює позитивну динаміку. При цьо-
му підвищується рівень відповідальності не тіль-
ки учнів, а й оточуючих його учасників.

Аналіз останніх досліджень и публікацій. 
Дослідженням проблеми соціалізації особисто-
сті розглядаються і вивчаються представниками 
різних соціально – гуманітарних наук, таких як 
соціальна психологія, соціологія, антропологія. 
Соціологи розглядають вплив соціалізації на со-
ціальну структуру суспільства, систему суспіль-
них відносин і підкреслюють, що за допомогою 
соціалізації індивід отримує можливість участі  
в соціальному житті (А.І. Кравченко, Г.В: Осипов, 
Н. Дж. Смелзер).

Вивчення проблем молодшого шкільного віку 
представлені в роботах: Д.Б. Ельконіна, В.В. Да-
видова, Л.І. Айдарова, Ю.А. Полуянова і ін. Дана 
вікова група не до кінця досліджена і привертає 
пильну увагу вчених, оскільки історично була ви-
ділена зовсім недавно.

Аналіз наукових праць, звернених до пробле-
ми ігрової діяльності, дає нам розуміння про те, 
що гра це дієвий спосіб соціалізації дітей, і є ін-
струментом виховання, придбання соціальних 
навичок і умінь, що відкриваються для творчості 
соціальних відносин (Л.С. Виготський; С.Т. Шаць-
кий, Д.Б. Ельконін).

Мета статті – розглянути з якими труднощами 
в процесі соціалізації стикаються діти в молодшо-
му шкільному віці, як соціум впливає на процесі 
соціалізації дитини молодшого шкільного віку.

Виклад основного матеріалу. Соціалізацію 
прийнято розглядати як інтерактивний процес 
спілкування, що включає не тільки особистісний 
розвиток, а й індивідуальний розвиток, особисте 
усвідомлення і трактування соціальної інфор-
мації, динаміку соціальних впливів. Необхід-

но підкреслити, що соціалізація – це непростий 
процес, в основі якого лежить теорія суспільного 
навчання, що є базовим механізмом засвоєння 
суспільного досвіду. Зберігаючи певну автоном-
ність, людина і суспільство утворюють єдність,  
а суспільство породжується відносинами між 
його членами. Термін «соціалізація» виражається  
в літературі через соціальне навчання, в першу 
чергу через культуру. Щоб процес соціалізації 
довів свою ефективність, він повинен розвинути 
у людини здатність до самоосвіти, вміння розріз-
няти негативні і позитивні установки суспільства. 
Глибокі зміни, що відбуваються в суспільстві, по-
значаються на всіх сферах його життя, в тому чис-
лі на системі освіти і виховання.

Як зазначає А.В. Попова, та С.М. Шадрина: 
«соціалізація дітей в сучасних умовах стає ще 
більшою проблемою, оскільки Інтернет почав на-
давати істотну роль в цьому процесі. Сучасна дити-
на стає користувачем Інтернету ще в дошкільному 
віці, а всесвітня глобальна мережа – це джерело 
інформації, який таїть в собі не тільки благо, але 
і несе певну небезпеку. Поступово відбувається 
не тільки відчуження дітей від батьків, а й дітей 
один від одного, оскільки через вторгнення соці-
альних мереж починається спотворення процесу 
соціалізації за рахунок підміни реальних відно-
син соціалізації – віртуальними» [8, с. 187–189].

Як зазначають А. Кройтор, Д. Яковлев, К. Алек- 
сенцева-Тімченко «враховуючи розповсюдже-
ність інформаційних технологій та активне вико-
ристання учнями матеріалів із мережі Інтернет, 
на заваді індоктринації може стати впроваджен-
ня аргументованих дискусій між учнями з метою 
формування критичного мислення та раціональ-
ної оцінки альтернативних джерел інформації. 
Інакше, версія історичних подій, пов’язаних із 
релігійним вибором, закладена в підручнику, 
сприймається учнями як єдиний можливий під-
хід [6, c. 45–46].

У сучасному суспільстві проблема соціалізації 
дитини молодшого шкільного віку поступово ви-
ходить на перший план. Це пов’язано з безліччю 
факторів: змінною соціальної ситуації розвитку 
дитини, сучасною реформою освіти, збільшенням 
соціально-педагогічних проблем дітей. Відбуваєть-
ся процес реформування суспільства змінюються 
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роль і функції освіти: вони зміщуються з обслуго-
вування інтересів держави на задоволення потреб 
особистості, суспільства і соціальних груп. Метою 
освіти відповідно до нових підходів стає розвиток 
особистості. 

В оцінці ролі та місця виховання в соціалізації 
особистості зазначимо: виховання відіграє важли-
ву роль у процесі набуття особистістю соціальних 
уявлень, навичок, соціального досвіду, водночас 
воно є лише частиною процесу соціалізації. Ви-
ховання передбачає систему цілеспрямованих, 
формуючих соціальних впливів, взаємодій і взає-
мовідносин, за допомогою яких в індивіда форму-
ються соціально бажані риси та властивості. Соці-
алізація ж виявляється процесом більш широким, 
який включає й організовані, і спонтанні, випад-
кові впливи всієї сукупності факторів суспільного 
буття, завдяки яким індивід долучається до куль-
тури й стає повноцінним членом того або іншого 
суспільства. Таким чином, можна погодитись  
з А.В. Поповой, та С.М. Шадріною що соціаліза-
ція обіймає всю чисельність впливів соціального 
середовища на особистість, однак вона передбачає 
й реакції самої особистості на ці впливи.

А.В. Мудрик визначає, що: «в процесі соціалі-
зації школа виконує певні функції: залучення лю-
дини до культури суспільства; створення умов для 
індивідуального розвитку і духовно ціннісної орі-
єнтації; автономізація підростаючих поколінь від 
дорослих; диференціація виховуваних відповідно 
до їх особистісних ресурсів стосовно реальної соці-
ально-професійну структуру суспільства» [3, с. 45].

Початковий етап навчання, пов’язаний з ві-
ковими особливостями молодшого школяра, змі-
ною провідної діяльності ігрова форма розвитку 
замінюється на більш складну і відповідальну 
форму навчання. Л.С Виготський вважає, що: 
«для розумового розвитку дітей шкільного віку 
основне значення має навчання, тобто навчальна 
діяльність дітей є провідною в цей період» [2]. Ди-
тина яка вступила до школи автоматично займає 
абсолютно нове місце в системі відносин людей,  
у нього з’являються постійні обов’язки, пов’язані 
з навчальною діяльністю. Процес засвоєння соці-
ального досвіду дитиною шкільного віку в значній 
мірі обумовлена роллю учня, фактом перебування 
в школі і навчальною діяльністю. Міжособистісні 
відносини які складаються в школі під час нав-
чання є важливим чинником соціалізації дитини. 
Взаємодія дитини з однокласниками і вчителем  
в момент перебування в початковій школі має пев-
ну динаміку і свої закономірності. Великий вплив 
роблять і різні стихійні, спонтанні процеси, що 
відбуваються в його оточенні.

Дитина вперше отримує можливість порівняти 
свої знання і вміння з діяльністю своїх одноліт-
ків, через певні ігри, завдання і заохочення за це  
від учителів, самосвідомість і самооцінка дитини 

отримують жорсткі критерії його розвитку, успіхи в 
навчанні та поведінці. Відповідно учень пізнає себе 
лише в цих напрямках і на цих же підставах будує 
свою самооцінку. Відповідно підвищується залеж-
ність від оцінок дорослих, зокрема від вчителів.

У процесі навчання дитина дисциплінується, 
формується наполегливість, здатність контролю-
вати свою поведінку, увага дитини стає довільною.

Л.І. Божович вважає, що: «молодший шкіль-
ний вік є періодом народження соціального «Я» 
дитини, де ключовим моментом стає розвиток 
соціальної позиції школяра з провідною навчаль-
ною діяльністю. У молодшому шкільному віці  
у дітей зростає інтерес до соціальної тематики, що 
дуже важливо враховувати при побудові програ-
ми соціалізації» [1, с. 78–79].

До труднощів, з якими стикається дитина мо-
лодшого шкільного віку, відносять, як говорило-
ся раніше це знаходження в школі, далі це зміна 
звичного графіка, що не маловажно для процесу 
соціалізації на даному етапі. Найбільш гостро цей 
процес протікає у дітей, які не відвідували до-
шкільні заклади і не звикли до певних норм дис-
ципліни. У такої категорії дітей складніше прохо-
дить процес адаптації в колективі, знаходження  
в незнайомому колективі тягне за собою певну 
психологічну травму для дитини.

Як зазначає І.С. Кон, важливим етапом в шкіль- 
ної соціалізації є процес звикання при якому 
значну роль відіграє професіоналізм вчителя, 
його допомога для адаптації дитини до нового ко-
лективу однолітків. Зароджуються особистісні та 
ділові відносини з учителем. Зазнає змін соціаль-
на позиція в сім’ї дитини – йому, як правило, від-
водять окреме місце для зберігання шкільної фор-
ми, шкільного приладдя, для підготовки уроків; 
ставлення членів сім’ї до нього змінюється.

Батьки починають контролювати його: ці-
кавляться оцінками і висловлюють свою думку 
з приводу них, перевіряють домашні завдання, 
складають режим дня. Дитині починає здаватися, 
що батьки стали любити його менше, тому що те-
пер їх найбільше цікавлять оцінки. Це покладає 
на нього нову відповідальність, йому доводиться 
контролювати свої ситуативні імпульси, організо-
вувати своє життя.

В результаті дитина починає відчувати почут-
тя самотності і відчуження від близьких людей. 
У дитини змінюється емоційний стан, підвищуєть-
ся психічна напруженість, це відбивається як на 
фізичному здоров’ї, так і на поведінці. Характер 
адаптації дитини до нових умов життя і ставлення 
до нього з боку рідних сприяють розвитку почуття 
особистості. Таким чином, молодший шкільний 
вік характеризується тим, що у дитини з’являєть-
ся новий статус: він учень і відповідальна людина

При здоровій атмосфері в новому колекти-
ві у учня досить швидко проявляється бажання 
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включитися в спільну діяльність і в спілкування 
зі своїми однолітками. В цей період діяльність  
і спілкування регулюються педагогом. Саме під 
керівництвом вчителя учні отримують досвід ро-
боти в колективі, які мають суспільну спрямова-
ність. Не завжди в стосунках з однолітками діти 
знаходять спільну мову.

Існує ризик виникнення конфліктних ситу-
ацій, в яких дитина часом не може розібратися 
самостійно і прибігає до допомоги вчителя, який 
повинен допомогти розібратися у суперечливій 
ситуації і допомогти знайти шляхи виходу з неї.

Для соціалізації молодших школярів в сучасній 
школі потрібно забезпечити реалізацію педагогіч-
ного супроводу, допомагати школярам протягом 
навчання, за допомогою якого вони будуть прохо-
дити процес соціалізації, залучати школярів до 
спільних видів діяльності, і намагатися працювати 
з ними індивідуально. У процесі навчання в почат-
ковій школі потрібно вміти використовувати вели-
ку різноманітність методів і прийомів, які забезпе-
чують соціалізацію молодших школярів.

З огляду на той факт, що діти молодшого 
шкільного віку свої страхи, почуття приховують 
від батьків і вчителів, в даній ситуації від дорос-
лих, потрібно інтуїтивне втручання в емоційне 
життя дитини, так як діти, з одного боку, до кін-
ця не усвідомлюють свої переживання, з іншого – 
не можуть про них так як діти, з одного боку, до 
кінця не усвідомлюють свої переживання, з іншо-
го – не можуть про них розповісти, побоюючись 
здатися в очах старшого покоління слабкими. 
Дуже важливо обговорювати переживання дити-
ни, висловлювати і проявляти йому своє розумін-
ня і занепокоєння, обговорювати можливі кроки 
з подолання страхів. Дорослим треба показувати 
приклад як вони самі знаходять вихід в тих ситуа-
ціях, які турбують дитину. 

При дослідженні проблеми соціалізації дітей 
молодшого шкільного віку та виявлення труднощів 
даного процесу слід відзначити погляд А. Богуш, 
Л. Варяниця, Н. Гавриш, С. Курінна, І. Печенко 
які у своєї роботі «Діти і соціум: особливості соціа-
лізації дітей дошкільного віку та молодшого шкіль-
ного віку», зазначають, що «взаємодія дитини із 
«зовнішнім» світом відбувається через діяльність, 
оволодіння способами та засобами дій, відбитих у 
сукупному людському досвіді, культурі. Засвоєння 
дитиною соціального досвіду, що трансформується 
із зовнішнього у внутрішній план психічної діяль-
ності, визначає її розвиток як суб’єкта предметної 
діяльності. Інтеріоризовані способи дій, включені 
в індивідуальну предметну діяльність, екстеріори-
зуються, а в подальшому відбувається накопичен-
ня індивідуального досвіду суб’єктом, вироблення 
нових способів та прийомів діяльності на ґрунті за-
своєних. Численні наукові факти засвідчують, що, 
якщо інтелектуальні чи емоційні якості особис- 

тості за різних причин не здобувають необхідного 
розвитку в дошкільному дитинстві, то пізніше по-
долання таких недоліків утруднюється, а в інших 
випадках й унеможливлюється» [7, с. 218].

У дітей семирічного віку інтенсивно розвива-
ються потреби: змінюється їх тенденція, потреби 
стають найбільш усвідомленими і керованими. 
З’являються всі види самооцінок адекватна врівно-
важена, завищена врівноважена і не врівноважена 
(завищена або занижена). В даному віці самооцін-
ка формується під впливом оцінки дорослих. Між 
дітьми і дорослими спостерігається тісний контакт.

Розширюючи та установлюючи соціальні зв’яз-
ки, шести-семирічна дитина починає освоювати 
власний психологічний простір та можливість 
життя в цьому просторі.

Також А. Богуш, Л. Варяниця, Н. Гавриш, 
С. Курінна, І Печенко підкреслюють що: «вели-
чезне значення формування й забезпечення емо-
ційно-позитивного ставлення до себе, що лежить  
в основі структури самосвідомості кожної нор-
мально розвиненої дитини, та підкреслюють не-
обхідність педагогічної підтримки позитивної 
самореалізації та коригування соціально засуд- 
жуваних і небезпечних її напрямів» [7, с. 221].

Буває, що «педагоги не надають належного зна-
чення тому як сприймаються їх оцінки, як див-
ляться на себе і один одного школярі. А сам процес 
сприйняття оцінки і перехід в самооцінку може або 
активізувати позитивний розвиток, або посилюва-
ти зародження негативізму; звикаючи чути одну  
і ту ж характеристику їхньої поведінки. Негативні 
властивості виникають так само на основі непра-
вильного ставлення до діяльності» [6, с. 150–151].

Таким чином, з викладеного вище можна зазна-
чити, що школа є одним з головних чинників со-
ціалізації. Головним завданням якої є виховання, 
соціально-психологічна підтримка, збагачення та 
передача досвіду соціальної взаємодії дітей і дорос-
лих, а також становлення та розвиток високомо-
ральної, відповідальної, особистості, саме ці цілі 
спрямовані на соціалізацію молодших школярів, 
які будуть соціалізуватися протягом усього життя.
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Анотація
Каретна О. О. Труднощі в процесі соціалізації  

дітей молодшого шкільного віку. – Стаття.
У статті аналізується процес соціалізації дітей 

молодшого шкільного віку. Соціальне життя дити-
ни молодшого шкільного віку досить складне. Вона  
в тій чи іншій мірі несе в собі певні вимоги. Молодший 
шкільний вік є надзвичайно важливим для соціально-
го і психологічного благополуччя дитини. Розуміння 
внутрішніх механізмів психічного розвитку, особли-
востей впливу соціальної ситуації багато в чому визна-
чає успішність дитини в подальшому житті. На даному 
віковому етапі відбувається перехід дитини до систе-
матичного навчання, яке веде до зміни його звичної 
соціальної ситуації. У молодшому шкільному віці від-
буваються психофізичні зміни, пов’язані з надходжен-
ням дитини в школу, змінюється спосіб життя, про-
відний вид діяльності, соціальне оточення, ставлення 
дитини до світу дорослих і самому собі. Потрапляючи 
в «нове» суспільство, дитина стає суб’єктом, і набуває 
соціально значущі обов’язки, за виконання яких дити-
на отримує оцінку. Відбувається процес виникнення 
колективних зв’язків, формується громадська думка. 
Вся система його життєвих відносин перебудовується 
і багато в чому залежить від того, наскільки успішно 
він справляється зі своїми новими обов’язками і нови-
ми вимогами. Все життя складається з певних етапів. 
Розвиток людини не припиняється ні на одному з них, 
даний процес безперервний. І на кожному етапі люди-

на набуває і вчиться чомусь новому отримуючи нові 
знання. Молодший шкільний вік – не виняток, так  
в цей час відбувається, формування навичок поведінки 
серед великого колективу. В даному віці надається ве-
лика можливість для формування моральних якостей 
і позитивних рис особистості. В даний час контингент 
дітей загальноосвітньої школи дуже різноманітний не 
тільки за матеріальним становищем, а й за рівнем пси-
хічного фізичного, і мовного розвитку, особливо це по-
мітно в початковій школі.

Ключові слова: соціалізація, соціалізація дитини, 
учень, вчитель, молодший шкільний вік, адаптація, 
початкова школа.

Summary

Karetnaya O. О. Difficulties in the process  
of socialization of children of primary school age. – 
Article.

The article analyzes the process of socialization 
of primary school children. The social life of a child 
of primary school age is quite difficult. To one degree 
or another, it carries certain requirements. Younger 
school age is extremely important for a child’s social and 
psychological well-being. Understanding of the internal 
mechanisms of mental development, the characteristics 
of the influence of the social situation largely determines 
the success of the child in later life. At this age stage, the 
child transitions to systematic learning, which leads to 
a change in his usual social situation. At primary school 
age, psychophysical changes occur associated with the 
child’s admission to school, the lifestyle, the leading type 
of activity, the social environment, the child’s attitude to 
the world of adults and to himself change. Getting into a 
«new» society, the child becomes a subject and acquires 
socially significant responsibilities, for the fulfillment of 
which the child receives an assessment. The process of the 
emergence of collective ties takes place, public opinion 
is formed. The entire system of his life relationships is 
being rebuilt and largely depends on how successfully he 
copes with his new responsibilities and new requirements. 
All life consists of certain stages. Human development 
does not stop at any of them, this process is continuous. 
And at each stage, a person acquires and learns something 
new, gaining new knowledge. Younger school age is no 
exception, as at this time the formation of behavioral 
skills among a large team takes place. At this age,  
a great opportunity is provided for the formation of moral 
qualities and positive personality traits. At present, the 
contingent of children in a general education school is 
very diverse not only in position, but also in terms of the 
level of mental physical and speech development; this is 
especially noticeable in primary school.

Key words: socialization, socialization of a child, 
student, teacher, primary school age, adaptation, primary 
school.
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ФОРМУВАННЯ КОНЦЕПТУАЛЬНОЇ МОДЕЛІ АНАЛІЗУ СОЦІАЛЬНОЇ НАПРУЖЕНОСТІ

Постановка проблеми. Українське суспільство 
вже більше тридцяти років перебуває в процесі 
системних трансформацій, котрі в той чи інший 
спосіб торкнулися практично всіх без винятку 
сфер життя. Наслідком цього є зростання соціаль-
ного напруження з усіма його позитивними та не-
гативними наслідками. Крім того, дається взнаки 
негативний впливпандемії, котра внесла істотні 
зміни в життя українського суспільства. Cуттє-
вий вплив на українське суспільство чинить війна  
з усіма її коротко- та довгостроковими наслідками. 
З урахуванням цього актуальними і затребувани-
ми на даному етапі розвитку держави та суспіль-
ства будуть дослідження, спрямовані на вивчення 
питань формування та актуалізації чинників со-
ціального напруження, кількісного оцінювання 
рівня соціального напруження, його аналізу та 
прогнозування в контексті забезпечення соціаль-
ної складової національної безпеки та досягнення 
цілей сталого розвитку з урахуванням далеко не-
простих реалій, з якими стикнулася наша держа-
ва в 2022 році. Як бачимо, розробка моделі аналі-
зу соціального напруження на концептуальному, 
а згодом і на математичному рівнях з урахуван-
ням традиційних, сформованих протягом десяти-
річ чинників розвитку соціального напруження, 
а також чинників корона-кризи, і в найбільшій 
мірі – війни, є перспективним на даний час напря-
мом міждисциплінарних досліджень.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  
У соціологічній науці результати перших дослід- 
жень соціальної напруженості були отримані  
в рамках структурно-функціонального підходу 
(Т. Парсонс, Р. Мертон, Н. Смелзер); підходу, за-
снованому на конфліктній парадигмі (Р. Дарен- 
дорф, Л. Козер, К. Боулдінг, Дж. Рекс); пред-
ставниками теорії обміну (П. Блау, Дж. Хоманс); 
теорії модернізації (М. Леві, Г. Алмонд, Ф. Рігс, 
У. Ростоу); теорії постіндустріального суспільства 
(Д. Белл, А.Тоффлер, А. Турен, А. Етціоні) [1].

Слід зауважити, що до початку 90-х років  
ХХ століття дослідження соціальної напружено-
сті українськими науковцями відбувалися пере-
важно в рамках психології. Тільки із здобуттям 
незалежності України та початком системних 
трансформацій на пострадянському просторі, до-
слідження соціальної напруженості стають акту-

альними в рамках соціології та економічних наук. 
В даному напрямі працювали вітчизняні науковці 
А.І. Амоша, В.М. Геєць, Б.М. Данилишин, Є.В. Сі-
рий, Т.С. Злобіна, О.Г. Клебанова, Л.С. Гур’яно-
ва, А.Г. Топчієв, Е.О. Клюєнко, О.В. Чернявська.

Події останніх десятиріч в нашій державі, зо-
крема революції, корона-криза, повномасштабна 
війна, економічна та політична криза підсилили 
актуальність міждисциплінарних досліджень со-
ціальної напруженості, в тому числі, спрямова-
них на розробку концептуальних та математич-
них моделей аналізу даного явища. В той же час, 
події останніх років висувають якісно нові викли-
ки, котрі в силу свого характеру та гостроти про-
яву потребують системної реакції та відповідного 
наукового обгрунтування. 

Метою статті є узагальнення існуючих підхо-
дів до аналізу соціальної напруженості, а також 
розробка рекомендацій стосовно формування кон-
цептуальної моделі аналізу соціальної напруже-
ності в українському суспільстві на даному етапі 
розвитку.

Виклад основного матеріалу. Як правило, за 
допомогою терміну «соціальна напруженість» 
визначають прояви дисбалансу та дестабілізації 
між структурними компонентами соціальної сис-
теми в умовах інституційних змін в суспільстві. 
При цьому задача управління соціальною на-
пруженістю повинна зводитись не тільки до того 
щоб знизити ступінь соціальної напруженості,  
а й спрямувати її енергію в конструктивне рус-
ло або принаймні не допустити її переростання  
в некерований і руйнівний конфлікт, який вже за 
інших однакових умов суттєво зменшує ймовір-
ність пошуків компромісних рішень і можливо-
сті консенсусу в суспільстві [2, с. 159].

