
V I S N Y K
OF THE LVIV
UNIVERSITY

Philosophical
Political studies

Issue 36

Scientific journal

Published since 2011

Ivan Franko
National University of Lviv

В І С Н И К
ЛЬВІВСЬКОГО
УНІВЕРСИТЕТУ

Філософсько-політологічні
студії

Випуск 36

Збірник наукових праць

Видається з 2011 року

Львівський національний
університет імені Івана Франка

Видавничий дім
«Гельветика»
2021



ЗАСНОВНИК: ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА 

Включено до переліку наукових фахових видань України (категорія «Б»)  
з філософських та політичних наук (спеціальності: 033 «Філософія», 052 «Політологія»)  

відповідно до Наказу МОН України від 14.05.2020 № 627 (Додаток 2). 
Друкується за ухвалою Вченої Ради 

Львівського національного університету імені Івана Франка 
№ 17/6 від 02.07.2021 р.

Журнал включено до міжнародної наукометричної бази  
Index Copernicus International (Республіка Польща).

Статті у виданні перевірені на наявність плагіату за допомогою програмного забезпечення StrikePlagiarism.com 
від польської компанії Plagiat.pl.

Висвітлено актуальні проблеми методології політичної науки, проаналізовано стан розвитку політичної 
науки та сучасні теоретико-методологічні напрями дослідження політичних процесів та інститутів в Україні. 

The current problems of the methodology of the Political Science were highlighted. The development of the 
Political Science and modern theoretical and methodological approaches of the research of political processes and 
institutions in Ukraine were analysed. 

Редакційна колегія: 
Андрущенко Т. В., доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри політичної психології та соці-

ально-правових технологій, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова; Дорош Л. О., кан-
дидат політичних наук, доцент, доцент кафедри політології та міжнародних відносин, Національний університет 
«Львівська політехніка» (головний редактор); Батрименко О. В., доктор політичних наук, професор, професор 
кафедри політології, Київський національний університет імені Тараса Шевченка; Івасечко О. Я., кандидат по-
літичних наук, доцент, доцент кафедри політології та міжнародних відносин, Національний університет «Львів-
ська політехніка»; Карівець І. В., доктор філософських наук, доцент, завідувач кафедри філософії, Національний 
університет «Львівська політехніка»; Мельник В. В., доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри 
педагогіки та психології, Горлівський інститут іноземних мов, ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний уні-
верситет»; Неліпа Д. В., доктор політичних наук, доцент, завідувач кафедри державного управління, Київський 
національний університет імені Тараса Шевченка; Ґлухман Василь, доктор філософських наук, професор, Інсти-
тут етики і біоетики, Пряшівський університет (Словацька Республіка); Макарієв Пламен, доктор філософських 
наук, професор, професор кафедри філософії, Софійський університет Святого Климента Охридського (Болга-
рія); Прокоп М. В., кандидат політичних наук, доцент, інститут міжнародних відносин та публічної політики, 
факультет права та суспільних наук, Університет Яна Кохановського в Кельцах (Кельце, Польща); Шипунов Г. В., 
доктор політичних наук, доцент, завідувач кафедри теорії та історії політичної науки, Львівський національний 
університет імені Івана Франка (голова ред. ради).

Адреса редколегії: 
Львівський національний 

університет імені Івана Франка, 
вул. Університетська, 1, кім. 204, 

79000, Львів, Україна, 
тел.: (38) (032) 2394462

Editorial office address: 
Ivan Franko National 
University of Lviv, 
Universytetska Str., 1, room 204, 
79000, Lviv, Ukraine, 
tel.: (38) (032) 2394462

Редактор Д. КАРПИН 
Редактор (англ. анотацій) С. БЕКАР 

Технічний редактор С. ВОЗНЯК 
Комп’ютерний макет С. БЕКАР 

Коректор Д. КАРПИН

Видавництво і друкарня – Видавничий дім «Гельветика»
65101, м. Одеса, вул. Інглезі, 6/1
Телефон +38 (048) 709 38 69, 
+38 (095) 934 48 28, +38 (097) 723 06 08
E-mail: mailbox@helvetica.ua
Свідоцтво суб’єкта видавничої справи
ДК № 6424 від 04.10.2018 р.