Як зазначається в [3, с. 52], феномен соціальної 
напруженості стає очевидним лише в тому випад-
ку, коли форми її прояву дозволяють спостерігати 
цю обє’ктивну реальність як явище, яке втілює 
зіткнення інтересів окремих соціальних кластерів, 
котрі незадоволені соціальним статусом та своєю 
роллю в суспільстві. Цілком справедливим буде 
твердження про те, що «навіть поверхневий аналіз 
такого явища як соціальна напруженість чітко ви-
являє поліаспектність її чинників, полісценарність 
механізму її функціонування та переростання  
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у соціальний конфлікт чи соціальну кризу….  
Соціальну напруженість слід віднести до такого 
типу явищ, котре не може розглядатися в ліній-
ному причинно-наслідковому аспекті. Це – інте-
гральне поняття, що характеризує інтегральність 
багатьох складових» [4, с. 96].

Соціальна напруженість є складним міждис-
циплінарним явищем, яке вивчається багатьма 
науками: філософією, соціологією, психологією, 
політологією та економікою. Зважаючи на харак-
тер подій, котрі можна відслідковувати протягом 
останнього часу в Україні, затребуваною буде роз-
робка інноваційного інструментарію дослідження 
соціальної напруженості. В численних літератур-
них джерелах соціальна напруженість розгляда-
ється як комплексне явище, яке знаходить свій 
прояв на мікро-, мезо- та макрорівні соціальної 
реальності, а також в різних формах втілення на 
міжособистісному, міжгруповому та загальносус-
пільному рівнях [2, с. 7].

Як зазначається в [5], на даний час розрізня-
ють два принципово відмінних наукових підходи 
до трактування соціальної напруженості. Відпо-
відно до першого підходу, який грунтується на 
конфліктній парадигмі, соціальна напруженість 
розглядається як «природна активна система, 
що супроводжує будь-який соціальний (природ-
ний) процес і є основою досягнення суспільством 
поставлених цілей» [5, с. 32]. В рамках другого 
підходу, який сформовано на основі структур-
но-функціональної моделі суспільства, соціальна 
напруженість трактується як «специфічний не-
гативний стан соціуму, який виникає внаслідок 
несприятливих внутрішніх та зовнішніх умов  
і є істотним відхиленням від раціонального роз-
витку подій» [5, с. 32]. Дещо відокремлено, грун-
туючись на положеннях теорії обміну, розгляда-
ють і так званий симбіоз двох попередніх підходів 
або узагальнений підхід, суть якого полягає у 
тому, що для суспільних відносин однаковою мі-
рою характерними будуть і природна гармонія ін-
тересів і природна конфліктність, баланс і дисба-
ланс, стабільність і напруженість.

Причини виникнення соціальної напружено-
сті можуть носити як об’єктивний, так і суб’єк-
тивний характер. До об’єктивних причин виник-
нення соціальної напруженості автори [2, с. 155] 
відносять світові та локальні економічні та геопо-
літичні кризи, низьку леґітимність та неефектив-
ність основних інститутів влади та управління, 
економіко-кризові явища вцілому, міжнаціональ-
ні та міжреґіональні суперечності, соціальні не-
рівності, порушення соціальної справедливості, 
недосконалість системи інформаційних зв’яз-
ків, стихійні лиха, гострі криміногенні ситуації 
тощо. В свою чергу, до суб’єктивних детермінант 
соціальної напруженості відносять внутрішній, 
мотиваційно-оцінний вимір людської свідомості,  

а також особливості сприйняття людьми свого со-
ціального середовища та переживання відповід-
них почуттів.

Автори [6] аналізують поняття «соціальна на-
пруженість» з точки зору соціології, економіки, 
менеджменту, філософії, політології та психоло-
гії, соціальної психології, психології особисто-
сті. В своїй праці вони аргументовано доводять,  
що найбільший ступінь дослідження проблемати-
ка соціальної напруженості має в соціологічних 
та психологічних науках. Зокрема, соціологічні 
науки передбачають вивчення поняття соціаль-
ної напруженості в рамках теорії соціальних змін  
і розглядають його, як правило, на загальнонаціо-
нальному, міжнародному, міжгруповому та міжо-
собистісному рівнях. 

Соціальна напруженість розглядається як ба-
гатогранне соціальне явище, яке формується під 
впливом динаміки емоційно-психологічних ста-
нів суспільства, його частини або окремих соці-
альних груп. Напруженість виникає внаслідок 
перевищення суб’єктивно припустимої міри тис-
ку з боку природного чи соціального середовища  
й орієнтує суб’єктів на активні дії для нейтраліза-
ції збудників напруження [2, с. 147].

В психології соціальну напруженість розгля-
дають на трьох рівнях: макрорівні (на рівні су-
спільства в цілому), мезорівні (на рівні окремих 
організацій або трудових колективів) та мікрорівні  
(на індивідуальному рівні). Зокрема, в праці [7] рі-
вень соціального напруження розглядається в яко-
сті ключового макроіндикатора психологічного 
самопочуття і добробуту суспільства. Багато дослід-
ників, і, зокрема, Є.В. Сірий вважають, що психоло-
гічний аспект є центральним і таким, що визначає 
структуру прихованої напруженості. Це стосується 
як формування відкритих активних протестів, так  
і латентних пасивних його форм, на кшталт соціаль-
ної відчуженості, соціальної ізоляції, соціального 
нігілізму, соціальної аномії тощо [4].

В політології соціальну напруженість розгля-
дають в рамках політичної конфліктології з точки 
зору її впливу на політичні процеси всередині кра-
їни, з подальшою оцінкою її впливу на ймовірну 
активізацію електорату та підвищення популяр-
ності крайніх лівих або крайніх правих політич-
них сил. Показниками соціальної напруженості 
в її політологічному аспекті, або, як її називають 
окремі дослідники, соціально-політичної напру-
женості, виступають дані соціологічних опиту-
вань про готовність населення брати участь в різ-
номанітніх акціях та формах протесту.

З точки зору соціальної філософії, всі конфлік-
тні явища, у тому числі і соціальна напруженість, 
вивчаються як невід’ємний елемент трансформа-
ційних процесів у суспільстві, будь-яких конфрон-
тацій і протиборств та аналізуються через розв’я-
зання проблеми соціального протиріччя [6, с. 51]. 
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В рамках соціальної філософії цілком справедли-
во вважається, що соціальна напруженість є од-
ним з найбільш інформативних індикаторів май-
бутніх змін та перетворень в різних сферах життя 
суспільства. Досить часто наявність системних 
трансформацій соціальної системи трактується як 
результат зростання в ній рівня соціальної напру-
женості. Тобто системне нарощування рівня соці-
ального напруження протягом тривалого періоду 
часу є предвісником трансформаційних процесів.

Головною передумовою виникнення соціальної 
напруженості, як зазначається в [8], є «наявність 
стійких та довготривалих протиріч між інтереса-
ми, соціальними очікуваннями населення регіону 
або значної його частини та ступенем їх фактич-
ного задоволення, що потенційно призводить до 
посилення невдоволення, агресивності окремих 
соціальних груп і категорій громадян, наростання 
соціально-психічної втоми і дратівливості більшо-
сті населення регіону» [8, с. 162].

В економічних науках соціальна напруженість 
розглядається, як правило, з урахуванням за-
дач вивчення та аналізу соціально-економічних 
передумов, а також наслідків її виникнення. За-
слуговує на увагу низка праць, присвячених ви-
мірюванню та аналізу впливу нерівномірності та 
асиметрії соціо-еколого-економічного розвитку 
на макроекономічні індикатори регіонів, а також 
на рівень соціального напруження [9, 10]. Слід та-
кож звернути увагу на те, що в переважній біль-
шості праць вчених-економістів, присвячених 
дослідженню соціальної напруженості, акценти 
зроблено на формуванні методик кількісного ви-
мірювання та аналізу міри прояву даного явища. 
Зокрема, в праці [11] розроблено методичний 
підхід до класифікації регіонів за допомогою ме-
тодів кластерного, дискримінантного аналізу та 
дисперсійного аналізу за рівнем соціальної на-
пруженості, що включає два основних етапи: об-
ґрунтування системи соціально-економічних по-
казників, що характеризують рівень соціальної 
напруженості, а також вибір та обґрунтування 
моделей класифікації регіонів.

З точки зору системного підходу, появу такого 
явища як соціальна напруженість можна поясни-
ти невідповідністю системоутворюючих факторів 
суспільства та його окремих груп викликам сього-
дення. Іншими словами, ідеї та мотиви, які згур-
товували суспільство та його інститути, фактично 
втрачають свою привабливість та актуальність. 
Мовою економіки – вони просто відамортизува-
ли себе, що тягне за собою черговий виток неста-
більності розвитку суспільства. Як зазначається в 
праці [2, с. 14], нестабільність є наслідком такої 
організації (дезорганізації) суспільства, коли від-
сутніми є загальна мета, спільне бачення цілісної 
картини світу, єдина система базових цінностей, 
інші системні реґулятори. Якраз у випадку від-

сутності таких системоутворюючих факторів, роз-
балансованості соціальної матриці існування та 
розвитку, відбувається нарощення елементів ха-
осу та зростання рівня соціального напруження.

Також в умовах небажання чи невміння су-
спільства, його ключових інститутів та еліт мо-
дифікувати існуючі системоутворюючі фактори, 
чи запропонувати нові актуальні ідеї та методи 
узгодження і дотримання балансу інтересів, від-
бувається поступове наростання соціальної напру-
женості.

Більше того, суспільства, які тривалий час пере-
бувають у стані трансформацій, характеризуються 
системним відтворенням соціальної напруженості 
в різних сферах життя, що дає підстави говорити 
про особливий стан «фонової напруженості» кри-
зового соціуму [12]. В прикладних міждисциплі-
нарних дослідженнях прийнято виокремлювати 
такі рівні соціальної напруженості як загально-
державний, на якому соціальна напруженість про-
являється через недовіру до політичних лідерів, 
складну економічну ситуацію, порушення соціаль-
ної справедливості та регіональний, на якому про-
являється неефективна робота місцевих органів 
влади, високий рівень безробіття та злочинності 
серед населення, проблеми в області міжнаціональ-
них відносин, особливості культури в різних регіо-
нах, етнічні суперечності, погіршення екологічної 
складової розвитку тощо [4, с. 99].

Незважаючи на значну кількість досліджень 
питань оцінювання, аналізу та регулювання рівня 
соціальної напруженості, як зазначають в своїй 
праці [2, с. 37], існує деяка концептуальна розми-
тість, яка не дає можливості чітко та однозначно 
визначити поняття соціальної напруженості та ві-
докремити його від понять конфлікту, соціально-
го стресу, аномії, протесту, боротьби тощо. 

В загальному випадку, в процесі побудови кон-
цептуальної моделі системи, в словесній формі 
ідентифіковують та описують: структуру системи 
(елементи системи та зв’язки між ними), системо-
утворючі фактори, перелік базових показників яко-
сті, перелік внутрішніх і зовнішніх чинників та їх-
ній вплив на показники якості, а також можливий 
перелік управлінських рішень, які доцільно ухва-
лити у результаті розв’язання поставленої задачі.

В якості методологічної бази для формулю-
вання визначення та розробки концептуальної 
моделі аналізу соціальної напруженості пропо-
нується використовувати парадигму складності 
в поєднанні з практичною парадигмою та мере-
жевою теорією [2, с. 39]. Відповідно до цього, со-
ціальна напруженість трактується як міра пору-
шення щільності соціальної тканини і одночасно  
є динамічною характеристикою стану суспіль-
ства, що дає змогу визначати якість суспільних 
станів через більшу чи меншу соціальну напруже-
ність, а також різну щільність практик мережевих 
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взаємодій, які становлять основу соціальної тка-
нини [2, с. 43].

В працях [3, 13] запропоновано підхід до фор-
мування теоретичних та методологічних засад по-
будови системної концептуальної моделі соціаль-
ної напруженості, базовими компонентами якої 
є різнофакторні емпіричні підсистеми зовнішніх 
та внутрішніх чинників які характеризують: со-
ціальні передумови подій, які спричиняють наяв-
ний стан та зростання соціальної напруженості; 
симптоми соціальної напруженості (емоційні, со-
ціальні ментальні, поведінкові); процеси взаємо-
дій та комунікацій, які відображують об’єктивний 
та суб’єктивний адаптивний ресурс толерантного 
співіснування соціальних суб’єктів та їх протест-
ний потенціал. Ключовими елементами такої кон-
цептуальної моделі соціальної напруженості є не 
лише економічні, політичні та соціокультурні де-
термінанти можливого погіршення самопочуття 
населення та посилення соціальної напруженості, 
але й система індикаторів стану та функціональ-
ної ефективності соціальних зв’язків.

При цьому важливо взяти до уваги можливий 
спектр форм існування соціальної напруженості, 
котра проявляється на соціально-психологічному 
та поведінковому рівнях і знаходить своє вира-
ження в таких формах, як: 

1) формування та поширення настроїв незадо-
воленості наявною ситуацією в одній чи декількох 
сферах життєдіяльності суспільства; 

2) зниження рівня довіри до органів влади, 
правлячої еліти та опозиції, а також найважливі-
ших соціальних інститутів; 

3) посилення неґативних очікувань, наростан-
ня песимізму і невпевненості в завтрашньому дні; 

4) зростання міґраційних потоків в інші реґіо-
ни та за кордон; 

5) актуалізація протестних форм поведінки, 
що свідчать про загострення конфліктів, мітинґи, 
демонстрації, страйки та інші форми громадян-
ської непокори;

6) активізація криміналу та діяльності різно-
го роду екстремістських груп, терористичні акти, 
різні форми безпосереднього протистояння та бо-
ротьби соціальних груп аж до збройного [2, с. 159].

Базовими компонентами моделі соціальної на-
пруженості, розробленої в праці [4] є взаємообу-
мовлені різнофакторні підсистеми зовнішніх та 
внутрішніх чинників котрі характеризують: 

1) соціальні контексти подій, які спричинюють 
наявний стан та зростання соціальної напруженості; 

2) симптоми соціальної напруженості (емоцій-
ні, соціальні ментальні, поведінкові); 

3) процеси взаємодій та комунікацій, які відо-
бражують об’єктивний та суб’єктивний адаптив-
ний ресурс толерантного співіснування соціаль-
них суб’єктів та їх протестний потенціал; 

4) характер та рівень надій на майбутнє; 

5) біфуркації сценарної симптоматики соціаль-
ної напруженості: протестність, соціальна ізоля-
ція та соціальний нігілізм, конструктивна адап-
тивність [4, с. 101].

Як правило, дослідження соціальної напруже-
ності на регіональному та національному рівнях  
є досить складною задачею, оскільки проблема-
тично сформувати універсальну та чітку ієрархію 
чинників соціальної напруженості для будь-якого 
регіону чи держави. Зазвичай, в кожному окремо 
взятому регіоні чи державі буде своя унікальна іє-
рархія чинників, котрі з різною інтенсивністю та си-
лою визначатимуть рівень соціальної напруженості.

На даний час існує сформована система тео-
ретичних уявлень про явище соціальної напру-
женості та досвід дослідження даного явища  
в українському суспільстві. Проте існують і окремі 
слабкі сторони [14], а саме: відсутність комплек-
сного набору емпіричних індикaторів, зaклaдених 
у методичний інструментaрій; недостатня обґрун-
тованість включення того чи іншого показника до 
моделі; неоднорідність методичної бaзи і поєднан-
ня в єдине ціле інколи неспівставимих методик. 

З урахуванням цього, в концептуальну модель 
соціальної напруженості на рівні регіону всереди-
ні окремо взятої держави слід включити основні 
чинники що впливають на соціальну напруже-
ність на глобальному, загальнодержавному та 
регіональному рівнях. Дана задача знайшла своє 
вирішення на аналітичному рівні завдяки засто-
суванню прикладного економетричного інстру-
ментарію та зваженої евклідової відстані [15].

З урахуванням результатів, наведених в пра-
ці [2, с. 161], в процесі побудови концептуальної 
моделі аналізу соціальної напруженості, а також 
в процесі оцінювання, аналізу та прогнозування 
рівня соціальної напруженості в сучасних реаліях 
рекомендується враховувати наступні чинники: 

а) посилення неґативних очікувань населення, 
котрі стосуються ймовірного погіршення свого ста-
новища, перспектив безпечного та сталого розвитку 
української держави і суспільства, котрі обумовлені 
наслідками коронакризи, а також, в більшій мірі, 
повномасштабним військовим вторгненням Росії 
на територію України. Відповідні негативні очіку-
вання підсилюються активними бойовими діями 
в окремих регіонах держави, зростанням кілько-
сті загиблих цивільних та військових, зростанням 
кількості біженців та тимчасово переміщених осіб, 
руйнуванням інфраструктури та втратою впевне-
ності щодо можливостей припинення бойових дій  
і подальшого швидкого економічного відновлення  
в рамках міжнародно визнаних кордонів;

б) поширення страхів щодо різних реальних 
чи уявних загроз (посилення невпевненості тим-
часово переміщених осіб стосовно можливостей 
швидкого повернення на місця свого попередньо-
го проживання з можливістю продовжувати звич-
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ний спосіб життя в силу пошкоджень та руйнувань 
об’єктів житлової нерухомості, інфраструктур-
них об’єктів, замінування територій, посилення 
міграційних настроїв. Крім того, актуальними 
залишаються і довоєнні побоювання щодо мож-
ливостей отримання якісної освіти та медичної 
допомоги в Україні, зневіра в можливостях забез-
печення належного рівня матеріального добробу-
ту своїх сімей в Україні за допомогою прозорих  
і законних методів; суб’єктивно низька самооцін-
ка переважною більшістю населення свого соці-
ального статусу та рівня добробуту);

в) відносно низький ступінь довіри до владних 
та громадських інститутів, досить високий рівень 
переконання в тому, що неформальні інститути 
володіють вищою здатністю вирішувати нагальні 
потреби громадян, аніж формальні, передбачені 
законодавством інститути та механізми. Такий 
стан справ закономірно підсилює сумніви щодо 
можливостей проведення інституційних змін за 
допомогою леґітимних механізмів та засобів;

г) значний рівень відкритого та прихованого 
безробіття, зростання рівня інфляції на фоні про-
гнозованого суттєвого скорочення реального ВВП 
та рівня реальних доходів населення з одночас-
ним вимушеним зростанням частки соціальних 
виплат в бюджетах різних рівнів.

Висновки. Проведений аналіз численних літе- 
ратурних джерел, присвячених дослідженням 
питань оцінювання, аналізу та моделювання со-
ціальної напруженості на регіональному та націо- 
нальному рівнях дозволив ідентифікувати основ-
ні підходи до вивчення даного явища, розробки 
концептуальних та математичних моделей його 
дослідження. Запропоновано врахування низки 
чинників соціальної напруженості в процесі форму-
вання концептуальної моделі аналізу даного явища 
на регіональному та загальнодержавному рівнях. 
В якості перспектив подальшого розвитку обрано-
го напряму міждисциплінарних досліджень слід 
виокремити необхідність першочергового врахуван-
ня впливу активних бойових дій в окремих регіонах 
країни, зростання кількості внутрішньопереміще-
них осіб всередині країни та їхнього матеріального 
забезпечення, умов воєнного стану з відповідним об-
меженням окремих прав і свобод громадян, а також 
відсотка частково та повністю пошкодженої житло-
вої та комерційної нерухомості на показники соці-
альної напруженості в регіональному розрізі. 
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Анотація

Пілько А. Д. Формування концептуальної моделі 
аналізу соціальної напруженості. – Стаття.

Актуальним напрямом міждисциплінарних до-
сліджень є виявлення на концептуальному рівні з по-
дальшим кількісним описом причинно-наслідкових 
закономірностей, які визначають процеси формування 
та розвитку соціальної напруженості. Складність зада-
чі пояснюється тим що наслідки затяжного характеру 
корона-кризи, а також повномасштабного військового 
вторгнення на територію України з тимчасовою окупа-
цією окремих територіальних систем відчутно активу-
ють низку нових чинників, вплив яких не був харак-
терний на процеси розвитку суспільства та держави  
в мирний час, а також змінюють акценти в пріоритет-
ності чинників, котрі визначають рівень соціального 
напруження на загальнонаціональному рівні та в регі-
ональному розрізі.

В статті висвітлено окремі результати проведеного 
дослідження існуючих підходів до вивчення та аналізу 
соціальної напруженості, а також запропоновано реко-
мендації щодо формування концептуальної моделі ана-
лізу соціальної напруженості. В процесі формування 
концептуальної моделі аналізу соціальної напружено-
сті, а також в ході подальшої постановки задач оціню-
вання, аналізу та прогнозування рівня розвитку даного 
явища в сучасних реаліях запропоновано враховува-
ти низку чинників, котрі визначають поточний етап 
розвитку українського суспільства в умовах наслідків 
пандемії та війни.

Спираючись на проаналізовані праці вітчизняних 
дослідників, а також власні розробки автора, доведено, 
що в процесі побудови концептуальної моделі аналізу 
соціальної напруженості на рівні регіону всередині ок-
ремо взятої держави слід включити основні чинники 
що впливають на соціальну напруженість на глобаль-
ному, загальнодержавному та регіональному рівнях.

В якості перспектив подальшого розвитку обраного 
напряму міждисциплінарних досліджень виокремлено 
необхідність першочергового врахування впливу актив-
них бойових дій в окремих регіонах країни, зростання 
кількості внутрішньопереміщених осіб всередині країни 
та їхнього матеріального забезпечення, умов воєнного 
стану, а також відсотка частково та повністю пошкодже-
ної житлової та комерційної нерухомості на показники 
соціальної напруженості в регіональному розрізі.

Ключові слова: соціальна напруженість, модель, 
трансформації, соціально-економічний розвиток, аналіз.

Summary

Pilko A. D. Formation of a conceptual model  
of analysis of social tension. – Article.

An important area of interdisciplinary research is 
the identification at the conceptual level with subsequent 
quantitative description of causal patterns that determine 
the processes of formation and development of social tension. 
The complexity of the problem is explained by the fact that the 
consequences of the protracted nature of the crown crisis, as 
well as full-scale military invasion on the territory of Ukraine 
with temporary occupation of certain territorial systems 
significantly activate a number of new factors whose impact 
was not characteristic of the development of society and the 
state in peacetime, as well as changing the emphasis on the 
priority of factors that determine the level of social tension at 
the national level and in the regional context.

The article highlights some of the results of the study 
of existing approaches to the research and analysis of 
social tension, as well as offers recommendations for 
the formation of a conceptual model of analysis of social 
tension. In the process of forming a conceptual model of 
analysis of social tension, as well as in the course of further 
tasks of assessing, analyzing and forecasting the level of 
development of this phenomenon in modern realities, it is 
proposed to consider a number of factors that determine 
the current stage of development of Ukrainian society in 
the aftermath of a pandemic and war.

Based on the analyzed works of domestic researchers, 
as well as the author’s own work, it is proved that in the 
process of building a conceptual model of analysis of 
social tensions at the regional level within a single state 
should include key factors influencing social tensions at 
global, national and regional levels.

As prospects for further development of the chosen 
direction of interdisciplinary research, the need to 
take into account the impact of active hostilities in 
some regions of the country, increasing the number of 
internally displaced persons and their logistics, martial 
law, as well as the percentage of partially and completely 
damaged residential and commercial real estate social 
tensions in the regional context.

Key words: social tension, model, transformations, 
social and economical development, analysis.
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ОГЛЯД ПЕРЕДУМОВ РОЗБУДОВИ В УКРАЇНІ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ СОЦІОЛОГІЇ

Постановка проблеми в загальному вигляді 
та її зв’язок із важливими науковими або прак-
тичними завданнями. Рішення позачергового 
з’їзду Соціологічної асоціації України (САУ) 
від 20.11.2021 р. розпочати власну саморефлек-
сію задля розробки стратегії розвитку соціології  
в Україні стало подією року для цієї фахової спіль-
ноти. Впродовж 2021 р. з ініціативи членів САУ,  
в т. ч. працівників кафедри соціології та політо-
логії (далі – КСП) Національного авіаційного уні-
верситету (далі – НАУ) в життєдіяльності САУ 
сталася низка науково-організаційних подій, що 
за своїми наслідками здатні послугувати чинни-
ками осмислення, по-перше, розвитку соціології 
як дисципліни наукової і освітньої в Україні та, 
по-друге, подальшого розвитку в Україні грома-
дянського суспільства, державотворення, нау-
кознавства та нарешті нашої фахової спільноти. 

Отже, 14 травня під орудою О.А. Хомерікі було 
проведено круглий стіл в НАУ за онлайн участю 
президента САУ Бакірова В.С., присвячений 20-й 
річниці оприлюднення Указу Президента України 
«Про розвиток соціологічної науки» (далі – Указ). 
Було обговорено перспективи подальшого розвит-
ку соціологічної науки та створення в структурі 
САУ науково-дослідного комітету з питань соці-
ології соціології в Україні (далі – НДК ССУ) як 
можливого інструменту осмислення шляхів очі-
куваного розвитку. Ще на початку 2021 р. були 
запропоновані Яковенком Ю.І. думки з цього при-
воду в провідному соціологічному виданні Укра-
їни «Соціологія: теорія, методи, маркетинг» [1]. 
30 червня Правлінням САУ було ухвалено ство-
рення в структурі САУ НДК ССУ, а також Поло-

ження про НДК ССУ та склад бюро на чолі із Яко-
венком Ю.І. (вчений секретар доцент КСП НАУ 
Ніколаєнко В.Л.)

28–29 жовтня відбувся IV Конгрес САУ «Тран-
сформація соціальних інститутів в інформацій-
ному суспільстві» (див. [2]), де окреслено чергові 
важливі наукові і практичні завдання соціологів 
України та прийнято засадничі пропозиції для Ре-
золюції Конгресу, спираючись на статутну мету 
САУ: п. 2.1. «сприяння розвитку соціології в Укра-
їні, методологічному та методичному забезпечен-
ню соціологічних розробок, захисту законних 
інтересів соціологів України – членів Асоціації, 
підвищенню ними професійного рівня та кваліфі-
кації». 20 листопада відбувся позачерговий з’їзд 
САУ, рішенням якого ухвалено зміни до Стату-
ту САУ та доручення Правлінню САУ підготува-
ти пропозиції щодо складу робочої групи (далі – 
РГРСРСУ) стосовно розробки стратегії розвитку 
соціології в Україні. В Інституті соціології НАНУ 
10 грудня проведено засідання Правління САУ, 
де було ухвалено склад цієї групи. Її членам за-
пропоновано. підготувати пропозиції щодо окрес- 
лення першочергових завдань у справі розробки 
згаданої стратегії.

Окреслимо наукову проблему даної статті  
у формі питання (про обґрунтування саме цієї 
форми див. [4]), не деталізуючи загальновідо-
мий хоч би з матеріалів опитування населення та 
провідних експертів (див. [3]) зміст актуальних 
соціальних проблем сучасного українського су-
спільства та їх зв’язок із важливими науковими 
або практичними завданнями САУ. Згідно з прин-
ципом невизначеності Гейзенберга – неможливо 
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одночасно знати як точне становище, так і точну 
швидкість об’єкта дослідження у квантовій фі-
зиці. Цей принцип, як метафора застосовують 
скрізь, зокрема і в соціологічних текстах. Науко-
ва проблема статті стосується суперечностей щодо 
обґрунтування важливості певного аспекту про-
фесійної діяльності соціологів, як домінуючого. 
Якщо аспекти професійної діяльності соціологів, 
що вже вивчені зусиллями фахівців, є суперечли-
вими (вартість чи якість?, швидко чи репрезен-
тативно?, теоретично виважено чи прагматично 
спрямовано? тощо), то сутність проблеми у фор-
мі питання у нас таке. Які саме аспекти мають 
бути обґрунтовані як першочергові задля для їх 
урахування у справі розбудови стратегії розвит-
ку соціології в Україні? Відповідь на це питання 
слід шукати в контексті розуміння перманентного 
протиставлення інтересів як поміж теоретиками 
та практиками, так і поміж науковцями та полі-
тиками або іншими споживачами їх продукту. 
У перший ситуації теоретики прагнуть до ство-
рення узагальнюючих моделей об’єкта всупереч 
практикам чекають на технології і методики ем-
піричної роботи з об’єктом. В другій ситуації на-
уковці прагнуть отримати нове достовірне знання 
про об’єкт всупереч споживачам їх продукту, які 
очікують на конкретні комунікативні технології 
впливу на експертів, що оцінюють діяльність по-
літиків завдяки їх нібито ефектній роботі з об’єк-
том на підставі зрозумілих для споживачів теоре-
тичних моделей.

Аналіз досліджень і публікацій, на які спи-
раються автори. Виділення невирішених раніше 
частин загальної проблеми, яким присвячуєть-
ся означена стаття. Майже півсотні років тому  
в Україні фронт легальних соціологічних дослі-
джень почав офіційно складатися, бо в 1968 р.  
в Києві за згодою КПУ та уряду України було про-
ведено установчі збори Українського відділення 
Радянської соціологічної асоціації (РСА). Це ста-
лося на двадцятому році існування Міжнародної 
соціологічної асоціації (далі – МСА), що була ство-
рена у вересні 1949 р. та через десять років після 
створення РСА, згідно з Постановою ЦК КПРС, 
внаслідок якого прийнято відповідну Постанову 
Президії АН СРСР від 13.06.1958. Наприкінці 
80-х років ХХ ст. в перебігу так званої перебудови 
М. Горбачова, зокрема, пошуку нового суспіль-
ного мислення, соціологія в СРСР зробила крок 
вперед, бо де факто ставала невід’ємною части-
ною соціального організму країни оскільки були 
нарешті утворені соціологічні підрозділи у відді-
леннях і центрах Академії наук СРСР. Інститут 
соціологічних досліджень став у 1988 р. Інсти-
тутом соціології, що було зафіксовано в постано-
ві секретаріату ЦК КПРС «Про підвищення ролі 
марксистсько-ленінської соціології в решеннях 
вузлових проблем радянського суспільства». Май-

же всі міністерства та відомства, більшість обко-
мів (крайкомів) КПРС мали в тій чи іншій формі, 
прямо або опосередквано соціологічні підрозді-
ли. Відбулася організація у країні соціологічно-
го навчання на базі вечірніх університетів марк-
сизму-ленінізму де були утворено факультети, на 
яких навчали основ методики та техніки прове-
дення соціологічних досліджень та використан-
ня їх результатів у роботі з людьми. Спонтанний 
розвиток соціологічної освіти було інституцій-
но підкріплено відкриттям перших факультетів 
соціології – у Московському та Ленінградсько-
му державних університетах, згодом у Харкові,  
Києві та Мінську. Вже у пострадянських країнах 
посилили фахову підготовку соціологів через чис-
ленні гібридні кафедри, хоч на ті роки вони мали 
як спадщину викладачів з наукового комунізму та 
історичного матеріалізму.

В Україні радикальний імпульс розвитку мав 
статися у ХХІ ст. завдяки згаданому вище Указу, 
внаслідок якого, зокрема, в липні 2001 р. Прези-
дія ВАК України ухвалила нову спеціальність для 
захистів дисертацій із соціології – «спеціальні та 
галузеві соціології». У статті Резнік В. «Соціоло-
гічна наукова спільнота в Україні після 1990 р.: 
фахова структура, соціальна інфраструктура та 
тенденції відтворення» (див. [5]) доведено, що ця 
ухвала виправдала сподівання САУ на широке 
розгортання соціологічної тематики дисертацій-
них досліджень. В Україні з осені 2019 р. почало-
ся чергове оновлення складу влади в усіх її гілках, 
що спонукало громадськість до різноформатного 
обговорення тематики відповідальності вико-
навців всіх типів людської діяльності. Звісно, 
обговорення відповідальності соціологів за свою 
діяльність не стала виключенням. Тому наразі 
увага НДК ССУ зосереджена на науковому дослід- 
женні цієї риси завдяки матеріалам соціології 
професій, соціології науки, соціології вікових 
груп, соціології соціології та іншим дисциплінам 
поведінкознавчої галузі тощо. Пошук огляду ста-
новлення соціології професій призвів до обрання 
нами як базової статті В.А. Мансурова, О.В. Юр-
ченко «Соціологія професійних груп: історія ста-
новлення та перспективи», бо ще в 2013 р. її ав-
тори запропонували не тільки огляд становлення 
такого роду соціології, а було стверджено думки 
про перспективність за умов ринкової економіки 
поєднання вітчизняних та західних теоретичних 
підходів для вивчення статусу професійних груп 
сьогодення. Їх виклад зробимо реферативно, ви-
бірково цитуючи матеріали з їх огляду відповід-
них за темою джерел. Наприклад, виявлено такі 
тенденції (див.: [6, с. 96–99]). 

По-перше, на зміну НЕП 20-х років ХХ ст. 
прийшла індустріалізація та форсований розви-
ток промисловості. Ретельна до дрібниць наукова 
організація праці та психотехніка виявилися над-
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мірно затратними на підприємствах, де зростання 
продуктивності праці стали досягти жорсткою 
дисципліною та ідеологічними методами управ-
ління, домагаючись цього зростання усюди за ра-
хунок залучення екстенсивних факторів зростан-
ня виходячи з так званої політичної доцільності 
на шкоду розвитку завдяки факторам науково об-
ґрунтованим.

По-друге, у середині 1930-х років у країні про-
йшла хвиля політичних репресій, компетентні 
органи не оминула увагою соціологів та психотех-
ніків (про це писали С. Кравченко, В. Щербина 
у 1998 р.). Лише у 1960-80-ті рр., відомі як роки 
хрущовської відлиги, відбулося відродження ін-
тересу до вивчення професійних груп. Соціологи 
стали відзначати необхідність подальшого роз-
витку уявлень про сутність поняття «професія» 
та явища ним відображеним таким способом, що 
соціальні характеристики професіоналів мають 
бути розглянуті, відповідно до методологічного 
принципу додатковості, поряд з описами їх робо-
чих місць та трудового процесу. Тому В. Подмар-
ков в 1972 р. зазначав, що статистичні визначення 
С. Струміліна погано піддаються операціоналіза-
ції і на професії необхідний соціологічний погляд. 
Стали також з’являтися статті, у яких вказували 
на те, що дослідники переоцінили технічні та тех-
нологічні фактори, що впливають на формування 
професійної та класової структури. Тому критики 
стали вказувати на неспроможність ідеї соціаль-
ної однорідності радянського суспільства.

По-третє, наприкінці 1980-х років стало очевид-
ним спочатку падіння престижу інженерної спра-
ви, а потім взагалі настала депрофесіоналізація 
інженерів як професійної групи [Криштановская, 
1989]. Економічна криза, дефіцит, якісних това-
рів та послуг призвела до статусної інфляції інших 
масових професій інтелігенції. Ідеали кодексу бу-
дівельника комунізму поступово виходять із моди 
у контексті кооперативного руху та нав’язування 
правил ринкової економіки. Хоча перше місце се-
ред престижних професій, як і раніше, займають 
професії, які вимагають вищої освіти, але вже мен-
ша кількість випускників шкіл прагнула придбати 
ці професії. Другим місцем за престижністю (іноді 
і першим були професії з очевидним для мас досту-
пом до дефіциту) часто за привабливістю наділяли 
професії обслуговуючої праці. З початку 1960-х  
і на початок 1980-х рр. найвище зростання оцінок 
престижності зазнала професія продавця. Заповіт-
ною мрією випускників масових (не спеціалізова-
них) шкіл у провінції стають торгові технікуми.

По-четверте, у західній соціології престиж 
професії найчастіше розглядався у межах концеп-
цій соціальної стратифікації. Соціологи у 1970 р. 
В. Шубкін та В. Чередниченко торкалися прести-
жу професії в контексті соціального самовизна-
чення молоді та її професійного вибору. Однак  

у дослідженнях престижу професії з ідеологічних 
причин два значних виміри соціального статусу 
практично повністю випадали з соціологічного 
аналізу: йдеться про владні та економічні ресур-
си професійних груп інтелігенції. Відповідно до 
панівної ідеології, радянське суспільство визна-
чалося компетентними фахівцями як суспільство 
горизонтальної ієрархії, тобто як суспільство,  
в якому всі професійні групи соціально рівні. У за-
хідних стратифікаційних дослідженнях у першу 
чергу йшлося про нерівні ресурси різних професій-
них груп, які конвертуються в нерівні можливо-
сті. Радянські соціологи, наприклад, В. Шкаратан 
могли писати тільки про нерівні ресурси, такі як 
зміст і функції праці; специфіка перебігу трудової 
діяльності; структура та послідовність трудових 
операцій; рівень творчих здібностей; самооргані-
зація праці (управління, виконання). При цьому 
відмінності в спектрі можливостей, обсяг соціаль-
но-економічних винагород не підлягали обговорен-
ню навіть для академіка АН СРСР Т. Заславської.

Проте саме обсяг соціально-економічних ви-
нагород за здійснення професійної діяльності 
постали в центр соціологічного дискурсу за умов 
трансформації пострадянських країн, що йшли за 
ринковими засадами всіх сфер суспільної життя 
пострадянських країн, в першу чергу справі роз-
гляду статусу професій у межах життєвого циклу 
існування кожної, бо все завжди має початок і кі-
нець. Тільки тривалість циклу різна.

Оскільки на завершення свого огляду Мансуров 
і Юрченко встановили (див.: [6, с. 101–102]), що 
соціологам для адекватного розуміння оцінюван-
ня населенням статусу професій з приходом рин-
кової економіки необхідно розглядати вітчизняні 
та західні теоретичні підходи, то звернемо увагу 
на взаємодоповнюючі аспекти соціології профе-
сій аналізу соціального статусу професійних груп 
інтелігенції. У західній соціології працівників ін-
телектуальної праці вважають як корпоративних 
акторів, здатних монополізувати ринкові пере-
ваги на користь, у тих функціонування соціаль-
них інститутів, які забезпечують нормативний 
соціальний порядок. Професіоналів оцінюють як 
«групу інтересів», яка закриває доступ стороннім, 
звичайним низько статусним професійним групам 
до певних ринкових переваг та соціальних благ, 
бо їм властиво на рівних із державою включати-
ся в процес управління тією чи іншою галуззю. 
Комбінація підходів може дозволити розглянути 
як альтруїстичні, і своєкорисливі інтереси сучас-
них фахівців у здійсненні ними соціально значи-
мої діяльності. У 1990 році. на ХІІ Всесвітньому 
конгресі соціологів у Мадриді на тему «Соціологія 
для єдиного світу: єдність і різноманітність» було 
створено робочу групу «соціологія професійних 
груп» (sociology of professional groups). У ролі 
об’єкта дослідження було заявлено як елітні,  
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а й будь-якого заняття людей, дослідження яких 
рекомендувалося проводити з урахуванням різно-
маніття соціально-історичних умов становлення 
та розвитку професійних груп у різних країнах. 
У фокусі уваги вже з того року опинялися лікарі, 
юристи, менеджери, бізнесмени, поліцейські, фа-
хівці нетрадиційної медицини, також здатні мо-
нополізувати ринкові переваги на власну користь.

Оскільки немає жодних підстав вважати, що 
самі соціологи мають складати виключення у на-
веденому вище списку, то очевидно, що далі текст 
цієї статті присвячуємо виділенню соціологів, як 
професійної групи, для виявлення умов їх успіш-
ної подальшої діяльності, або навпаки – деграда-
ції. Справді, оцінити вектор (прогрес чи регрес) 
змін щодо популярності професії «соціолог» мож-
на, якщо звернемося до матеріалів щодо популяр-
ності спеціальностей у перебігу вступної кампанії 
2021 р. до ЗВО України для отримання ступеня ба-
калавр (див. [7]). «За даними державного підпри-
ємства «Інфоресурс», станом на 09:00 21 липня 
під час вступної кампанії через сайт vstup.edbo.
gov.ua на основі повного загального середнього 
освіти створено 190 тис. 777 електронних кабі-
нетів та подано 886 тис. 164 електронних заяв.  
Це на 3% е-кабінетів та на 18% е-заяв більше, 
ніж за аналогічний період минулого року. Збіль-
шення зумовлене тим, що цього року кількість 
випускників закладів повного загального серед-
нього освіти на 4,8% більше, ніж у 2020 році. 
Майбутні бакалаври на основі повного загального 
середнього освіти обирають такі спеціальності, за 
кількістю поданих заяв: філологія – 59 202; право –  
58 824; менеджмент – 49 929; комп’ютерні нау-
ки – 47 172; Середнє освіта – 34 993; Журналіс-
тика – 34 726; Інженерія програмного забезпе-
чення – 33 676; психологія – 31 362; маркетинг –  
28 847; економіка – 28 128». До «десятки» спеці-
альність «соціологія» не потрапила.

Про популярність спеціальності «соціологія»  
в абітурієнтів Росії можна дізнатись зі статті По-
пова О.О. «Майбутня професія соціолога: очіку-
вання абітурієнтів» [8]. Він пише: «Складнощі 
розвитку вищої освіти відбиваються на кожному 
напрямі підготовки у вузі; найпомітнішою тен-
денцією останніх років є перерозподіл бюджетних 
місць у бакалавріаті та магістратурі між напрям-
ками соціогуманітарного та природничо профілів 
на користь останнього. Водночас бажаючих всту-
пити на місця соціогуманітарних напрямів під-
готовки ще чимало, згідно з рейтингом порталу 
«Моя освіта», складеним на основі пошукових за-
питів користувачів у 2019 році. У першій десятці 
інтересів переважають саме напрями цього профі-
лю: лідирує «державне та муніципальне управлін-
ня», а соціологія – на 22 місці» [8, с. 46–47].

Основна відповідь Попова на питання, винесе-
не в заголовок його статті, полягає в тому, що су-

часні випускники шкіл, на відміну від минулого 
покоління, більш усвідомлено стали ставитися до 
вибору соціології як своєї майбутньої професії, 
вони усвідомлюють, що весь світ розвивається за 
умов жорстких професійних компетенцій. Соціо-
логія в цілому відповідає цим трендам, бо в абіту-
рієнтів ще не втрачено деяке «романтизування» 
професії соціолога, вони відгукуються про неї як 
загадкову і навіть елітну, але при цьому зберіга-
ють прагматизм: знають, що їм дасть соціологія. 
Позитивним зрушенням у розумінні сенсу «бути 
соціологом» у наші дні слід зазначити ту обста-
вину, що незважаючи на гонитву за роботодавцем  
і наклеювання на сучасну освіту ярлика орієнта-
ції на потреби ринку праці, частина абітурієнтів 
не втратила уявлень про те, що їм необхідно

Матеріали Попова вважаємо лише сегментом  
в процесі осмислення соціології в радянські та по-
страдянські роки, бо більш стратегічний висновок 
випливає з праць Б.З. Докторова. Він, живучи  
з 2004 р. в США, зважився вивчення історії пово-
єнної російської соціології. У 2021 р. в інтерв’ю 
для «Соціологічного журналу» (див.[9]) він зга-
дав, що у 2008 р. ввів науковий обіг термін «поко-
ління соціологів». Це надало йому спрямованість 
порівняльного аналізу біографій соціологів Росії 
радянського та пострадянського періодів і на цій 
основі став осмислювати співтовариство та істо-
рію науки як зміну поколінь соціологів. Пізніше 
в нього виникла ідея пошуку домінантної функ-
ції покоління соціологів, тобто головної ролі, яку 
відіграє конкретне покоління на сцені дій всього 
соціологічного співтовариства. Функція поколін-
ня – це сукупність того, що, згідно з викликом 
часу суспільством наказано зробити конкрет-
ній професійно-віковій когорті для вирішення 
проблем, виявлених попередніми поколіннями,  
а також завдань для нових професійних когорт 
на шляху пошуку відповідей на нові соціальні та 
власне наукові виклики часу. Функція покоління 
багато в чому визначена як поточним станом, так  
і динамікою соціальної реальності, і, таким чи-
ном, вона еволюціонує в просторі макроісторії, 
тобто зовнішнього часу. Але одночасно функція 
покоління розвивається у внутрішньо-науковому 
часі. Докторов створив таблицю, що фіксує зв’я-
зок кожного покоління із властивою йому домі-
нантною функцією соціологічної діяльності.

У табл. 1 поколінню призначена тривалість у 
12 років, молодші показали, на думку Докторо-
ва, себе істотно відмінними від старших; особливо 
це помітно у період, коли молодші входять у на-
уку. У старших виявлено багато рис попередньої 
генерації, у молодших – наступної. Аналогічна 
картина з функціями поколінь, що визначені всім 
розвитком соціології, і в явному чи латентному 
стані їх спостерігаємо в діяльності якщо не всіх 
поколінь, то принаймні сусідніх, але домінантни-
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ми вони, швидше за все, є для одного покоління. 
Нові домінантні функції викристалізовуються, 
позначаються, стають вагомими лише до середи-
ни періоду активної діяльності нового покоління. 
Це означає, що назва домінантної функції VII по-
коління може уточнитися або змінитись, а ім’я 
VIII когорти поки що просто рано закріплювати. 
Багато що залежить від характеру розвитку росій-
ського суспільства та російської соціології у най-
ближчі роки. (див. [9, c. 136–138]).

Модернізуємо таблицю 1 в таблицю 2 задля 
зосередження уваги на актуалізованих наразі  
у 2022 р. поколіннях соціологів, яких мабуть, за-
цікавлять засади розбудови стратегії розвитку со-
ціології в Україні.

Для продовження повторимо тезу Оскільки 
за думкою Докторова: «нові домінантні функції 
викристалізовуються, позначаються, стають ва-
гомими лише до середини періоду активної діяль-
ності нового покоління», а медіанний вік восьмого 
покоління, яке поки перебуває (за Докторовим) у 
стадії формування, становить 21 рік, то особи ві-
ком 16, можливо, 17–18 років ще обмірковують 
привабливість спеціальностей для здійснення 
професійної та життєвої кар’єри. Але особи в цьо-

Таблиця 1
Часовий інтервал народження представників кожного покоління,  

його соціально-хронологічна назва та відповідна домінантна функція

№ Роки народження Соціально-хронологічна назва покоління Домінантна функція

I 1923–1934* «Шістдесятники» (перша хвиля) Конституювання соціології як самостійної науки

II 1920–1934* «Шістдесятники» (друга хвиля) Розширення предметного поля досліджень

III 1935–1946 Воєнне покоління Розвиток емпіричних методів

IV 1947–1958 Повоєнне Збереження досягнутого, випробування нового

V 1959–1970 Після відлиги Збагачення парадигматики та методології

VI 1971-1982 Передперебудовні роки та застій Визначення характеру пострадянської соціології

VII 1983–1994 Покоління перебудови Входження до глобальної соціологічної спільноти

VIII 1995–2006 Перше покоління пострадянської Росії Поки що перебуває у стадії формування

IX 2007-2018 Епоха В.В. Путіна На різних фазах пошуку себе

* Те, що роки народження соціологів І та ІІ поколінь укладено в одному часовому інтервалі, у рамках концепції названо: 
«один вік – два покоління».

Таблиця 2
Часовий інтервал народження представників кожного актуального наразі покоління  

та його віковий інтервал у 2022 році, домінантна функція

№ Роки 
народження Віковий інтервал покоління у 2022 році Домінантна функція

IІV 1947–1958 Покоління повоєнне: 
64–75 Збереження досягнутого, випробування нового

V 1959–1970 Покоління після відлиги: 
52–63 Збагачення парадигматики та методології

VІ 1971-1982 Покоління років передперебудовних: 40–51 Визначення характеру пострадянської соціології

VІI 1983–1994 Покоління перебудовних років: 28–39 Входження до глобальної соціологічної спільноти

VIIІ 1995–2006 Покоління пострадянське: 16–27 Поки що за умов настання ринкової економіки 
домінантна функція перебуває у стадії формування

му поколінні старшого віку 22–24 років, можли-
во 25–27, вже практично вирішують питання про 
своє місце та роль в соціальній структурі, а тому їх 
інтереси має заторкнути стратегія розвитку соціо-
логії і в Україні, якщо вони міркують працювати 
за цією спеціальністю, маючи відповідний доку-
мент про вищу освіту чи ні.

Метою статті є обґрунтування того, що в кон-
тексті євроінтеграційних прагнень України місце 
та роль корпоративної культури вітчизняних соціо- 
логів не повинна мати асоціальний характер.  
Частину її носіїв слід вважати диверсифікованими 
на завзятих місіонерів-волонтерів чи агресивних 
циніків. Останнє можливе, згідно із правилами 
В. Парето щодо досягнення рівноважного стану 
системи, завдяки оптимізації цільових функцій  
(у споживача – максимізація корисності, у вироб-
ника – максимізація прибутку).

Виклад основного матеріалу. Найближчі роки 
очікують людство не тільки у майбутньому, бо 
вже мали місце у нещодавньому минулому. Для їх 
адекватного розуміння в ХХІ ст. застосовують ін-
новаційну теорію травми, що же була використа-
на соціологами для дослідження змін, що настали 
після розпаду Радянського Союзу. П. Штомпка 
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першим використав модель соціально-культурної 
травми для дослідження наслідків трансформа-
ції в Польщі. За допомогою теорії травми він на-
магався показати психосоціальні наслідки тран-
сформації спільнот, в тому числі і фахових [10]. 
Завдяки її застосуванню було можливо вхопити 
емоції соціуму та аналіз їх впливу на суспільство., 
як це показали моделі травми, що розробляли 
П. Штомпка, П. Длугош, П. Абботт, А. Айлі та 
інші та може добре підходити для аналізу постра-
дянського суспільства. Через 20 років С.О. Крав-
ченко узагальнить створені за ці роки соціологічні 
теорії травми [11]. Особливу увагу він звертав на 
теорію травми Ж.Т. Тощенко [12], що доводить 
особливу модальність розвитку російського су-
спільства. З її допомогою він здійснив переоцінку 
традиційних критеріїв прогресу країн, що раніше 
визначаються як «розвинені», «розвиваються», 
«наздоганяючі», «відстаючі», оскільки критерії 
не враховують травматичні риси «нестабільних 
держав» і те, що їх реалії та тенденції розвитку не 
збігаються ні з еволюційною, ні з революційною 
модальністю [11, с. 60–61].

Ж.Т. Тощенко в анотації до статті «Общества 
травмы и их характеристика» пише: «Розвиток 
цивілізації на сучасному етапі зіткнувся з фе-
номеном, ще слабо вивченим та маловідомим, 
який ми називаємо суспільством травми. Справа  
в тому, що у світі відбуваються значні, значущі 
та знакові події, які неможливо визначати та ква-
ліфікувати в колишніх поняттях – «еволюція»  
і «революція», що описують і відображають змі-
ни, що відбуваються. В даний час існує 53 дер-
жави, які, за даними Світового банку, протягом 
тривалого періоду перебували або перебувають  
у стані хаотичного, незбалансованого та тур-
булентного розвитку. До суспільства травми 
відносять країни, які тривалий час стагнують  
у своєму розвитку або перебувають у стані реце-
сії, втрачають раніше досягнуті рубежі. Особли-
ва увага приділяється Росії, яку, на думку авто-
ра, можна віднести до травмованих суспільств, 
оскільки у своєму розвитку, відкинувши соціаліс-
тичне минуле, вона не досягла тих рубежів, з яких 
починала свій шлях. У той самий час здійснювані 
вже понад чверть століття перетворення утворю-
ють мозаїку, у якій важко/неможливо розрізнити 
як еволюційні, і революційні тенденції. У цьому 
дається аналіз тих перешкод, які подолані реалі-
зації справді демократичного, ефективно функці-
онуючого суспільства» [12, с. 30–31].

Звісно, мета Статуту САУ про неперервне під-
вищення професійного рівня та кваліфікації 
соціологів є справою перманентною, але часом  
у будь-якій справі виникає певна акцентуація. 
Ми її артикулюємо на підставі останніх публі-
кацій О. Безрукової та її послідовників [13–14], 
які в останні роки зосередили фокус своєї уваги 

на такій перепоні суспільного розвитку як асо-
ціальна корпоративна культура. Наприклад,  
«… процеси трансформації корпоративної культу-
ри в соціально-економічних утвореннях транзи-
тивних суспільств не набули необхідної динаміки 
та залишаються невизначеними з боку соціоло-
гічної науки, хоча значущість соціальних умов, 
принципів і механізмів формування, відтворення 
та перетворення корпоративної культури, а також 
трансформації корпоративної взаємодії суб’єктів 
соціально-економічного життя українського со-
ціуму хоч не викликають жодних сумнівів, але 
потребують наукового осмислення відповіді на 
питання використання корпоративної культури 
як засобу продуктивності управлінської та під-
приємницької діяльності, а також у перебігу ви-
роблення й реалізації культурних стратегій гос-
подарських організацій, функціонуючих в умовах 
трансформаційного суспільства» [14, с. 14].

Якщо не все гаразд в справі використання кор-
поративної культури як засобу підвищення рівня 
продуктивності управлінської та підприємниць-
кої діяльності, що обговорюють останні три де-
сятиліття, то ситуація щодо справи осмислення 
і використання корпоративної культури соціо-
логів як засобу підвищення рівня продуктивнос-
ті їх наукової та освітянської діяльності аж ніяк 
нема підстав вважати найкращою. Ця обставина 
впливає на громадську думку та надає відповід-
ні негативні наслідки сьогодення при вступних 
кампаніях задля навчання із спеціальності «со-
ціологія» говорив. Це відомо в кожному ЗВО, де 
навчають на соціолога, а Президент САУ Бакіров 
В.С. 29 жовтня 2021 р. узагальним на панельній 
дискусії в перебігу IV Конгресу САУ на хвилюючу 
тему: «Чи є майбутнє в соціології?». 

Про корпоративну культуру говорили на день 
раніше учасники дискусії під час роботи секції  
№ 5 «Уроки Г.С. Батигіна щодо обґрунтування на-
укового висновку в соціології (до 70-річчя автора 
і 35-річчя виходу його однойменної книги)», спи-
раючись на такі тези (див. [15, с. 53–54]). По-пер-
ше, якщо соціологія є наукою про закономірності 
поведінки людей, то самі соціологи як індивіду-
ально, так і колективно, будучи політичними істо-
тами, які безумовно застосовують соціальну дію. 
Тому наша фахова спільнота, як і всі інші є ще  
й живі системи, має визнати, що кожна як ці-
лісність повинна дбати про як «мембрану» само-
ізоляції, так і про «дифузію» задля виживання  
в токсичному середовищі, тобто успішної еволю-
ції в ньому. Термін «дифузія» є назвою процесу 
взаємного проникнення елементів однієї самоо-
рганізованої системи до складу іншої, що, мож-
ливо, призведе колись до вирівнювання концен-
трацій цих елементів у всьому науковому полі 
самоорганізованих живих систем поведінкових 
наук та спільнот. Наприклад, таких, як економісти, 
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політологи, психологи тощо. Гібридизація соціо-
логії з ними, згідно із актуальними викликами 
часу, є найпростішим засобом утворення спеціа-
лізацій для студентів епох постіндустріального, 
інформаційного суспільства та його цифровізації. 
Проте, як саме слід робити це вирівнювання задля 
балансу теоретичних засад в соціологіях економі-
ки, політики, особистості, транспорту тощо, якщо 
нерівність з позиції діалектики є джерелом для 
розвитку живих систем і стимулом до міжгрупо-
вої боротьби? Загальновідомо, що пані Вдача до 
одних є доброю, а до когось – інакшою. Тому на 
шляху до світлого майбутнього і регрес стаєть-
ся, й певні ресурси раптом стають дефіцитними, 
особливо коли державні структури волають про 
форс-мажорні обставини буття тощо. У моногра-
фії «Соціологіка мислення Толкотта Парсонса» 
показано, що вельми популярна серед вітчизня-
них соціологів функціоналістської методологія  
в соціальних науках Т. Парсонса, більшою мірою 
орієнтовано на маніпулювання здоровим глуздом 
та виробництво сприйняття, аніж на досягнення 
істини, що не завжди сприяє офіційно декларова-
ному в так званих розвинутих країнах суспільно-
му розвитку (див. [16]).

Отже, питання вище відображає не тільки су-
перечність думок зі сторони вищезгаданих фахо-
вих спільнот, а ще стосується сутності тієї версії 
еволюційної епістемології, що походить з ідей 
У. Матурани та Ф. Варели, що викладені в їх кни-
зі «Древо пізнання: Біологічне коріння людського 
розуміння» [17]. Прибічникам їх ідей очевидно, 
по-перше, що теорію пізнання неможливо відо-
кремити від теорії розвитку життя як процесу об-
міну ресурсами виживання. Не визначивши міс-
це й роль знань у загальному розвитку людства, 
неможливо переконливо пояснити виникнення 
мислення, а головне те, як воно полегшує чи, 
навпаки, ускладнює людське життя. По-друге, 
здобутком пізнання є не інформація [18], а емпі-
ричні дані про феномени чи про ноумени (згідно 
з положеннями номіналізму та реалізму), які роз-
почали розрізняти ще в античну добу. Тобто люди 
є володарями певної повноти картини світу про 
різне, отримуючи дані про внутрішній та зовніш-
ній світ буття людини як сигнали, що спрямовані 
через нервову систему до нейронних мереж мозку, 
де вони перетворюються в знання, що стають зміс-
том нашої свідомості і частиною нас самих. Наразі 
це вже стає очевидним для більшості науковців 
через наявність сучасних концепцій штучного ін-
телекту та розбудову так званих «Великих даних» 
через процес цифровізації. 

Отже, не лише знання органічно живе в нас,  
а й ми аналогічно живемо в світі, створеному на-
шими знаннями, породженому нашим мислен-
ням. Рівень розвитку наукового мислення зале-
жить від рівня розвитку наукових знань, власного 

досвіду індивіда і також від рівня розвитку су-
спільства, оскільки наукове пізнання є колектив-
ним процесом, на який впливає низка факторів, 
що змінюють системним чином один одного. Ін-
дивідуальні та колективні галюцинації, марення, 
фейки, ілюзії, алюзії тощо не полишають людську 
свідомість та підсвідомість через безсвідоме.

Ми відштовхуємося, по-перше, від актуальних 
висновків М. Рай, викладених у її книзі «Компас 
цінностей» [19], де авторка визначає засадничі 
цінності 101 країни. Підрозділ про Україну за-
вершується так: «Через відсутність істинної волі 
свобода займає центральне місце в ідентичності 
України; це пошук того, чого цю націю так часто 
позбавляли впродовж минулого. Свобода – на-
стільки фундаментальна річ нашого життя, що 
ми цінуємо її лише тоді, коли її нас позбавляють. 
А пошук свободи і боротьба за неї – і проти різно-
манітних утисків – це чи не найподразливіша сила 
на землі. Саме вона перетворила свободу з цінності 
українського народу на його національну місію» 
[там само, с. 94–95]. Тому слово «місія» наразі 
постає як ключове для розуміння еволюції соціо-
логів як професійної спільноти. Тому традиційно 
не пропускають згадку про лекцію М. К. Е. Ве-
бера (1864–1920) у Мюнхенському університеті  
в 1918 р., відомою під назвою «Наука як покли-
кання та професія». Він завершив свій виступ 
словами надії: «я хотів би бути впевненим у вас 
усюди, де б ви не жили, як у осіб, обрання яких – 
істина, які віддані їй до гробу, які приймуть її, 
якщо вона буде відкинута всім світом, які відкри-
то візьмуть її під захист, якщо на неї будуть накле-
пувати та її ганьбити...» [20]. За минуле століття 
відбулася неодноразова зміна поколінь науковців, 
звісно і соціологів, серед яких зовсім не кожен до-
слідник здатний відкрито стати на захист істини, 
стверджуємо ми, виходячи з власного професій-
ного досвіду та «принципу Алексеєва», сформу-
льованого ним на початку 1970-х. «Власне життя 
то, можливо полем включеного спостереження»  
(цит. по [9, с. 140]).

Своїми спостереженнями поділився Ж. Тощен- 
ко у формі статті з промовистою назвою «Ми 
увійшли в небезпечну пору, коли вже не можна 
відрізнити справжнє від уявного. Імітаційний бум 
XXI століття» (див. [21]). Низка його тез варта 
уваги соціологів України; бо він вельми розгор-
нуто обгрунтував такі основні риси суспільства 
травми: демагогія, провокація, фальсифікація, 
профанація, маніпулювання, створення ілюзій. 
Тому висновок Ж. Тощенка невтішний. «Переду-
сім можна стверджувати, що в умовах переважан-
ня показної діяльності, імітації всього і навряд чи 
можна було сподіватися на появу громадянського 
суспільства. Так само розсіялася мрія про середній 
клас. Як міг розвиватися, якщо йому протистояли 
такі соціальні вади, як демагогія, фальсифікація, 
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провокація, профанація, маніпулювання? По-
всюдні імітації розвитку сприяють корупції: під 
її прапором легше здійснювати подвійну бухгал-
терію, зображувати розкрадання як прибуток, 
обманювати як держава, а й оточуючих людей.  
... Панування імітації у суспільстві вимагає вне-
сення корективів у соціологічні трактування сут-
ності та змісту суспільної свідомості та механізмів 
колективної та особистої поведінки громадян. 
Колишні індикатори не розкривають повноту та 
істинність багатьох процесів, не можуть зафік-
сувати реальність та об’єктивність того, що від-
бувається сьогодні в країні та світі. А це означає, 
що сьогодні перед усіма мислячими людьми Росії 
стоїть історичне завдання: зрозуміти глибинні, 
латентні причини того, що відбувається в нашому 
суспільстві. Для цього треба вибудувати механіз-
ми змін, логіку дій основних політичних та соці-
альних сил, внести суттєві корективи до уявлень 
про індикатори та показники, за допомогою яких 
ми вимірюємо суспільну свідомість, щоб наші дії 
щодо розвитку держави та суспільства були очи-
щені від усіх видів негативної імітації. І щоб пози-
тивні культурні коди взяли гору над тим, що зава-
жає країні рухатися вперед» ([там само]).

Ознаки імітації ми стостерігаємо як в нашому 
суспільстві (див. [22]), так і в діяльності вітчиз-
няного соціологічного товариства (див. мвтеріали 
у прес-центрі інформаційного агентства «Інтер-
факс-Україна», де було 14.12.2021 представлено 
оновлення бази псевдосоціологів та прихованих 
піарників, що започаикована в 2015 р. [23]). Про-
те зазначене виявлено і за межами України. Так, 
Абрахам, президентка МСА 2014–2018 рр. зазна-
чила на останньому ХІХ конгресі МСА в Торонто 
(2018 р., Канада) в своєму Президентському по-
сланні, що сама соціологія як академічна діяль-
ність продукує і відтворює численні власні екс-
трими, головними серед таких вона визначила три 
(ключовим словом в них слово «АБО»):

«1) функціонування соціології – як науки, орі-
єнтованої на дослідження та розуміння соціаль-
них феноменів, здобуття ретельно обґрунтованого 
і доведеного наукового знання АБО – як товару 
з орієнтацією на попит, обслуговування інтере-
сів замовників, на більш ефективні способи ви-
робництва і споживання знання. Комодифікація 
суттєво захопила як виробництво соціологічного 
знання, так і університетську освіту, на чому на-
голошували доповідачі з університетів Канади, 
Індії, США, Німеччини. Орієнтація науки та осві-
ти на попит погіршує якість соціологічних дослі-
джень і викладання, знижує надійність дослід-
ницьких результатів, відводить дослідників від 
соціально значущих проблем на користь вигідних 
тем і замовлень, послаблює довіру до соціологіч-
ного знання. Значна загроза для розвитку соціоло-
гії (як і інших університетських наук та освітніх 

практик) пов’язана з популістським авторитариз-
мом в університетах, який продукує управлінські 
акценти на академічних рейтингах, наукометрич-
них публікаціях, що тягне за собою спотворення 
науково-освітньої діяльності, зростання самоекс-
плуатації викладачів і дослідників, поширення 
практик стигматизації;

2) вивчення того, що легко вивчати АБО того, що 
важливо вивчати. Із розвитком штучного інтелекту 
та он-лайн соціальності посилився ризик того, що 
соціологи будуть вивчати не те, що важливо для ро-
зуміння суспільства, а те, що більш легко вивчати. 
На жаль, соціологічні розвідки частіше здійсню-
ються там, де і так «світло», де ситуації більш-менш 
зрозумілі. Що соціологія має робити з тим, чим є 
суспільство сьогодні? Онтологічні екстрими окрес-
люють важливі напрями, до яких варто заглиблю-
ватись в соціологічних пошуках відповідей;

3) теорій, з якими працюють соціологи, багато. 
Однак соціологічна теорія сьогодні «сліпа» (за ви-
значенням М. Буравого) до нових соціальних фе-
номенів явищ та численних соціальних проблем, 
якими переповнено суспільне життя. Соціологи 
потребують соціальної теорії» (цит. за: [24]).

Висновки і перспективи подальштх пошуків  
у даному напрямку. Розбудова корпоративної 
культури соціологів, згідно висновків Б.З. Докто-
рова у його докторській (див. [25]), має такі скла-
дові: методологічна, теоретична, методична та 
організаційна. На шляху до їх розвитку регуляр-
но постає прагнення доволі чисельної (за наши-
ми спостереженнями) групи соціологів України  
із статусно неконсистентною позицією (див.: [26]). 
Ці обставини згадані в статті з промовистою наз-
вою «Соціальні відносини як вирішальний чин-
ник життєдіяльності та відтворення сучасного 
соціуму». Зокрема, в анотації до статті написано: 
«З’ясовано, що основою відмінностей між соціаль-
ними стосунками, як показав аналіз, є насамперед 
інтереси, мотиви та потреби індивідів і соціальних 
груп, головними з яких є первинні та вторинні по-
треби (зокрема влада й повага) кожної людини. 
Особлива увага дослідників надається передусім 
міжособистісним відносинам, які характеризують-
ся безпосередніми прямими контактами соціаль-
них суб’єктів. До соціально значимого продукту 
таких відносин можна віднести – здоровий соці-
ально-психологічний клімат; суспільне визнання; 
ствердження соціального статусу» (див. [27, с. 58]). 

Проте очевидно, що завжди в науці, спорті, 
мистецтві, нарешті у бізнесі має місце конкурен-
ція. У полі науці йде доволі жорстка боротьба за 
різноманітний капітал, про що писав П. Бурд’є, 
який показав, що «простір» як метафора в соці-
ологічному дискурсі може призвести до такого 
застосування соціологічної уяви, що соціальний 
простір буде інтерпретований як багатовимірний. 
Тому актори його в своїй уяві (а потім це письмово 
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фіксують) структурують на основі розподілу різ-
них видів капіталів (економічного, культурного, 
символічного), що виступають як інструменти та 
мішені боротьби всередині такого «простору». По-
няття «соціальний капітал» введене Бурдьє у дав-
но відомій статті «Форми капіталу» ще в 1983 р. 
для позначення соціальних зв’язків, які можуть 
виступати ресурсом отримання зиску капіталізо-
ваного суб’єкта. Тому, антисоціальним проявом 
корпоративної культури (соціологи не є виклю-
ченням) є твердження власників вже здобутого  
у боротьбі соціального статусу негативних су-
джень про нових учасників боротьби за будь-який 
капітал, зокрема, в науковому товаристві про ні-
бито порушення здорового соціально-психологіч-
ний клімату через спроби встановити істину. 

Для сучасників ХХІ ст. це не тільки календар-
на обставина, а доба радикальних трансформацій 
суспыльств у Східній Європі, про що зробив допо-
відь П. Щтомпка 26.11.2005 р. у Москві на конфе-
ренції «Сучасна російська соціологія в контексті 
суспыльних тенденцій». В центрі його тривало-
го виступу були пошуки відповідей на питання  
«Як змінилася роль соціології та соціологів  
із крахом комунізму, в умовах посткомуністич-
них перетворень?», що ми змушені лише коротко 
переказати одним абзацем.

Для П. Штомки, було очевидно, що існують 
дві тенденції, що суперечать одна одній: соціоло-
гів-наставників стає все менше, а їх значущість па-
дає. Цілі області досліджень або «політично делі-
катні теми», що насамперед піддавалися цензурі, 
забезпечують лакуни в пізнанні, котрі необхідно 
заповнити. Це завдання притягує багатьох дослід-
ників. Це особливо привабливо для теоретично 
орієнтованих соціологів. Вони пропонують аль-
тернативні описи посткомуністичної епохи: теорії 
перехідного періоду, трансформації, неомодерні-
зації, теорію травми та її подолання. Соціологи, 
переважно політично чи практично орієнтовані  
(і дисиденти) відмовляються від своєї ролі настав-
ників і змінюють її на роль експертів, обслугову-
ючи тепер нові легітимні демократичні влади як 
консультантів, радників. Або навіть грати важли-
ві ролі безпосередньо в політичних партіях, пар-
ламенті, уряді тощо.Багато хто з них перетворю-
ється з інтелектуалів на конторських службовців, 
професійних соціологів інститутів вивчення гро-
мадської думки або центрів маркетингових дослі-
джень, які працюють за гроші на будь-кого, хто їх 
найме. Це узгоджується із загальною тенденцією 
ринкового суспільства, де працю, у тому числі  
й соціологічну, вважають товаром і винагород-
жують не тому, що виконує якусь романтичну мі-
сію, а тому, що вона інструментально ефективна 
для досягнення очікуваних результатів замовни-
ка. Водночас набирає сили й інша тенденція, що 
повністю розходиться з першою. А саме – зростає 

попит на наставників. Громадянське суспільство 
відроджується і швидко зростає. І для наставни-
ків є готова аудиторія – це наступне покоління. 
Посткомуністичні суспільства суспільства пере-
живають «культурну травму», шок від змін, що 
відбуваються звідси, дезорієнтацією населення, 
втратою аксіологічних орієнтирів, невпевненістю 
в майбутньому і ностальгією за минулим. Томун 
напруга між двома вказаними тенденціями і дефі-
цит наставників – істотна перешкода на шляху до 
успішної суспільної трансформації. Відчуження 
влади, олігархізація, групівщина, протекціонізм, 
егоїстичні інтереси політичного класу, «нова но-
менклатура», корупція, зловживання посадовими 
повноваженнями тощо – усе це наші реалії. Голо-
су соціолога сьогодні слід звучати голосніше. Від 
імені громадянського суспільства він повинен мо-
білізувати моральні імпульси, викривати патоло-
гії влади, заохочувати громадянське суспільство 
до того, щоб воно робило уряди більше підзвітни-
ми. Щоб виконати цю вимогу, вони повинні знову 
перейняти на себе роль наставників, висловлюва-
тися публічно і від імені суспільства. При відомих 
обставинах це завдання стає для них не лише при-
ватним імперативом і громадянським обов’язком, 
але і професійним обов’язком (див.: [28]).

Більш того, завдяки нормативному етосу нау-
ки загальновизнано, що здоровим для соціологіч-
ної спільноти його можна вважати лише за умови, 
якщо соціологічній діяльності участь приймають 
актори, що мають не тільки хист для матеріаль-
ного зиску, а перш за все до розбудова індивідуаль-
ного та фахового морального капіталу. В контексті  
євроінтеграційних прагнень України місце та роль 
корпоративної культури вітчизняних соціологів 
не повинна мати асоціальний характер.
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Анотація

Хомерікі О. А., Яковенко Ю. І. Огляд передумов 
розбудови в Україні стратегії розвитку соціології. – 
Стаття.

У статті в контексті рішення з’їзду соціологів Укра-
їни від 20.11.2021 р. про розробку стратегії розвитку 
соціології в Україні важливим постає завдання обґрун-
тувати важливість певного аспекту професійної діяль-
ності соціологів, як домінуючого серед суперечливих 
пар (вартість чи якість?, швидко чи репрезентативно?) 
У 2008 р. в науковий обіг введено термін «покоління 
соціологів» та виникла ідея пошуку домінантної функ-
ції покоління соціологів, як сукупності того, що, згідно  
з викликом часу державою навіяно зробити конкрет-
ній когорті для вирішення завдань, виявлених попе-
редніми поколіннями, а також завдань для нових про-
фесійних когорт на шляху пошуку відповідей на нові 
виклики часу. Б. Докторов зафіксував зв’язок кожного 
покоління соціологів із властивою йому домінантною 
функцією діяльності, а нові функції викристалізову-
ються лише до середини періоду активної діяльності 
нового покоління. Медіанний вік восьмого покоління, 
яке поки перебуває у стадії формування, в 2022 р. ста-
новить 21 рік. Особи віком 16, можливо, 17–18 років 
ще обмірковують привабливість спеціальностей для 
здійснення професійної та життєвої кар’єри. Це поко-
ління увійшло в небезпечну пору, коли імітаційний 
бум XXI століття утворив такі основні риси суспільства 
травми: демагогія, провокація, фальсифікація, профа-
нація, маніпулювання, створення ілюзій. Хоч форму-
вання корпоративної культури вітчизняних соціологів 
не може уникнути впливу наведених вище рис, але ж 
не повинна мати асоціальний характер. Частину її но-
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сіїв слід вважати диверсифікованими на завзятих мі-
сіонерів-волонтерів чи агресивних циніків в пропорції 
20/80, згідно із правилами В. Парето у справі досягнен-
ня рівноважного стану кожної системи завдяки опти-
мізації цільових функцій (у споживача – максимізація 
корисності, у виробника – максимізація прибутку). За 
такими обставинами кожен ЗВО України має підтри-
мувати щорічний набір для підготовки бакалаврів-со-
ціологів, бо потрібно не втрати можливість скрізь вияв-
ляти абітурієнтів, здатних до самовідданого служіння 
науці, бо все, що не прогресує, деградує.

Ключові слова: корпоративна культура, стратегія 
розвитку соціології, конкуренція, місіонери-волонте-
ри, агресивні циніки.

Summary

Khomeriki O. A., Yakovenko U. I. An Overview 
of Prerequisites for Formation of Sociology Strategy 
Development in Ukraine. – Article.

The article in the context of the decision of the Congress 
of Sociologists of Ukraine of 20.11.2021 on the development 
of a strategy for the development of sociology in Ukraine, 
it is important to justify the importance of a certain 
aspect of sociologists’ professional activity as dominant 
among conflicting couples (cost or quality?, fast or 
representative?). The term "generation of sociologists" was 
introduced into scientific circulation and the idea of finding 
a dominant function of the generation of sociologists arose 
as a combination of the fact that, according to the challenge 

of time, the state suggested making a specific cohort to 
solve problems on the way to finding answers to new time 
challenges. B. Doktorov recorded the connection of each 
generation of sociologists with its inherent dominant 
function, and new functions crystallize only by the middle 
of the period of active activity of the new generation. The 
median age of the eighth generation, which is still in the 
process of formation, in 2022 is 21 years. People aged 16, 
possibly 17–18, are still considering the attractiveness of 
specialties for professional and life careers. This generation 
entered a dangerous time when the imitation boom of the 
XXI century formed the following main features of the 
trauma society: demagoguery, provocation, falsification, 
profanation, manipulation, creation of illusions. Although 
the formation of corporate culture of domestic sociologists 
can not avoid the influence of the above features, but it 
should not be antisocial. Some of its carriers should be 
considered diversified into zealous missionary volunteers or 
aggressive cynics in the proportion of 20/80, according to 
the rules of Pareto in achieving equilibrium of each system 
by optimizing the target functions (consumer – maximizing 
utility, producer – profit maximization). In such 
circumstances, each freelancer of Ukraine must maintain an 
annual enrollment for bachelors of sociology, because it is 
necessary not to lose the opportunity to identify applicants 
everywhere who are able to selflessly serve science, because 
everything that does not progress degrades.

Key words: corporate culture, sociology development 
strategy, competition, volunteer missionaries, aggressive 
cynics.
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ВИВЧЕННЯ КОНФЛІКТУ ЯК НЕГАТИВНИЙ ЧИННИК СОЦІАЛЬНОЇ ВЗАЄМОДІЇ: 
СОЦІОПОЛІТИЧНИЙ АНАЛІЗ

Постановка проблеми. На сьогодніщній день 
відбувається велика кількість суперечностей між 
різними суб’єктами на різних рівнях через вба-
чання різних потреб і інтересів до них. Як казав 
Г.Гегель, що саме суспільсво повинно контролю-
вати і регулювати появу конфлікту і лобіювати ін-
тереси свого народу [5]. 

Конфлікт призводить до соціальних змін, він 
може змінюватися в процесі проходження кон-
флікту, латентна фаза конфлікту переходить у 
відкриту, агресивну і навпаки, може залагоджу-
ватися міжособистісний конфлікт на основі під-
грунття не співпадання інтересів, поглядів, сто-
совно позиції в державі чи особистісні інтереси до 
будь-якої ситуації.

Конфлікт в соціологічному значенні є части-
ною суспільного, повсякденного життя людини. 
Проблематика вивчення конфлікту відкриває ши-
рокий діапазон соціофілософського вивчення.

Як вважає сучасний український соціолог 
Є Головаха, що конфлікт повинен відбутися  
в суспільтсві, тому що різниця в поглядах, інтере-
сах, соціальних змінах виникає саме серед стари-
ми і новими владними особами (елітами) і ця пози-
ція підкріплюється теорією Р.Дарендорфа, де він 
вважає, що настрої серед населення впливають на 
саме соціальне середовище [2, с. 32–50].

Будь-який конфлікт соціальний, етнічний, 
політичний виникає за допомогою факторів, які 
здійснюють свою генерацію на «що» чи «хто» 
корелює конфлікт в суспільстві. В поліетнічній 
українській державі конфлікт є основним джере-
лом і виникає на основі нерівностей і порівняння 
себе з іншими. Ця риса є основною в розвитку су-
спільства і в довірі до керівників, які очолюють 
нашу державу. Саме порівняння себе з іншими  
і призводить до конфілкту, збільшує дистанцію  
і вимагає сильного керівника чи господаря держа-
ви [7, с. 39–50].

Для підтвердження вищесказанного, за да-
ними соціологічного моніторингу українського 
суспільства, який був проведений Інститутом со-
ціології НАН України в 2020 році. Нижче наве-
дені приклади таблиці, яка охарактеризовує стан 
до відношення конфліктності серед населення,  
в аналізі роботи влади в державі і захисту та забез-
печення громадян. В таблиці показана динаміка 
процесу за три роки, де ми можемо спостерігати не 
великі зміни в цій позиції, а саме в 2020 році від-
булося збільшення в показниках, 56% опитаних 
вказали, що вони згодні, що в державі повинен 
бути сильний керівник (див. рис. 1) [11, с. 466]. 

Дуже цікава позиція в порівнянні з сучасними 
данними у Т. Гоббса, він вважав, що людина сама 
по собі егоістична і не хоче працювати, ледарство 
переважає її дух. Тому він вважав, що в суспільстві 
виникають конфлікти із-за незадоволення один 
одним і виникала « війна проти всіх», це він вда-
ло описав в своїй роботі «Левіафан», 1651 року.  
Т. Гоббс вбачав врегулювання конфлікту між людь-
ми застосування насильства в державі [1, с. 29–38]. 

Глобалізаційні соціальні зміни в світі ставлять 
людину в складні умови, в стресові ситуації буден-
ного життя. Саме соціолоія, політологія та філо-
софія приділяє цьому значення. Вивчає мислення 
людини, потреби, інтереси, уявлення саме з боку 
соціальної взаємодії, яка може призвести до кон-
фліктних ситуацій. 

Г. Зіммель є засновником проблематики кон-
флікту, але конфлікт – це дефіцит суспільних ре-
сурсів і людина вступаючи в конфлікт поповнює 
цей дефіцит ресурсів за допомогою виділення себе  
в масах, у владі, престижі, статусі, лідерстві,  
це вдало описували в своїх працях Аристотель,  
К. Марс, Г. Гегель, М. Вебер.

Аналіз станніх джерел і публікацій. Вивчення 
проблематики конфліктів завжди буде актуальним 
напрямком наукових філософських, соціологіч-

© І. П. Шевель, Д. С. Лікарчук, 2022
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Рис. 1. Декілька сильних керівників можуть зробити для нашої країни більше,  
ніж усі закони та дискусії

них, політичних досліджень вченими в цих галу-
зях. Сучасні вчення та дослідження про конфлікт 
та його світоглядні методологічні аспекти показані 
в роботах зарубіжних вчених, таких як К. Боул-
дінг, М. Вебер, Г. Зіммель, Л. Козер, Т. Парсонс, 
О. Конт, Р. Дарендорф, Р. Арон, Дж. Александер. 
Серед українських сучасних науковців в цій галузі 
вивчають та розглядають проблематику конфлік-
ту, такі як І. Бекешкіна, Є. Головаха, А. Ручка, 
В. Танчер, І. Станкевич, М. Пірен, І. Шевель, Д. Лі-
карчук, А. Дацюк, М. Цюрупа та інші.

Мета статті розкриває аналіз конфлікту в соці-
альному векторі розуміння, як негативного впли-
ву на суспільні відносини, дослідження, його при-
роди та виявлення науковго значення.

Виклад основного матеріалу дослідження. Кон-
флікт спричиняє причину в соціальному просторі і 
призводить до їх змін на всіх рівнях соціальної реаль-
ності і не залежить від типу протікання конфлікту.

Як ми можемо побачити, що все бере початок у фі-
лософії, і вивчення понятття конфікт не є винятком. 

Соціополітичне пояснення поняття «конфлік-
ту» веде через співвідношення до навколишньо-
го світу, до об’єктивної та суб’єктивної взвємодії 
у соціумі, вивчає роль і місце конфлікту в житті 
суспільства, вбачає конфлікт в боротьбі як з по-
зитивного так і з негативного боку, який роз-
кривається як багатогранний та багатовимірний 
феномен соціального конфлікту. Вивчення про-
блематики конфлікту розкриває широкий діапа-
зон для соціального дослідження [9, с. 95–104].

З вивченням соціального конфлікту ми може-
мо побачити, що конфлікт не завжди призводить 
до руйнівного стану і сутичка не завжди призво-
дить до конфлікту, усвідомлюється протилежні 
інтереси і регулюється поведінка індивіда. Кон-
фліктніть це людське існування.

Коли в суспільстві відбуваються постійні соці-
альні зміни і виникають один за одним конфліктні 
ситуації, то людина не змозі зрозуміти правильно 
ситуацію в суспільстві і це призводить до хаотичної 
ситуації та поведінки супротиву у людини і вона 
може вибрати позицію спостерігати осторонь, для 
свого ж спокою. Це дуже добре показано в соціо-
логічному моніторингу українського суспільства, 
який був проведений в 2020 році Інститутом соціо-
логії НАН України (див. рис. 2) [11, с. 465].

В таблиці показано, що певні ознаки зменшу-
ються та збільшуються в залежності від позиції 
опитаних в суспільстві і їх відношенні до спірних, 
суперечливих ситуацій в суспільстві.

Станом на 2018 рік людина була більш в розгу-
бленому і невизначенному стані стосовно проблем  
в державі, а уже в 2020 році ситуація трохи покращи-
лася і це становить 42,5%, тобто населення держави 
може правильно реагувати на ситуації в країні.

Німецький філософ М. Шелер говорив, що  
в історії людського буття перемінчиво поєднують-
ся різноманітні властивості, які дуже важко взає-
модіють між собою [13, с. 92–93].

В минулому столітті вчені досліджували кон-
флікт як нормальне соціальне явище, яке має 
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низку соціальних факторів, які з легкістю поро-
джують конфлікти і специфічні напрямки теорій 
конфлікту, до таких основоположників належать 
Т. Парсонс, М. Вебер, Г. Зіммель, Р. Дарендорф, 
Л. Козер. 

Так, відомий соціолог Т. Парсонс вважав, що 
позиція конфліктності закладена в самій людині  
і її соціальному розвитку, де людина повинна вико-
нувати певні норми та наслідувати цінності соціаль-
ної системи, які могли перерости у супротив, напру-
женність в соціальних відносинах [10, с. 529].

М. Вебер та Г. Зіммель вважали, що конфлікт 
є потребою в соціальному житті, тому що люди  
в суспільсві мають різні статуси, ролі і це пород- 
жує конфлікт [4].

Р. Дарендорф не бачить розвиток суспільства 
без конфліктів, він вважає, що коли не має кон-
фліктів, то це є ненормальним явищем в суспіль-
стві. Тому за Р. Дарендорфом, конфлікти треба 
врегульовувати, а не вирішувати, конфлікт завж-
ди є і буде в суспільтсві [3, с. 142–147]. Р. Дарен-
дорф, вважав, що природа конфлікту походить  
з сутності природи інтересу, де зароджується і сам 
конфлікт, і саме через природу конфлікту можна 
знайти шляхи його подолання [12, с. 105–108].

Л. Козер в своїй роботі «Функції соціального 
конфлікту» наділив конфлікт функціональними 
ролями і висунув теорію функціональності соці-
ального конфлікту, як позитивна позиція в роз-
витку суспільства [6, с. 542–556]. Вороги, які ви-
никають під час конфлікту за Л. Козером, нікуди 
не зникають, тому що суспільтсво постійно пере-

Рис. 2. Я часто не розумію, що до чого; почуваюся ніяково

буває в конфліктному стані і з’являються нові ак-
тори на конфліктному поприщі. Так як конфлікт 
повинен виконувати позитивну функцію, то сам 
конфлікт створює нові правила, норми, поведін-
ку, роль, позицію, потреби [12].

Висновки. Таким чином, феномен соціального 
конфлікту є постійним об’єктом вивчення в нау-
кових дослідженнях, потрібно робити комплек-
сний аналіз його вивчення в різних сферах буття 
і робити наукове обгрунтування вивчаємої кон-
філктної ситуації та її проблематики в цивіліза-
ційному вимірі.

Соціальні суперечності, напруження, конфлік-
тні ситуації притаманні кожному суспільсвтві ще 
з античних часів і до наших днів. Протиріччя ін-
тересів, потреб, поглядів, розуміння, ствлення до 
буття призводить до конфліктів і навантажує со-
ціальну систему суспільтсва і людину в цілому.

В статті здійснений соціологічний аналіз, який 
показує про широту вивчення проблематики кон-
фліктів в різні епохи часу.

Використання соціологічних досліджень допо-
магає глибше підійти до вивчення цієї тематики. На 
жаль в Україні не дуже розвинена ця галузь вивчен-
ня, але вона має велику перспективу з урахування 
подій, які відбуваються в нашій країні. Процеси, 
які трансформуються в сучасні конфлікти, науков-
ці ставлять перед собою завдання дослідити ці со-
ціальні конфлікти у різних стадіях прояву, треба 
розширювати сфери вивчення, які орієнтовані на 
зміну суспільного устрою, природи конфлікту, ролі 
конфлікту, управління соціальними конфліктами.
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Отже, конфлікт це соціальна реальність, де со-
ціо-антропологічний вимір може відбуватися в кон-
фліктологічному дискурсі соціокультурного просто-
ру. Подальші дослідження повинні глибше вивчати 
соціальний конфлікт, як внутрішній стан людини  
і природи конфлікту в глобалізаційному просторі. 
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Анотація

Шевель І. П., Лікарчук Д. С. Вивчення конфлікту, 
як негативний чинник соціальної взаємодії: соціополі-
тичний аналіз. – Стаття.

У статті розкрито вивчення конфлікту за допомо-
гою історичного, аналітичного, порівняльного, мето-
дологічного підходів та соціо-аналітичним аналізом 
вивчення. Досліджувалося використання прийнятих 
практик вивчення соціальних конфліктів, як елементу 

соціальної реальності та вияву нового аналізу вивчен-
ня конфліктів з боку різних галузей науки в контексті 
соціполітитчного прояву, його врегулювання в соціаль-
ній взаємодії. Теоретичний базис. Об’єктом досліджен-
ня є вивчення соціального конфлікту. Предметом до-
слідження є його соціальна взаємодія до суперечностей 
в суспільтсві та соціополітичне пізнання і розуміння. 
Суспільне буття сучасної людини підкреслює її інди-
відуальність і набуває особливого значення як об’єкту 
пізнання. Конфлікт виникає в самій природі людини, 
серед потреб, інтересів, які людина потребує протягом 
всього свого життя. Показано тісний зв’язок взаємодії 
між соціальними, культурними, політичними та соці-
офілософськими аспектами конфліктної взаємодії та 
вирішення соціальних конфліктів. Полягає у вивчен-
ні соціального конфлікту яка стає більш актуальним 
в період кризових ситуацій в суспільстві та світі. Со-
ціологічне знання торкається глобального масштабу 
вивчення цього поняття різними вченими, як соціоло-
гами, політологами, психологами та філософами. Кон-
флікти інтересів визначають буття інших конфліктів. 
Конфлікт інтересів призводить до соціального хаосу  
і для його вирішення треба специфічні способи його по-
долання, все це створює системний підхід до вивчення 
конфлікту та розробки технології переговорного проце-
су за допомогою посередника та його конструктивною 
поведінкою в конфліктній поведінці.

Наукова новизна в тому, що в статті історико-аналі-
тично досліджено природу конфлікту з боку суперечно-
стей та соціальної напруги людини в суспільній сфері 
і також увага приділяється вивченню двох напрямків 
цієї проблематики – соціополітичні та соціо – аналітич-
ної позиції. Висновки. Результатом данного досліджен-
ня є історично-порівняльний аналіз підходів та теорій 
до вивчення поняття конфлікту різними вченими. 

Ключові слова: соціальний конфлікт, конфліктна 
взаємодія, соціополітичний аналіз конфлікту, цінно-
сті, соціальна реальність конфлікту.

Summary

Shevel I. Р., Likarchuk D. S. Study of conflict  
as a negative factor of social interaction: sociopolitical 
analysis. – Article.

The article reveals the study of conflict using 
historical, analytical, comparative, methodological 
approaches and socio-analytical analysis of the study. 
The use of accepted practices of studying social conflicts 
as an element of social reality and the manifestation 
of a new analysis of the study of conflicts by different 
branches of science in the context of socio-political 
manifestation, its settlement in social interaction was 
studied. Theoretical basis. The object of research is the 
study of social conflict. The subject of research is its 
social interaction to the contradictions in society and 
socio-political knowledge and understanding. The social 
existence of modern man emphasizes his individuality 
and acquires special significance as an object of 
knowledge. Conflict arises in the very nature of man, 
among the needs, interests that man needs throughout 
his life. The close connection between the social, cultural, 
political and socio-philosophical aspects of conflict 
interaction and the resolution of social conflicts is shown.  
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It is the study of social conflict, which becomes more relevant 
in times of crisis in society and the world. Sociological 
knowledge affects the global scale of the study of this 
concept by various scientists such as sociologists, political 
scientists, psychologists and philosophers. Conflicts  
of interest determine the existence of other conflicts. 
Conflict of interest leads to social chaos and requires 
specific ways to overcome it, all this creates a systematic 
approach to the study of conflict and the development 
of technology negotiation with the mediator and his 
constructive behavior in conflict behavior. 

The scientific novelty is that the article historically 
and analytically examines the nature of conflict from the 
contradictions and social tensions in the social sphere 
and also focuses on the study of two areas of this issue – 
socio-political and socio-analytical position. Conclusions. 
The result of this study is a historical and comparative 
analysis of approaches and theories to the study of the 
concept of conflict by different scholars. 

Key words: social conflict, conflict interaction, 
sociopolitical analysis of conflict, values, social reality  
of conflict.
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АНАЛІТИЧНИЙ КОНТЕКСТ ГІБРИДНОЇ ВІЙНИ РФ ПРОТИ УКРАЇНИ

Постановка проблеми. Ось уже більше місяця 
ми є свідками розв’язаної війни проти нашої кра-
їни із застосуванням усіх можливих типів та ви-
дів зброї та озброєння. Це дійсно найтрагічніша 
та найкривавіша сторінка за час існування неза-
лежної України. Та поруч з тим багато істориків, 
аналітиків та інших експертів говорять про те, 
що «дзвіночки» такого сценарію були досить дав-
но. Майдан та війна на Донбасі особливо яскраво 
проявили ці процеси. Саме тоді ми активно від-
чули цей спосіб боротьби проти нашої країни – на 
інформаційному просторі, з «вкидами», фейка-
ми, відверто брехливими наративами та почули 
термін «гібридна війна». Специфіка такого поєд-
нання полягає в тому, що кожний з військових і 
невійськових способів ведення гібридного кон-
флікту застосовується як у воєнних цілях, так і у 
політичних та використовується як психологічна 
зброя. І це перетворення на зброю відбувається не 
тільки у медійній сфері. Так само в прямому сенсі 
у ролі зброї, яка наносить ураження різного рів-
ня системам противника, застосовуються всі інші 
невійськові засоби ведення гібридної війни. Таке 
функціональне поєднання у межах гібридних 
конфліктів гетерогенних явищ і засобів вимагає 
комплексного аналітичного підходу з боку пред-
ставників різних галузей знань.

Метою статті є дослідити явище гібридної 
війни, його прояви і наслідки у російсько-укра-
їнській війні. Проаналізувати та визначити клю-
чові елементи та види гібридної війни, котрі за-
стосовувались та продовжують застосовуватись у 
медійному просторі як російського, так і світових 
ЗМІ. Також дослідити та визначити ключові зада-
чі, котрі ставить для себе гібридна війна. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  
Гібридні війни як явище досліджували західні 
політичні експерти та військові аналітики такі як 
Ф. Хофманн, Б.Флеммінг, О.Джонсон, Ф.Карбер, 
Д. Ласіка, М. Маклюен та ін. Аспекти російсько- 

української гібридної війни у різних ракурсах 
розглядали вітчизняні дослідники такі як: В.Гор-
булін, В.Кравченко, М.Сенченко, Г.Яворська, 
А.Котенко, С.Полумієнко та ін. Багато вітчизня-
них і зарубіжних дослідників акцентують саме на 
ролі гібридних воєн у локальних та глобальних 
конфліктах сьогодення (А.Масіролі, К.Бартелс, 
М.Кіннунен та ін..) Також є ряд досліджень ві-
тчизняних вчених щодо алгоритмів та інструмен-
тів ведення таких воєн: Горбунов В., Богданов С., 
Кузьмович А., Носов В., Манжай О., Ільяшов О., 
Галака О., Павлюк Ю. та ін. Окрім того, варто за-
значити, що в останні роки тема гібридної війни 
доволі частіше ставала головною темою різнома-
нітних конференцій, круглих столів, симпозиу-
мів, тощо.

Основний матеріал. Для початку визначимося 
із самим поняттям «гібридна війна». У класично-
му визначенні Вікіпедії читаємо: «Гібридна війна – 
це війна з поєднанням в застосуванні конвенційної 
зброї, партизанської війни, тероризму, кібер війни 
та злочинної поведінки з метою досягнення певних 
політичних цілей, основним інструментом якої  
є створення державою-агресором в державі, обра-
ній для агресії, внутрішніх протиріч та конфліктів 
з подальшим їх використанням для досягнення по-
літичних цілей агресії, які досягаються звичайною 
війною. Експерти називають гібридну війну типом 
конфлікту, який все частіше буде застосовуватися 
у 21 столітті» [2]. Тобто по-суті, будь-яка війна у су-
часному світі є гібридною, бо поєднує одразу кілька 
різних елементів. І на інформаційному полі навіть 
куди важливіша ніж на полі бою. Адже елемента-
ми гібридної агресії називають певні стратегічні 
комунікації, дезінформацію, економічну блокаду, 
нелегальні операції у кіберсфері, хімічні атаки 
тощо. Гібридна війна використовує усі види влади 
держави, щоб нав’язати свою волю іншій державі, 
нападаючи на найслабші точки розвитку суспіль-
ства, і відповідно, досягти своїх результатів. І що 
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- найважливіше – основною зброєю цієї війни є сис-
тематична дезінформація. Остання, як ми можемо 
побачити сьогодні на головних каналах рф, може 
переростати у найжахливішу пропаганду з метою 
повного формування єдиної суспільної думки без 
права на альтернативу. І нам також треба розуміти, 
що агресор фокусується на найбільших слабкостях 
кожної з держав. Це може бути як політична неста-
більність – тоді нам треба зробити це середовище 
більш-менш політично стабільним; так і економі-
ка – тоді треба впроваджувати економічні зміни; 
чи, наприклад – корупція – тоді нам потрібно їй за-
побігати; або ж це може бути етнічна напруга серед 
народів – тоді потрібно працювати над інтеграцією 
усього суспільства або соціальна нерівність – тоді 
треба зменшити «прогалину» між бідними та бага-
тими. Також величезне значення мають внутрішні 
конфлікти. Цілями росії у війні з Україною є бло-
кування європейського та євроатлантичного кур-
су України, повернення у сферу впливу росії, і як 
зараз заявляється – «демілітаризація» та «денаци-
фікація», тобто по суті повне розброєння України 
та знищення будь-якої національної ідентифіка-
ції. Адже не випадково на окупованих територіях 
знищується усе, що хоч якось нагадує державні чи 
національні символи: від прапора до вишиванки 
і це не що інше як дезінтеграція української дер-
жавності. Паралельно до усього вищезазначеного 
Кремль намагається розхитати єдність європей-
ського співтовариства, дискредитувати його ба-
зові цінності, посилити свій вплив і контроль над 
процесами на континенті, встановити новий устрій  
і порядок в Європі за власним російським сценарієм.

Сьогодні у російському варіанті гібридної війни 
задіяні не лише збройні сили. Росія активно вико-
ристовує проти України ще два види впливу: вну-
трішній і зовнішній. Зовнішній більш видимий та 
із ним є можливість боротися такими ж методами: 
зокрема це протидія пропаганді, розвічування фей-
ків, активне залучення іноземних ЗМІ та постій-
на комунікація зі світом. Внутрішній куди більш 
складний та небезпечний: це як відвертий колабо-
раціонізм, так і завуальована русифікація та піді-
грування російським наративам, т.зв. «лагідний 
рашизм», що проявляє себе як у проросійських 
партіях, так і у підтримуванні ромійської мови та 
культури в Україні. Також часто впливові полі-
тики та партії (часто проукраїнські) підхоплюють 
дезінформацію, що вигідна росії, намагаючись за-
робити відповідні бонуси у суспільстві, і тим самим 
підставляють інтереси України під удар. Цей фено-
мен можна назвати створенням і активацією союз-
ників рф як всередині країни, так і у світі. Гібридна 
війна поєднує ці принципово різні типи і способи 
ведення війни, які скоординовано застосовуються 
задля досягнення основних цілей. Типовими ком-
понентами гібридної війни є використання методів, 
що сприяють виникненню та поглибленню в дер-

жаві, обраній для агресії, внутрішніх конфліктів 
різного типу: від створення внутрішніх суспільних 
протиріч через пропаганду з її переходом у інфор-
маційну війну та протидію зв’язкам країни-жер-
тви з сусідніми країнами, підтримка сепаратизму 
та тероризму аж до актів державного тероризму  
і побудови псевдодержавних утворень як гібрид-
ного ідеал-проекту державотворення, до сприяння 
створенню нерегулярних збройних формуван та їх 
оснащення (як це відбулося із тимчасово окупова-
ними територіями у Донецькій та Луганській об-
ластях). При цьому сторона-агресор намагається та 
може залишатися публічно непричетною до розв’я-
заного конфлікту. Однак ті, на кого впливають, 
повинні бути відповідно підготовленими. Москва є 
у виграші стосовно цієї умови, оскільки нові неза-
лежні держави, що раніше були частиною Радян-
ського Союзу, мають однаково велику кількість як 
і етнічних росіян, і російськомовних громадян. Ці 
російські меншини в таких країнах як Україна, 
Прибалтика, Молдова та Грузія є принциповою 
ціллю сьогоднішньої кампанії інформаційної вій-
ни з Москви». Наприклад, у виправданні злочин-
них антиукраїнських дій – у заяві МЗС рф щодо 
подій у Донецьку 13 березня 2014 року зазнача-
ється: «Росія усвідомлює свою відповідальність за 
життя "співвітчизників" і "співгромадян" в Укра-
їні і залишає за собою право на їх захист» [2] тобто 
в офіційній заяві рф свідомо використовує нечіткі 
терміни «співвітчизники» і «співгромадяни», які 
залишають для їхньої влади відкритими фактич-
но будь-які варіанти подальших дій. Як припус-
кають більшість дослідників – росія займається 
вивченням цього питання десь з 2004 року. Вони 
розробляли «Доктрину Герасімова», де було задія-
но багато фахівців із різних сфер. Якщо ці методи 
війни виявляться дієвими, держава агресор може 
досягти своїх агресивних цілей та закріпити успіх, 
виступити у ролі миротворця у внутрішньому кон-
флікті. Ще один приклад гібридної війни, у якій 
військово потужніша держава-агресор домовляєть-
ся із недержавними виконавцями – групами місце-
вого населення та бойовиками, – зв’язок із якими 
вона формально цілковито заперечує, є російська 
диверсійна діяльність в Україні навесні 2014 року. 
Під час конфлікту невеликі групи російських вій-
ськовослужбовців організовували та координували 
озброєні загони терористів із місцевого населення 
на сході України, уникаючи прямого введення сво-
їх військ через український кордон, що дозволяло 
Росії частково обходити міжнародне право у галу-
зі ведення війни. Колишній радник з безпеки при 
ООН і НАТО, генерал-майор у відставці Франк ван 
Каппен в інтерв’ю Радіо Свобода ще у 2015 році 
заявив, що Путін веде в Україні гібридну війну:  
«…гібридна війна побудована на виявленні слаб-
ких місць, послідовному просуванні або одночасно-
му за кількома напрямами, такими “хвилями”, які 
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йдуть на спад, а потім піднімаються. Розуміючи цю 
природу, і як це працює, можна достатньо ефектив-
но працювати на випередження» [4]. Разом із тим, 
директор Українського інституту національної 
пам’яті Володимир В’ятрович заявив, що Кремль 
веде в Україні не гібридну, а «більшовицьку» вій-
ну, оскільки події, що відбуваються сьогодні на 
Сході України, дуже схожі на ті, що відбувалося  
у 1918–1920 роках. «Такі події, як утвердження ра-
дянської влади насправді у 1918, 1919, 1920 роках і 
те, що відбувається зараз – в цьому можна провести 
багато паралелей. Світ говорить про якійсь новий 
тип війни, який застосовується проти України, так 
звану гібридну війну, але мені здається, насправ-
ді, цей тип не новий – це типовий більшовицький 
тип ведення війни, який вівся проти України ще  
в 1918 році», – зазначив В’ятрович. За його словами, 
суть цього методу полягала в тому, що «на певній 
території твориться якась паралельна, альтерна-
тивна влада, в Харкові на противагу УНР творить-
ся Раднарком Радянської України, який підтриму-
ється з Москви, створюються збройні формування, 
саме ці збройні формування визнаються Москвою, 
ведеться активна інформаційна, пропагандистська 
промивка місцевого населення для того, щоб його 
підтримувати, а потім розгортається вже безпо-
середня агресія – вторгнення на територію Укра-
їни» [8, с. 234]. Гібридну війну проти України рф 
розв’язала не у квітні 2014-го з початком подій на 
Донбасі, і не в лютому з початком анексії Криму, 
як багато хто вважає. Ці події лише символізува-
ли задіяння військового компонента, якого Москва 
досі не потребувала (хоча все і було підготовлено до 
військового сценарієм), оскільки все й так йшло 
«за планом». А план гібридної війни почав реалі-
зовуватися ще з 14 серпня 2013, коли росія стала 
дискримінувати український експорт в рф, завда-
ючи тим самим економічного збитку Україні. Мета 
була очевидною – не допустити підписання Угоди 
про асоціацію з ЄС і втягнути Україну в Митний 
союз. Подібну думку висловив і український полі-
толог Сергій Таран: "Якщо говорити про гібридну 
війну, то в Україні слово «гібридна» вживається 
в тому сенсі, що немає оголошеної повномасштаб-
ної війни з танками, з літаками, з застосуванням  
армії. А є неоголошена війна за допомогою малих 
диверсійних груп, які вчиняють провокації й ди-
версії на території України, хоча вони прийшли  
з росії, і дуже багато найманців саме росіян. У цьо-
му сенсі є гібридна війна.» [8, с. 415]

Світові ЗМІ пишуть, що «гібридна війна» росії 
з Україною на сході працює, а тому Києву варто 
перейняти деякі прийоми ворога. Інші видання 
говорять про те, що Захід мав би демонструвати 
більш рішучу підтримку України щодо її євро-
пейських прагнень. «Визначальним атрибутом  
у гібридній війні є не так конкретна перемога, про-
ведений ефектний бій, як утримання населення  

в постійному страху, страху за своє життя, життя 
рідних та близьких, і неважливо якими методами 
це досягається» [3, с.23]. Згідно оцінки видання 
Foreign Policy елементом гібридної війни були не 
тільки російські війська спеціального призначен-
ня, але і місцевий криміналітет, що діяв під ви-
глядом загонів самооборони. Але ж ми розуміємо, 
що в цей самий час точиться інша війна – війна за 
душі людей, війна на міжнародній арені, таємна 
війна дипломатів та спецслужб. Ми можемо каза-
ти, що в конкретній війні через таємні нетради-
ційні методи військова складова більша або на-
впаки менша. Під час етапу відносного перемир’я 
іде і гаряча, і холодна війна на інших рівнях.

Проте, незважаючи на складний характер і ди-
наміку гібридної війни, експерти пропонують ряд 
політичних і стратегічних відповідей. Деякі з них 
стосуються заходів з ретельного виявлення, стри-
мування, протидії і відповіді на гібридні загрози. 
В зв’язку з тим, що інформаційна, когнітивна  
і суспільна сфери стають наріжним каменем  
гібридної війни, будь-який набір рішень без роз-
будови довіри і впевненості навряд чи зможе за-
пропонувати дієвий антидот.

Ми вже відзначили, що гібридна війна часто ве-
деться нижче порогового рівня традиційної війни. 
Тут на головну сцену виходять цивільні: що вони 
думають і роблять щодо держави. Сучасні цифро-
ві і соціальні медіаплатформи дозволяють гібрид-
ним учасникам впливати на це, завдаючи шкоди 
державі супротивника доволі легко. Гарним при-
кладом цього є російські кампанії з онлайн дезін-
формації, деякі з них дуже непомітні, але надзви-
чайно шкідливі.

В умовах гібридної війни, коли вирішальна 
військова перемога втрачає абсолютний харак-
тер, на перший план виходить проблема реалізації 
власних національних цілей та перешкоджання 
реалізації політичних цілей ворога. Головною по-
літичною метою України є продовження свого іс-
нування як суверенної незалежної держави. Нато-
мість гібридна агресія рф проти України здійснена 
з політичною метою її упокорення, знищення суве-
ренітету України і повернення її до сфери геополі-
тичного впливу рф. Цю мету передбачено досягти 
за допомогою трьох політичних вимог, сформульо-
ваних ще до початку гібридної війни, їх виконан-
ня (разом чи окремо) могло б засвідчити поразку 
України. Це федералізація нашої держави, офіцій-
ний статус російської мови як другої державної,  
і зміна зовнішньополітичного курсу, тобто юридич-
но зафіксована відмова України від європейської 
та євроатлантичної інтеграції. В ході гібридної 
війни в Україні під загрозою виявились практично 
усі сфери суспільного життя – економіка, політи-
ка, культура, історія, культура пам’яті та інфор-
маційного споживання, навіть національна іден-
тичність. Відсутність адекватної інформаційної та 
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культурної політики спричинила культурну оку-
пацію свідомості значної частини громадян. Зусил-
лями пропаганди була нав’язана штучна проблема 
дискримінації російськомовного населення, страх 
перед ефемерною загрозою «бандерівщини». Укра-
їнський інформаційний простір без належного ро-
сійськомовного й англомовного контенту виявився 
замкненим, неконкурентним, не готовим донести 
українську позицію до світової спільноти. Тому 
сьогодні в терміновому порядку це потрібно надолу-
жувати. І використовувати методи супротивника – 
сформувати легкі та прості для запам’ятовування 
наративи, що пропагують єдність, підсилюють іс-
торію та консолідують націю. І на перше місце в 
боротьбі з негативними кремлівськими впливами 
в інформаційній сфері повинні виходити інформа-
ційні ресурси, що мають акумулювати в собі мен-
тальні особливості всіх регіонів України. Йдеться, 
таким чином, про наукове освоєння і використан-
ня етнонаціонального матеріалу, знаходження  
в ньому спільних особливостей на рівні реалізації 
державницьких інтересів, формування сучасних 
орієнтирів розвитку України. І мовне питання за-
раз вкотре має стати визначальним. Адже йдеться 
вже не просто про мову, а про питання виживання 
нації. Стратегічно важливими є й головні ідеоло-
гічні пріоритети та базові цінності, які мають бути 
покладені в основу функціонування національної 
моделі інформаційного суспільства в умовах веден-
ня проти нього гібридної війни.

Висновки. Основним полем бою будь-якої гібрид-
ної війни завжди будуть «уми та душі людей», тобто 
когнітивний простір ключових груп населення (на-
селення країни, населення інших країн та населен-
ня території, де відбувається операція) та ключових 
акторів, що приймають рішення та формують полі-
тику. В результаті люди, населення, а не військові, 
стають основною мішенню операцій. Населення,  
а не збройні сили чи фізичний простір, стають цен-
тром спрямування зусиль. Але, звісно, що військові 
засоби завжди залишаються важливою складовою 
гібридної війни. Застосування сили чи загроза за-
стосування сили, а також її вплив (наприклад, ди-
пломатичний, економічний, гуманітарний та психо-
логічний) на суспільство визначає реальне поле бою. 
Результативною протидією гібридній війни в Укра-
їні могла б стати лише якісно побудована Стратегія 
національної безпеки із врахуванням усіх існуючих 
загроз: як інформаційних так і військових. Особ- 
ливе значення у цій страгегіх слід звернути на ін-
формаційну боротьбу із фейками та вироблення 
власних позитивних наративів.
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Анотація

Бичковяк О. В. Аналітичний контекст гібридної 
війни рф проти України. – Стаття.

Метою статті є дослідити явище гібридної війни, 
його прояви і наслідки у російсько-українській війні. 
Проаналізувати та визначити ключові елементи та види 
гібридної війни, котрі застосовувались та продовжують 
застосовуватись у медійному просторі як російського, 
так і світових ЗМІ. Також дослідити та визначити клю-
чові задачі, котрі ставить для себе гібридна війна. 

Методологічними засадами дослідження є викори-
стання аналітичного підходу, який дозволяє розглянути 
як суть та значення самого поняття гібридної війни, так  
і ті методи та інструменти, котрими вони активно послуго-
вуються та активно впроваджуються у медійний простір. 

Наукова новизна. У статті поняття гібридна війна 
розглядається як процес та водночас метод, котрий ці-
леспрямовано застосовувався щодо України протягом 
тривалого часу та отримав свою кульмінацію у вигляді 
відкритої збройної агресії, котру ми бачимо зараз. 

Висновки. Засоби війни значно розширились з при-
ходом сучасних медіа та технологій. Це означає, що 
словосполучення «війна – політика – медіа» стає зараз 
складнішим та постійно видозмінюється. Інколи вона 
може набувати форм, які дуже важко виявити та іден-
тифікувати. Це і політична,і економічна, і культурна 
складова. І шо найскладніше – «солдатами» цієї війни 
є усі без винятку громадяни, хочуть вони цього чи ні, 
здогадуються вони про це чи ні. Адже інформаційна 
складова сьогодні – невід’ємна частина нашого життя, 
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а вже хто і як її використає – це і є війна інфопросто-
рів, найбільша «війна світів» сьогодення. Більше того, 
такі гібридні операції відбуваються із використанням 
саме недержавних дійових осіб. Інколи це може оз-
начати здійснення кібератак на критичну цивільну 
інфраструктуру разом з кампанією з дезінформації чи  
з використанням пропаганди (як це можна побачити 
на усіх основних каналах рф). Таких напрямів бага-
то, як і способів, в які вони можуть поєднуватись або 
протиставлятись. Гібридна війна робить динаміку кон-
флікту незрозумілою не лише тому, що вона пропонує 
великий і широкий набір інструментів для підриву 
супротивника, а й тому, що вона дає можливість шко-
дити його безпеці на двох фронтах водночас. Це також 
стосується загальної мети гібридної війни. На фронті 
сил і засобів слабкі місця держави, що стала мішенню, 
в політичній, військовій, економічній, соціальній, ін-
формаційній і інфраструктурній сферах експлуатують-
ся настільки, наскільки вони фізично і функціонально 
ослаблені. Намагаючись зірвати суспільний контракт, 
який зв’язує між собою державу і її складові, гібрид-
ні учасники роблять ставку саме на «меншість», на 
тих, хто в тій чи іншій мірі чимось незадоволений. На 
жаль, немає єдиного «рецепту» протидії гібридній вій-
ні. Але, багато дослідників та експертів припускають, 
що одним із способів стримування, виявлення та відпо-
віддю гібридним загрозам може бути лише зростання 
довіри до владних інституцій та консолідації суспіль-
ства. В зв’язку з тим, що інформаційна, когнітивна і 
суспільна сфери стають наріжним каменем гібридної 
війни, будь-який набір рішень без розбудови довіри 
і впевненості навряд чи зможе запропонувати дієвий 
спосіб протидії таким загрозам. 

Ключові слова: гібридна війна, кібератака, пропа-
ганда, збройний конфлікт, агресія, вторгнення.

Summary

Bychkovyak O. V. Analytycal context of the hybrid 
war of the Russian federation against Ukraine. – Article.

The purpose of the article is to investigate the 
phenomenon of the hybrid war, its manifestations and 
consequences in the Russian-Ukrainian war. Analyze and 
identify key elements and types of the hybrid war that were 
used and continue to be used in the media space of both 
Russian and world media. Also, to explore and identify key 
tasks that a hybrid war asking. Methodological principles 
of research are the use of an analytical approach that 
allows you to consider both the essence and the significance  

of the concept of a hybrid war and those methods and 
tools that are actively served and actively implemented in 
media space. Scientific novelty. In the article, the concept 
of a hybrid war is considered as a process and, at the same 
time, a method that was purposefully applied to Ukraine 
for a long time and received its climax in the form  
of open armed aggression, which we see now. Conclusions. 
The means of war significantly expanded with the advent 
of modern media and technologies. This means that the 
phrase "warfare – media" is becoming more difficult and 
constantly changing. Sometimes it can acquire forms that 
are very difficult to detect and identify. This is political, 
and economic, and cultural component. And the most 
difficultest – the "soldiers" of this war are all citizens 
without exception, they want them or not, they guess 
them or not. After all, the information component today 
is an integral part of our life, and already who and how 
it uses it – this is the war of infrastors, the largest "war 
wars" of the present. Moreover, such hybrid operations 
occur with the use of non-state actors. Sometimes it can 
mean a cyber attack on a critical civil infrastructure 
together with a disinformation campaign or using 
propaganda (as can be seen on all major RF channels). 
Such directions are many, as well as methods in which 
they can be combined or contraded. The hybrid war 
makes the conflict dynamics not only because it offers 
a large and wide set of tools for undermining an enemy, 
but also because it gives an opportunity to harm its 
safety on two fronts at the same time. This also applies 
to the general goal of the hybrid war. The front of the 
forces and means of weaknesses of the state that has 
become a target, in the political, military, economic, 
social, informational and infrastructure spheres 
operated as it is physically and functionally weakened. 
Trying to disrupt a public contract that binds to a state 
and its components, hybrid participants make a bet on 
the "minority", on those who are unhappy in one way 
or another. Unfortunately, there is no single "recipe" 
to counter the hybrid war. However, many researchers 
and experts assume that one of the ways of deterring, 
detection and response to hybrid threats can only be 
the growth of confidence in power institutions and 
consolidation of society. Due to the fact that information, 
cognitive and public spheres become a cornerstone  
of a hybrid war, any set of decisions without confidence 
and confidence is unlikely to be able to offer an effective 
way to counteract such threats. 

Key words: hybrid war, cyberattacks, propaganda, 
armed conflict, aggression, invasion.
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КІБЕРКОНФЛІКТИ ЯК СУЧАСНА ЗАГРОЗА ЦИФРОВІЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА:  
ПОЛІТИЧНИЙ АСПЕКТ

Сучасний світ проходить процес трансфор-
мації управлінського порядку, однією з особ- 
ливостей такого процесу є глобалізаційні про-
цеси цифровізації суспільства. Оскільки, про-
цес дуже швидко розвивається, то система 
унормування даних форм взаємодії не є ефек-
тивною, або взагалі не працює. Окремі політи-
ко-правові системи намагаються локально ство- 
рювати умови захисту та безпеки інформаційного 
простору, однак усі вони не можуть стримати про-
цеси кіберпротиборства.

Усі процеси політичної боротьби в кіберпросто-
рі є невід’ємними елементами сучасних форм вза-
ємодії політичних лідерів. Можливості, які ство-
рюють сучасні умови для взаємодії за допомогою 
гаджетів, телефонів, ноутбуків стирають просто-
рові межі, зменшують час на обробку інформації, 
збільшують можливості швидкого публічного ре-
агування на інформаційні атаки, фейки, провока-
ції політичними лідерами.

Звичайно, для політичних рішень і політичної 
взаємодії у різних напрямках управління держав-
ними процесами важливий «ефект зустрічі», який 
сприяє до лібералізації взаємодії сторін. Однак,  
в умовах корона вірусного захворювання та не-
безпеки військових атак, які створюють загрозу 
для життя та здоров’я політичних лідерів, біль-
шість політичних процесів внутрішньої взаємодії 
та зовнішньої взаємодії щодо політичних рішень, 
які стосуються української держави, можливо ви-
рішувати в умовах онлайн спілкування. Проте,  
публічні зустрічі на безпечній території це знак по-
ваги та сильної підтримки серед політичних грав-
ців глобального чи регіонального рівня. 

В рамках сучасних загальних форм взаємодії  
у кіберпросторі політичні процеси можна розділити 
на окремі групи. Так, перша група інформаційного 
протиборства це потужні держави світового рівня, 
такі як: США, КНР. Наступна група це так зван-
ні регіональні лідери: ЄС у Європі, росія в Євразії  
(до повномасштабного вторгнення), Бразилія  
в Латинській Америці, Індія в Азії, ПАР в Аф-
риці. Третя група характеризується реалізацією 
власних інтересів на локальному рівні без засто-
сування широких підривних форм дії. Сюди вхо-
дять країни, які знаходяться на етапі становлення 

політичного та правового розвитку. Та, остання 
група це терористичні та екстремістські організа-
ції, які користуються кібернетичним простором 
для проведення підривної діяльності проти інших 
країн та міжнародних організацій, в т. ч. провід-
них держав світу.

Враховуючи особливості розвитку політичних 
процесів, публічних тверджень окремих політич-
них лідерів, публічних засуджень політичних 
лідерів, які не засуджують війну, усі вони є інци-
дентами, які виникають в інформаційній площині 
та швидко розповсюджуються за допомогою циф-
ровізуції суспільства та публічних політичних 
процесів. 

Питання щодо цифровізації та кіберконфлік-
тів у політичних процесах розглядались в різних 
напрямках наукового дослідження, бо більшість 
авторів приділяли увагу цифровізції в загально-
му сприйнятті (Соснін О., Стігліц Д., Ван Арка Б.,  
Вишневський О., Гудзь О., Ліклайдер Дж., Ля-
шенко В.), а інші оглядали політичні процеси у су-
часному трансформованому кіберсередовищі, як 
сфері розвитку політичних конфлітків (Завгород-
ня Ю., Кройтор А., Яковлев Д., Алексенцева-Тім-
ченко К.). Однак, сучасна система взаємозв’язків 
у суспільстві демонструє взаємозалежність проце-
сів, які створюють нові форми та шляхи до співп-
раці у політичній площині. 

Тому, основною метою дослідження є аналіз кі-
берконфліктів, які досить активно розвиваються, 
мають армію публічних спостерігачів та створю-
ють публічні процеси доступними для суспільного 
освідомлення при умові цифровізації населення. 
З метою досягнення поставленої мети виконано 
такі завдання, як: характеристика термінологіч-
них понять «цифровізації» та «кіберконфліктів», 
які формують основу дослідження; виявлення 
проблемних аспектів цифровізації у сучасних 
політико-правових процесах та розвиток кон-
фліктної активності; узагальнення подальших 
напрямків наукового аналізу, щодо ролі КНР 
та США; узагальнення впливу кіберконфліктів  
у політичному процесі сучасності. 

Для ефективного виконання завдань вико-
ристано методи аналізу і синтезу, порівняльний 
метод, метод наукового дослідження з викорис-
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танням феноменів, які уже проаналізовано, про-
ведено їх систематизацію, коригування нових та 
отриманих знань раніше та ін. 

Так, на думку О. Сосніна «світ цифрових тех-
нологій, в який ми входимо, – це не тільки новий 
логічний етап розвитку технологічної сфери люд-
ства, а й усієї соціально-політичної реальності. 
Поки щодо неї не існує загальноприйнятих і гар-
монізованих визначень та правових дефініцій, од-
нак цифрові технології вже стрімко захоплюють 
плацдарми для наступу» [1].

В свою чергу під цифровізацією О. Соснін розу-
міє «сучасний тренд розвитку і послідовного покра-
щення всіх бізнес-процесів економіки та пов’язаних 
з нею соціальних сфер, заснований на збільшенні 
швидкості взаємного обміну, доступності й захище-
ності інформації» [1].

Таким чином, за допомогою цифровізації відбу- 
ається удосконалення саме політичних процесів, 
прийняття політичних рішень, здійснення полі-
тичної взаємодії та спрощення процесів комуні-
кації серед політиків. Усі ці процеси по своєму 
сутнісному наповнені можуть супроводжуватись 
кіберконфліктами, які створюють деструктивні 
умови для модернізації політичної системи в сере-
дині країни та у світі загалом.

Цифровізація у політичній площині активно 
розпочалась з приходом до влади політичної пар-
тії «Слуга народу» та її лідера Володимира Зелен-
ського, які в силу своєї недосвідченості у старих 
політичних процесах розпочали будувати сучасну 
цифровізовану політичну систему за допомогою 
гасла «країна в смартфоні» та застосунку «Дія», 
який в умовах військового часу став корисною 
розробкою для громадянам, які хотіли перетнути 
кордон, але не мали при собі паперових докумен-
тів. Недосвідченість це не ознака поганої якості в 
політичному процесі країни, яка розвивається, це 
шлях до нових можливостей, якщо команда має 
на меті пріоритети держави та суспільства, а не 
власну вигоду. Саме такі зручні опції запровадже-
ного застосунку є зразком політики держави щодо 
створення умов спрощених процедур для реаліза-
ції прав громадян у найскладніші часи.

Сучасна політика держави зосереджена на 
спрощення бюрократичної системи, економію 
часу для будь-яких реєстраційних процесів, ефек-
тивного користування соціальними гарантіями. 
Однак, окрім позитивних аспектів існує ряд загроз 
щодо кібератак для оприлюднення персональних 
даних, можливості їх використання та видалення 
з баз даних. Саме такі загрози стоять перед сучас-
ним сектором інформаційної політики з метою за-
хисту та збереження персональної інформації. 

Яскравим прикладом незручностей у сучасній 
Україні є зникнення у застосунку «Дія» водійських 
прав та свідоцтва про реєстрацію транспортного за-
собу майже на два тижні після того, як розпочалось 

повномасштабне вторгнення на територію України 
військ рф. Тому, з метою захисту наших даних ін-
формація про такі види документів були відсутні, 
а отже збережені від кібератак. Бо сучасна форма 
війни це не лише військо з сучасною військовою 
технікою, але і кібервійсько, яке намагається стер-
ти будь-які данні щодо державного статусу та суве-
ренітету в інформаційній площині.

Кіберконфлікти у політичній площині – це 
ряд заходів, які націлені впливати на інфор-
маційні ресурси, офіційні сайти, банки та інші 
важливі для держави інформаційні портали, які 
ідентифікують її, як незалежну правову систему 
з окремою територією, населенням та органами 
управління [2; с. 145].

В сучасному світі роль кіберконфліктів зро-
стає, бо інформація стає зброєю, яка може стати 
причиною політичної смерті для окремих полі-
тичних лідерів чи політичних сил. В Україні від 
моменту становлення незалежності в такому стані 
без можливостей відновлення, реанімації та пе-
реформатування знаходяться дві політичні сили 
такі, як: комуністична партія, опозиційна плат-
форма за життя. «За таких умов під суттєвою за-
грозою опиняються об’єкти критично важливих 
інфраструктур держави (енергетика, транспорт 
тощо), оскільки інформація, якою вони вільно ко-
ристуються в повсякденному житті, у цифровому 
вигляді несе в собі всі ознаки зброї – як із точки 
зору психологічного, мовного, так і технічного або 
технологічного впливу» [1]. 

Розвиток кіберконфліктів відбувається у зв’яз-
ку виявленням політичного інциденту, який  
не має механізму правового продовження в інфор- 
маційній площині. Дуже важко забезпечувати 
достовірність інформації, в умовах відсутності 
санкційної форми захисту швидкого реагування  
в праві. В свою чергу виникає необхідність у циф-
ровій трансформації, як діяльності направленій 
на пошук ефективних механізмів захисту інфор-
маційного середовища загалом та окремих видів 
інформації частково.

На думку Девіда Террара «цифрова трансфор-
мація – це процес переходу до нових способів ро-
боти і мислення з використанням цифрових, соці-
альних, мобільних і нових технологій та включає 
зміну мислення керівництва, заохочення інно-
вацій і нових бізнес-моделей, оцифровку активів  
і ширше використання технологій для поліпшен-
ня досвіду співробітників, клієнтів, постачальни-
ків, партнерів і зацікавлених сторіни» [3].

У зв’язку зі змінами в цифровізації суспільства 
можемо говорити про цифрову трансформацію полі-
тики, бо власне використання цифрових технологій 
демонструє удосконалення політичних процесів від-
повідно до умов сучасного світу, а це швидке реагу-
вання політичної системи на виклики і загрози, які 
виникають уже у сучасному політичному просторі.
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Одними із найбільш прогресивних учасників 
глобального рівня цифровізації можна вважати 
США та КНР, які демонструють могутність влас-
них країн у формуванні цифрового суверенітету 
на глобальному рівні. 

У своїх методах щодо цифровізації суспільства 
та регулювання відносин в межах інформаційного 
простору вищезазначені країни діють по різному, 
однак обидві мають успіх у світовому впливі на 
інформаційні процеси. «Саме шляхом жорсткого 
контролю медійних ресурсів та інтернет ресурсів 
слідує Китайська Народна Республіка. Ця країна 
має свої індивідуальні особливості політичної сис-
теми та взаємодії з громадянами держави. Однак, 
це не заважає державі разом з її громадянами про-
гресувати та збільшувати економічний ріст країни. 
За формою правління Китай є республікою, в ній 
функціонує однопартійна система, єдиною партією 
цієї країни є Комуністична партія, по формі дер-
жавного устрою Китай є унітарною державою, що 
показує ієрархію органів управління з чіткою сис-
темою розподілу повноважень» [5, с. 38]. 

«В силу ряду негативних аспектів захист націо- 
нальних інтересів Китаю у кіберпросторі продов-
жує удосконалюватись та індивідуалізуватись під 
власні інтереси та пріоритети. Роль системи орга-
нів управління у впливі на кіберпростір висока та 
чітко орієнтована. Сформовано державні органи, 
які відповідають за дану сферу. А найголовніше, 
це суспільне мовчазне визнання санкційної сис-
теми кібернетичного управління в державі, що 
не потребує міжнародної критики та осуду, адже 
міжнародна спільнота акцентує власний пріори-
тет це інтереси, права та свободи людини, якщо 
громадяни Китаю в більшій мірі позитивно сприй-
мають систему управління, вирішення проблем 
та кіберконфліктів, тому можна стверджувати, 
що інтереси та права людини у Китаї повністю 
влаштовують її громадян» [5, с. 40]. 

У свою чергу в США «у 2015 році затверджено 
«Стратегічний план 2015–2018 рр.», у якому ви-
значаються цілі щодо забезпечення громадських 
інтересів, зокрема прав споживачів, безпека та 
доступ до широкосмугового зв’язку. Також, у 
державному управління телекомунікаційним 
сектором у США велике значення надається сти-
мулюванню конкуренції в телекомунікаційному 
середовищі. У 2009 році запроваджено правила 
нейтральності мережі, відповідно до яких тари-
фи зв’язку регулюються ринком, а питання щодо 
встановлення та моніторингу стандартів якості 
послуг регулюються державою» [6, с. 263].

Значимість цифровізації обґрунтовується що-
річним збільшенням ВВП країн приблизно на 
20%, однак у країнах з високим рівнем розвитку 
такий показник становить біля 7%. Так, до при-
кладу у 2019 році частка цифрової економіки у 
ВВП США становила від 6,9 до 21,6%, в свою 

чергу у ВВП Китаю – від 6 до 30%. В порівнянні 
з прогресією розвитку від 2010 року до 2017 року 
лідером у збільшенні частки доданої вартості  
в цьому напрямку залишалася Тайвань (провін-
ція Китаю) – 2,0%. Також, швидкі темпи додають 
країни Європи – Кіпр, Сербія, Ісландія, Польща, 
Ірландія, Німеччина [6, с. 262].

Отже, можемо прослідкувати різні методи циф-
ровізації у суспільствах США та КНР, різні полі-
тичні режими, однак приблизно однаковий діапа-
зон розвитку цифровізації, як сучасного процесу 
розвитку політико-правової площини людства. 

Звертаючи увагу на ефективні зміни щодо циф-
ровізації прогресивних країн світу, варто звернути 
увагу на запобігання кіберконфліктів, які є однією 
з ключових загроз щодо трансформації в політич-
ній площі для окремих політичних систем. Для 
вирішення даних питань варто комплексно фор-
мувати систему попереджувальних та санкційних 
заходів на рівні державного управління. 

Вдалою є думка авторського колективу Кройто-
ра А., Яковлева Д., Алексенцева-Тімченко К. щодо 
необхідності враховувати розповсюдженість інфор-
маційних технологій та активне використання їх се-
ред юних громадян із мережі інтернет [7]. Адже, під 
час характеристики цифровізації варто враховувати 
і те, що приймати участь в окремих видах політич-
них процесів в інтернет просторі можуть люди, які 
ще не досягли повноліття та не можуть бути повно-
цінними учасниками політичного процесу. 

Разом з тим, потребує уваги позитивний аспект 
кіберконфліктів, як джерела до виокремлення пу-
блічних швидких реакцій суспільства, підвищення 
рівня критичної свідомості щодо політичних проце-
сів, вміння аналізувати та формувати індивідуальне 
бачення щодо політичної ситуації. Саме кіберпро-
стір є джерелом політичної поінформованості та 
зниження рівня байдужих до політики людей. 

Також, у стресових конфліктних процесах сві-
домість суспільства активізується з метою згурто-
ваної співпраці та формування ключової мети, яка 
в процесі реалізації спонукає до ефективного роз-
витку політичної системи. Конфлікт є джерелом 
змін, наскільки влада та суспільство вдало вико-
ристовують ці зміни, настільки завершення кон-
флікту буде позитивними чи негативними в проце-
сі державно-політичного розвитку. 

Небезпека кіберконфліктів у сучасному полі-
тичному процесі уповільнює розвиток цифровізації 
громадян, межі територіальної прив’язки конфлік-
ту стираються. Тому, людство потребує конкре-
тизації форм впливу на взаємовідносини в мережі 
вільного інформаційного доступу. Разом з тим, по-
трібно створення спільних звичаїв, які моделюють 
поведінку користувачів кіберпростору. Політичний 
простір набуває глобальних масштабів та потребує 
координації розвитку людей у взаємодії щодо вико-
ристання інформаційних ресурсів. 
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Анотація

Завгородня Ю. В. Кіберконфлікти як сучасна за-
гроза цифровізації суспільства: політичний аспект. – 
Стаття.

У світі відбуваються геополітичні зміни, які здій-
снюють безпосередній вплив на кіберпростір, оскіль-
ки в сучасному сприйнятті, – це виокремлене середо-
вище протиборства між різними суб’єктами політики 
на міжнародному та регіональному рівнях. Рушійним 
джерелом змін є конфлікти, а в розвитку цифровізації 
джерелом змін є кіберконфлікти, як площадка актив-
них бойових інформаційних дій. Яскравим тому при-
кладом є зміни, які кожен день відбуваються через вій-
ну росії з Україною, однак сучасні позиції активності 
сторін змінюються практично кожного дня і важливо 
роль в цьому протиборстві відіграють саме інформацій-
ні мережі з яких сторони отримують велику кількість 
інформації про стан політико-військової ситуації.

Тому, питання щодо розвитку цифровізації су-
спільства, його значимості в умовах військової агресії, 
формування механізмів стримування та противаги в 
інформаційній площині є важливими питаннями, які 
потребують деталізації та аналізу в сучасній росій-
сько-українській війні та й загалом у світовому полі-
тико-правовому порядку, який на сьогоднішній день 
порушено. 

Оскільки, умови розвитку кіберконфліктів інші, 
ніж звичайних політичних конфліктів, оскільки сто-

ронами протиборства можуть виступати усі учасники 
міжнародної взаємодії, які мають можливість відстою-
вати інтереси груп, які вони представляють, а відповід-
но мають технологічні можливості для кібернетичного 
впливу, які допоможуть реалізувати кібернетичну ата-
ку по методам кібернетичного протиборства (війни). 

Уже в сучасному науковому обігу в багатополярній 
системі устрою світу можливо виділити декілька груп, 
які активно проводять такого роду атаки та контрна-
ступи. Основна мета, таких глобальних форм впливу, 
це усвідомлення могутності інформаційного впливу  
у світі в умовах цифровізації людства. 

Тому, питання цифровізації суспільства в умовах 
загострення кіберконфліктів досить актуальний на-
прям наукового дослідження в сучасних політико-пра-
вових процесах. Бо усі процеси протиборства виходять 
за адміністративні межі окремих країн чи регіонів, 
важко ідентифікуються з конкретними суб’єктами, які 
вчинили акт інформаційної боротьби.

Ключові слова: кіберпростір, кіберконфлікти, циф-
ровізація суспільства, кібератака, громадянське сус-
пільство, політичні суб’єкти.

Summary

Zavgorodnya Yu. V. Cyberconflicts as a modern 
threat to the digitalization of society: political aspect. – 
Article.

The world is experiencing geopolitical changes that 
have a direct impact on cyberspace, because in modern 
perception, it is a separate environment of confrontation 
between different policy actors at the international and 
regional levels. The driving force of change is conflict, 
and in the development of digitalization, the source  
of change is cyberconflict as a platform for active combat 
information operations. A striking example of this is the 
changes that occur every day due to Russia’s war with 
Ukraine, but the current positions of the parties change 
almost every day and important role in this confrontation 
is played by information networks from which the parties 
receive a lot of information about the political and 
military situation.

Therefore, the issues of digitalization of society, 
its importance in the face of military aggression, 
the formation of mechanisms of deterrence and 
counterbalance in the information sphere are important 
issues that need to be detailed and analyzed in the current 
Russian-Ukrainian war and in general in the world 
political and legal order. today is broken.

Because the conditions for the development  
of cyberconflicts are different from ordinary political 
conflicts, as the parties to the conflict can be all 
participants in international cooperation who have 
the opportunity to defend the interests of groups they 
represent, and therefore have technological capabilities 
for cyber influence to help implement cyber attacks 
confrontation (war).

Already in modern scientific circulation in the 
multipolar system of world order it is possible to identify 
several groups that are actively conducting such attacks 
and counterattacks. The main goal of such global forms  
of influence is to realize the power of information influence 
in the world in the context of digitalization of mankind.
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Therefore, the issue of digitalization of society in 
the context of exacerbation of cyber conflicts is a very 
important area of research in modern political and legal 
processes. Because all the processes of confrontation 
go beyond the administrative boundaries of individual 

countries or regions, it is difficult to identify with 
specific actors who have committed an act of information 
struggle.

Key words: cyberspace, cyber-conflicts, digitalization 
of society, cyber-attacks, civil society, political actors.
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КООРДИНАЦІЯ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ: ДЖЕРЕЛА ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОЇ ТЕОРІЇ ЛЕГІТИМНОСТІ

Постановка проблеми у загальному вигляді 
та її зв’язок з важливими науковими чи прак-
тичними завданнями. Проблема забезпечення 
легітимності публічної влади постійно знахо-
диться на порядку денному в Україні. Пошуки 
оптимальної моделі легітимності не лише су-
проводжували, а й досить часто обумовлювали 
напрямки та динаміку політичного процесу: по-
страдянські трансформації та демократичні ре-
форми, олігархічно-клієнтельний авторитаризм 
та конституційні реверси. Створення «формули 
легітимності» є важливим теоретичним та прак-
тичним завданням, вирішення якого потребує 
трансдисциплінарного синтезу й підвищення 
ефективності міжінституційної взаємодії [15]. 

У даній статті увагу сфокусовано на джерелах 
та викликах для легітимності публічної влади, які 
формулюються у межах інституціональної теорії. 
Цим пояснюється ракурс дослідження: визначити 
координацію публічної влади, як один із головних 
чинників її легітимності. Варто зазначити: «Ле-
гітимність влади є центральним поняттям полі-
тичної науки та однією з головних характеристик 
сучасного демократичного суспільства. Водночас, 
легітимність залишається якимось загадковим фе-
номеном сучасної політики, у якому химерно пе-
реплітаються раціональне, сакральне та легальне. 
При цьому навіть легальність (законність) влади  
є обов’язковою, але недостатньою умовою її легіти-
мності… Повною мірою це стосується країн постра-
дянського простору, де після розпаду СРСР від-
буваються складні та болісні процеси, пов’язані з 
пошуком «формули» легітимності. Незалежні кра-
їни, об’єднані спільним минулим (як соціальним та 
економічним, так і політичним та ідеологічним), у 
процесі подолання тоталітарної радянської спад-
щини стикаються з необхідністю пошуку підстав 
легітимності влади. Найбільш очевидною є відпо-
відь, яку дає електоральна демократія: легітимною 
є влада, яку громадяни обирають у результаті про-
ведення регулярних конкурентних та більш-менш 
чесних виборів. Для України, яка часто опиняєть-
ся в кризових ситуаціях, нормою стало проведення 
як дострокових парламентських, так і президент-
ських виборів» [11, c. 242]. 

Увага до інституційного виміру легітимності 
сприяє визначенню координації публічної влади 

з точки зору інституціональної теорії. Її ретро-
спективний аналіз – від історичного інституціо-
налізму до дискурсивного – дозволить продемон-
струвати важливість інститутів у забезпеченні 
легітимності публічної влади, акцентуючи увагу 
на різних аспектах сутності інститутів у представ-
ників «строкатих» інституціоналізмів. 

В якості важливого доповнення до електораль-
ної демократії (та, відповідно, моделі електоральної 
легітимності) пропонується обґрунтування з точки 
зору інституційної теорії необхідності координації 
публічної влади як фундаменту її легітимності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій з да-
ної теми, виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми, котрим присвячується озна-
чена стаття. Цілісне бачення координації публіч-
ної влади як основи її легітимності та визначення 
джерел та викликів інституціональної теорії, які 
акцентують увагу на необхідності забезпечення 
міжінституційної взаємодії, потребує викори-
стання інституціональної методології досліджен-
ня, зокрема здобутків «старого» та «нового» ін-
ституціональних підходів. У дослідженнях з даної 
теми зосереджується увага на специфіці інститу-
ціональної теорії, окресленні її предметного поля 
та найпоширеніших версій щодо координації мі-
жінституційної взаємодії як основи легітимності 
публічної влади. 

 Історія створення понятійного апарату інсти-
туціоналізму дозволяє виокремити джерела та 
критерії легітимності публічної влади, які фор-
мувались на різних етапах становлення політич-
ної теорії. До джерел інституціональної теорії 
легітимності слід віднести праці Н. Макіавеллі,  
Дж. Лока, Ж.-Ж. Руссо, Г. Гегеля, ін. Окремий 
етап пов’язується із М. Вебером. Один із дослід-
ників творчості Макса Вебера, німецький автор 
М. Райнер Лепсіус у збірці за редакцією Клауса 
Вендта визначив, які основні концепти веберіан-
ської інституціональної теорії впливають на су-
часну науку, політику та суспільство – від демо-
кратизації до інституціоналізації та легітимації 
публічної влади ЄС [13]. 

Харизматичне лідерство може заважати легі-
тимності публічної влади. Саме через відсутність 
координації у міжінституційній взаємодії виника-
ють загрози для демократії та обмеження свободи 
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індивідів. Аналізуючи структурні та культурні 
умови, за яких люди розвивають довіру до політич-
них і соціальних структур і в кінцевому підсумку 
приходять до їх підтримки та підкоряються, автор 
надає ґрунтовну інформацію. Координація є важ-
ливою складовою у веберіанській концепції «ін-
ституційного порядку». Координація санкціонує 
довіру до інститутів, яка є фундаментом їх легіти-
мності. Як зазначає М. Райнер Лепсіус: «Довіра до 
інституцій стосується дуже різних аспектів. Ви-
ходячи з досвіду функціонування певного інсти-
туційного порядку, ми віримо, що окремі особи та 
організації достатньо структуровані й контролю-
ються інституційними правилами навіть у непе-
редбачуваних ситуаціях. Довіра може розвиватися 
з досвіду того, що певні особи та організації прак-
тикують свою попередню поведінку знову і знову. 
Виконання очікувань від певної поведінки призво-
дить до відносин довіри, навіть якщо інституційні 
правила та процедури та керівні ідеї, на яких вони 
засновані, явно не відомі. У випадку довіри до ін-
ституцій наша довіра не пов’язана з поведінкою 
індивідів, їх мотивами та настроєм» [13]. Система 
сучасного урядування потребує як спроможності, 
так і легітимності, у творах сучасних авторів на-
голошується на необхідності координації публіч-
ної влади в умовах фрагментації суспільства [12]. 
Зв’язок між координацією та легітимністю прояв-
ляється у тому, що здійснюється перехід від моде-
лі держави-опікуна до держави-партнера, бо саме 
партнерський підхід відкриває нові можливості у 
публічній політиці, дозволяє підвищити ефектив-
ність урядування. 

Спираючись на дослідження цих та інших ав-
торів спробуємо проаналізувати як з розвитком 
політичної науки змінюється інституціональна 
оптика щодо легітимності публічної влади. 

Формулювання мети статті. Метою статті є ви-
значення джерел та викликів інституціональної 
теорії щодо координації публічної влади як осно-
ви її легітимності.

Виклад основного матеріалу дослідження з 
повним обґрунтуванням отриманих наукових ре-
зультатів. Зазвичай тлумачні словники надають 
дві інтерпретації поняття «координація» [10]. 
По-перше, погодження та зведення до відповідно-
сті у процесі встановлення взаємозв’язку між ді-
ями індивідів [10] . По-друге, узгодженість дій та 
рухів. Особливо ця інтерпретація розповсюджена 
щодо фізичного виховання та спорту. Адже, важ-
ко уявити успішного спортсмена, рухи якого не 
координовані, або спортивну команду, гравці якої 
діють під час гри окремо, без належної координа-
ції. Відсутність координації – це шлях до поразки. 
Навпаки, координація рухів та взаємодії є однією 
із головних запорук спортивної перемоги. 

Екстраполюючи це твердження на простір пу-
блічної влади слід відзначити, що координація 

інституційної взаємодії є важливою умовою ле-
гітимності. Адже, у процесі управління однією  
із основних виступає координаційна функція. Ко-
ординація як функція менеджменту забезпечує 
розвиток організації. Погодимось із українською 
дослідницею О. Громовою: «Координація забез-
печує взаємодію різних частин організації на ко-
ристь виконання завдань, що стоять перед нею. 
Координація конкретно визначає, хто, що і коли 
робить, з ким і як взаємодіє, в якому порядку пе-
редає власні результати праці іншим учасникам 
діяльності і користується їх результатами» [4].

Встановлення та подальше функціонування 
легітимної публічної влади потребує координації. 
У сучасних умовах координація міжінституційної 
взаємодії – це головна функція публічної влади, 
яка й забезпечує її легітимність. Ця функція реа-
лізується за наступними напрямками: 

– погодження горизонтальної та вертикальної 
міжінституційної взаємодії, зведення її до відпо-
відності демократичним стандартам діяльності 
публічної влади; 

– сприяння встановленню нових зв’язків (роз-
ширення мережі взаємодії) та підвищення ефек-
тивності наявних взаємодій між інститутами; 

– підвищення ефективності парламентського 
контролю; 

– налагодження взаємодії між інститутами 
центральної та регіональної (місцевої) влади; 

– підвищення ефективності діяльності коорди-
наційних органів публічної влади, які відповідно 
до норм адміністративного законодавства мають 
узгоджувати та упорядковувати взаємодію суб’єк-
тів урядування; 

– контактування із представниками громад-
ськості (масмедіа, представники спільнот, актив-
ні громадяни тощо); 

– узгодженість дій різних органів публічної 
влади. 

Останнє виявляється найважливішим. Адже, 
саме узгодженість дій, як наслідок координаційних 
зусиль публічної влади забезпечує її легітимність. 

Боротьба за «право на владу» у сучасних су-
спільствах означає, передусім, боротьбу за здат-
ність здійснювати координацію. Необхідно впро-
вадження нового інституційного дизайну, який 
обов’язково має включати «інститути координа-
ції». Тобто, інститути, прямим завданням яких 
буде забезпечення координації міжінституційної 
взаємодії. Це питання потребує посиленої уваги. 
Інститути та їх еволюція є одним із найяскраві-
ших прикладів боротьби за «право на владу» в єв-
ропейській політичній традиції. Ретроспективний 
огляд історичних віх розвитку та трансформації 
інституціональної оптики інституційного вимі-
ру легітимності публічної влади слід розпочати з 
часів афінського полісу. Координація тут спрощу-
валась порівняно невеликою кількістю громадян 
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та їх спілкуванням обличчям до обличчя. Афін-
ська демократія постала через Агору – спеціальне 
місця координації дій громадян, «топосу» їх вза-
ємодії задля утворення демократичної влади та 
забезпечення її легітимності. Водночас, політичне 
життя афінського полісу відбувалося на перетині 
сакрального та раціонального. Сакральний вимір 
діяльності влади, а отже, й її легітимності, супро-
воджує усю історію людства. Водночас, сакралі-
зація влади – це актуальний виклик сьогодення, 
фундамент тоталітарних ідеологій та одна із при-
чин конфліктів та війн. Сприйняття влади як ці-
лісності, бездоганності та таємничості є складови-
ми її сакралізації. Навпаки, раціональний вимір 
легітимності публічної влади дослідники пов’язу-
ють із виокремленням інститутів та координаці-
єю міжінституційної взаємодії. Відзначимо: «…з 
часів Платона і Арістотеля політична думка ціка-
вилась тим, що надалі отримало назву політичних 
інститутів – держава, конституція…» [7, c. 146]. 
Наприклад, Платон у творі «Держава» виокре-
мив та порівняв різні форми правління (тимо-
кратія, олігархія, демократія, тиранія тощо),  
в межах яких визначалися інституційні виміри 
легітимності публічної влади. Аристотель у «По-
літиці» [1] продовжив обговорення політичних ін-
ститутів і «правильного» суспільства, висунувши 
ряд питань: «Яка ідеальна форма уряду?», «Який 
тип конституції є оптимальним у різних обстави-
нах, далеких від ідеалу?», «Що характеризує кон-
ституції, які не є «правильними» (ідеальними)  
в різних неідеальних обставинах?» [1, с. 544]. 

Б. Ротстайн вказує: «Класична політична 
теорія включає в себе не тільки обговорення по-
літичних ідеалів та індивідуальних обов’язків. 
Для Платона і Аристотеля, як і для Н. Макіавел-
лі, Дж. Локка, Ж.-Ж. Руссо, Т. Гоббса та інших 
представників цієї традиції, одна з основних 
проблем полягала у з’ясуванні питання про те, 
які політичні інститути можуть забезпечити 
створення кращого типу суспільства і особис- 
тості» [9, c. 149]. 

Слід погодитися з тим, що «…інтерес (до інсти-
тутів) знайшов друге дихання у новій науці про 
політику Н. Макіавеллі, у трактатах Ж. Бодена, 
Т. Гоббса, Д. Локка, Ж.-Ж. Руссо, Г. В. Ф. Гегеля 
і багатьох інших мислителів, які створили пере-
думови для становлення сучасного політичного 
знання» [7, c. 146]. 

Через століття інституційного розвитку у Єв-
ропі роль інститутів переосмислює Г. Гегель. Від-
значимо: «висунута Гегелем ідея інститутів, що 
формують і складають державний лад як втілення 
розумності, яка перевершує розумну волю окре-
мого індивіда, надовго дала потужний імпульс  
й чітку орієнтацію подальшого вивчення при-
роди, змісту та функцій соціальних, публічно- 
правових інститутів» [7, с. 146]. 

Продовжуючи інституціональну традицію, 
фундатор теорії легітимності М. Вебер у своїй пра-
ці «Господарство та суспільство» сформулював 
політологічні та соціологічні поняття та окрес-
лив інституційні засади соціальної структури су-
спільства (легітимний порядок, види легітимного 
порядку (конвенція і право, союзи, об’єднання, 
установи, бюрократія, політичний союз, держава, 
панування тощо). Як стверджує один із дослідни-
ків веберіанської традиції в історичній соціології: 
«…істотну роль відіграли концептуалізації М. Ве-
бера щодо ролі різноманітних історичних практик 
легітимації соціального порядку в економічній  
і політичній інституціоналізації» [5, с. 72]. 

На думку К. Байме: «Після Макса Вебера іс-
торична соціологія почала відводити центральне 
місце інституціям, навіть якщо при цьому вона 
ставала все більше формалізованою і, частково, 
відмовлялася від поняття інституцій» [2, с. 130]. 
Наступницею веберіанської традиції інститутуці-
оналізму К. Байме називає американську теорію 
систем. Зокрема на теоретичній спадщині М. Ве-
бера основується соціологічна парадигма струк-
турного функціоналізму Т. Парсонса та Р. Мер-
тона, теорії раціонального вибору Дж. Коулмана, 
феноменологічна соціологія А. Щюца, П. Бергера, 
Н. Лукмана. Слід зазначити, що різні соціологічні 
напрямки об’єднує соціологічний аналіз інститу-
тів у структурі суспільства з опорою на творчість 
М. Вебера.

Виокремлюючи в якості однієї з головних 
функції інститутів координацію дій індивідів, до-
сліджуючи її у соціально-історичному середовищі 
в процесі становлення та розвитку Т. Парсонс по-
силається безпосередньо на М. Вебера. 

Отже, саме теоретична спадщина М. Вебера 
стала ключем дослідження інституційного виміру 
публічної влади та координації міжінституційної 
взаємодії як основи її легітимності. 

Засновниками класичного інституціоналізму 
(«старий інституціоналізм») вважаються Т. Ве-
блен і Дж. Коммонс. Однак, основні положення ін-
ституційної теорії були виокремленні ще в межах 
інституційної економічної теорії К. Маркса та 
Ф. Енгельса, які «…розглядали державу як найваж-
ливіший економіко-політичний інститут» [8, с. 13]. 
Їх поняття «певний спосіб життя» було використане  
в дослідженнях Т. Веблена. Останній під інститу-
том розумів «…стійкі звички мислень, властиві ве-
ликій спільності людей» [8, с. 13]. Один із авторів 
вказує, ніби «Деякі дослідники специфіки історич-
ного інституціоналізму іронізують, що якби роботи 
К. Маркса або М. Вебера з’явилися зараз, то їх теж 
можна було б класифікувати як «історичний інсти-
туціоналізм» [5, с. 74]. 

Інститути розглядались як основа легітимності 
публічної влади. Більшість із них створювались 
саме для забезпечення легітимності. На думку 
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німецького дослідника К. Байме, «…інституціо-
нальний підхід в усі часи був обтяжений присма-
ком консервативності. Адже у консервативних 
ідеологіях постійно проголошувалися священни-
ми певні інституції (монархія, двопалатна система 
тощо), специфічний розподіл влад та організація 
управління, щоб зберегти успадковані механізми 
суспільного управління, що послуговували дуже 
специфічними інтересами» [2, с. 130]. Саме інсти-
тути проголошуються владою священними, висту-
паючи джерелом трансцендентної легітимності. 

Традиційно європейська континентальна 
політична теорія «…не тільки здійснювала оп-
редметнення окремих інституцій, але й також 
магічно підносила державу як інституцію інсти-
туцій» [2, с. 132]. А саме: «…у центрі теоретич-
них зусиль знаходиться не держава, а goverment 
(уряд – англ.)» [2, с. 132]. 

Таким чином, одним із основних викликів 
для легітимності публічної влади виступає її 
сакралізація. Протягом усієї історії людства та 
інституційної історії цивілізації сакралізація 
влади призводить до домінування принципу па-
нування над координацією, і це утворює небез-
пеки застосування насильства, встановлення 
тоталітарних політичних режимів, спричиняє 
конфлікти та війни. 

Висновки. Отже, до джерел інституціональної 
теорії щодо координації публічної влади як осно-
ви її легітимності слід віднести наступних авто-
рів. По-перше, акцентування уваги на ролі полі-
тичних інститутів у творенні кращого суспільства 
та особистості (Н. Макіавеллі, Ж. Боден, Т. Гоббс,  
Дж. Локк, Ж.-Ж. Руссо, Г. В. Ф. Гегель, ін.). 
По-друге, праці М. Вебера, у яких вперше ви-
значено сутність легітимності соціального по-
рядку, окреслено роль координації міжінститу-
ційної взаємодії тощо. По-третє, безпосередньо 
етап становлення інституціоналізму, як окремо-
го напрямку дослідження легітимності публіч-
ної влади, її інституційного виміру (Т. Веблен,  
Дж. Коммонс, ін.). 

Визначено основний виклик координації пу-
блічної влади відповідно до інституціональної те-
орії легітимності, який сформульовано у вигляді 
дилеми: сакральне vs. раціональне ставлення гро-
мадян до влади. 

У сучасних умовах функція координації мі-
жінституційної взаємодії як основи легітимності 
публічної влади реалізується за наступними на-
прямками:

– погодження горизонтальної та вертикальної 
міжінституційної взаємодії; 

– сприяння встановленню та розширенню ме-
режі міжінституційної взаємодії; 

– підвищення ефективності взаємодії інститу-
тів публічної влади із масмедіа, лідерами громад-
ської думки, активістами тощо. 
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Анотація

Яковлева Л. І. Координація публічної влади: дже-
рела інституціональної теорії легітимності. – Стаття.

У статті визначено координацію публічної влади як 
основу її легітимності. Сучасні суспільства є фрагмен-
тованими, а публічна влада переходить від примусу чи 
загрози насильства як складової урядування до зосере-
дженості на головній функції – координації міжінсти-
туційної взаємодії. Від моделі держави-опікуна до мо-
делі держави-партнера. Координація міжінституційної 
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взаємодії задля узгодження інтересів суспільних груп 
стає головним напрямком діяльності публічної влади, 
від якого повною мірою залежить її ефективність. Для 
українського суспільства головним завданням стає 
координація публічної влади з метою визначення сус-
пільного інтересу та формулювання на цій основі на-
ціональної ідеї. Відповідно до веберіанської традиції 
це сприяє забезпеченню легітимності інституційного 
порядку. У фокусі дослідження знаходяться історич-
ні джерела та сучасні виклики легітимності публічної 
влади, які формулюються у межах інституціональної 
теорії. Обраний ракурс дослідження дозволяє визначи-
ти координацію публічної влади, як один із головних 
чинників її легітимності. Наголос зроблено на коорди-
нації, як однієї із головних функцій урядування, ді-
яльності публічної влади у цілому. 

Акцентовано увагу на джерелах та теоретичних ін-
терпретаціях сучасного виклику легітимності, який 
сформульовано у вигляді дилеми між сакралізацією 
влади та її раціоналізацією. Визначено, що сакраліза-
ція влади є вкрай небезпечним феноменом політичного 
життя. Констатовано, що підхід, який позиціонує ко-
ординацію публічної влади, як фундаментальну основу 
її легітимності, передбачає раціоналізацію та відкри-
тість влади, відмову від її сакралізації тощо. Визначен-
ня джерел інституціональної теорії щодо легітимності 
публічної влади дозволяє інтерпретувати координацію 
як основу сучасного розуміння легітимності. Ретро-
спективний аналіз – від історичного інституціоналізму 
до дискурсивного – наголошує не лише на важливості 
інституційного виміру легітимності публічної влади, 
але й акцентує увагу на різних аспектах сутності інсти-
тутів у представників «строкатих» інституціоналізмів. 

Запропоновано обґрунтування з точки зору інсти-
туціональної теорії необхідності координації публічної 
влади як фундаменту її легітимності. Це є суттєвим 
доповненням до моделі електоральної демократії, яка  
є панівною у дискурсі політичної науки в Україні. 

Ключові слова: публічна влада, легітимність, коор-
динація, публічна політика, інституціональна теорія, 
міжінституційна взаємодія.

Summary

Yakovleva L. I. Coordination of public power: sources 
of institutional theory of legitimacy. – Article.

The article defines the coordination of public power 
as the basis of its legitimacy. Modern societies are 

fragmented and public power shifts from the coercion 
or threat of violence as part of governance to focusing 
on the main function of coordinating inter-institutional 
interaction, from the guardian state model to the 
partner state model. Coordination of inter-institutional 
cooperation in order to reconcile the interests of social 
groups is becoming the main activity of public power, 
on which its effectiveness fully depends. The main task  
of Ukrainian society is the coordination of public power to 
determine the public interest and formulate a national idea 
on this basis. According to the Weberian tradition, this 
contributes to the legitimacy of the institutional order. 
The research focuses on historical sources and current 
challenges to the legitimacy of public power, which are 
formulated within the framework of institutional theory. 
The chosen perspective of the study allows identifying the 
coordination of public power as one of the main factors 
in its legitimacy. The emphasis is placed on coordination,  
as one of the main functions of governance, and the 
activities of public power in general.

Special attention is focused on the sources and 
theoretical interpretations of the modern challenge  
of legitimacy, which is formulated as a dilemma between 
the sacralization of power and its rationalization.  
It has been determined that the sacralization of power 
is an extremely dangerous phenomenon in political life. 
It has been stated that the approach, which positions 
the coordination of public power as a fundamental 
basis of its legitimacy, involves the rationalization and 
openness of power, the rejection of its sacralization, etc. 
Identifying the sources of institutional theory regarding 
the legitimacy of public power allows interpreting 
coordination as the basis of modern understanding of 
legitimacy. The retrospective analysis (from historical 
institutionalism to discursive one) emphasizes not only 
the importance of the institutional dimension of public 
power legitimacy but also focuses on various aspects 
of the essence of institutions in the representatives  
of "variegated" institutionalism.

The substantiation from the point of view  
of institutional theory of the necessity of public power 
coordination as the foundation of its legitimacy has 
been offered. This is a significant addition to the model  
of electoral democracy, which is dominant in the discourse 
of political science in Ukraine.

Key words: public power, legitimacy, coordination, 
public policy, institutional theory, inter-institutional 
interaction.
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