Підписано до друку: 09.08.2021 р.
Формат 70х100/16

Ум. друк. арк. 23,23.
Тираж 100 прим. Зам. 0821/281

© Львівський національний
університет імені Івана Франка, 2021

ISSN 2307-1664



ЗМІСТ

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

Володимир Мельник
ЕВРИСТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ КОНСТРУКТИВІЗМУ  
ЯК МЕТОДОЛОГІЧНОГО ПРИНЦИПУ ФІЛОСОФІЇ НАУКИ 9

Галина Арсентьєва
ПОНЯТТЯ НЕДІЯННЯ В КОНТЕКСТІ  
ДАОСЬКОЇ ФІЛОСОФСЬКОЇ ТРАДИЦІЇ 20

Ніна Білокопитова, Карім Ель Гуессаб
ФІЛОСОФІЯ МІЖКУЛЬТУРНОГО ДІАЛОГУ ЯК ПРЕДМЕТ РЕФЛЕКСІЇ 29

Ксенія Зборовська
КОНЦЕПТ «ДУХОВНОСТІ» ЯК БАЗОВИЙ ІНСТРУМЕНТ  
ДЛЯ СОЦІАЛЬНОЇ ІДЕЙНОЇ ЕКСПАНСІЇ  
В КОНТЕКСТІ ДОКТРИНИ «РУССКИЙ МИР» 36

Світлана Киселиця, Олександр Крук
СОЦІОГУМАНІТАРНІ ВИМІРИ ГРОМАДЯНСЬКОЇ СВІДОМОСТІ:  
ВІД МЕШКАНЦІВ ДО ГРОМАДЯН 43

Віталій Коваль
ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУСПІЛЬСТВА  
ЗАСОБАМИ КОМЕРЦІЙНОЇ РЕКЛАМИ 51

Вячеслав Корчук, Ангеліна Михайленко
РІВЕНЬ ВПЛИВУ СНОБІЗМУ ТА ЗАРОЗУМІЛОСТІ НА ЖИТТЯ ЛЮДИНИ:  
ДОСВІД МИНУЛОГО Й СУЧАСНОСТІ 59

Богдан Куриляк
«СІМ ТРУБ» КНИГИ «АПОКАЛІПСИС»  
В ІНТЕРПРЕТАЦІЇ АНДРІЯ КЕСАРІЙСЬКОГО 66

Валентина Куриляк
ТЕОЛОГІЯ ВЕЛИКОЇ БОРОТЬБИ У ВЧЕННІ  
ЦЕРКВИ АДВЕНТИСТІВ СЬОМОГО ДНЯ 74

Ігор Куриляк
БЕДА ПРЕПОДОБНИЙ: АНАЛІЗ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ КНИГИ ДАНИЇЛА 87

Андрій Куций
КООПЕРАТИВНЕ НАВЧАННЯ В КОНТЕКСТІ ПОСТНЕКЛАСИЧНОЇ  
ФІЛОСОФСЬКО-ОСВІТНЬОЇ ПАРАДИГМИ ТА ЇЇ ЦІННОСТЕЙ 95

Віталій Малімон
HOMO ECONOMICUS: АГРЕСИВНІСТЬ, НАРЦИСИЗМ, САМОТНІСТЬ 101

Bohdana Manchul
THE PROBLEM OF UNITY OF KNOWLEDGE: FROM THE IDEA  
OF UNIFICATION TO THE PROCESS OF INTEGRATION 109



Ольга Муха, Оксана Дарморіз
КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ВИМІР КУЛЬТУРНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ 116

Світлана Пилипенко
ЛЮДИНА ЕПОХИ КАПІТАЛОЦЕНУ: ЗМІНА ПАРАДИГМИ 126

Світлана Повторева
ОБРАЗ ЛЕСІ УКРАЇНКИ В КОНТЕКСТІ  
УКРАЇНСЬКОГО ПОСТМОДЕРНІЗМУ 132

Сергій Симоненко, Наталія Щубелка
ВПЛИВ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ  
НА СТИЛЬ МИСЛЕННЯ ЛЮДИНИ 139

Ігор Спаський
CОФІЙНА ОНТОЛОГІЗАЦІЯ ГОСПОДАРСТВА У ПРАКТИКАХ  
ФІЛОСОФСЬКОЇ РЕФЛЕКСІЇ ЕКОНОМІЧНОГО МИСЛЕННЯ 146

Геннадій Целковський
ФУНКЦІОНУВАННЯ РЕЛІГІЙНОЇ МОВИ В КОНТЕКСТІ  
СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ 156

Тетяна Яцула
ДЕЯКІ АСПЕКТИ АНАЛИЗУ КАТЕГОРІЇ «ДОЗВІЛЛЯ»  
У СИСТЕМІ ФІЛОСОФСЬКИХ, СОЦІОЛОГІЧНИХ  
ТА КУЛЬТУРОЛОГІЧНИХ НАУК 164

ПОЛІТИЧНІ НАУКИ

Антон Бугайчук
ОСОБЛИВОСТІ АГІТАЦІЇ ПАРТІЇ ЗЕЛЕНИХ УКРАЇНИ 
В МІСЦЕВИХ ВИБОРАХ 2020 РОКУ  173

Андрій Гарбадин, Діана Ільницька
ТЕОРЕТИКО-КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ  
ТА ТИПОЛОГІЗАЦІЇ АВТОРИТАРНИХ РЕЖИМІВ 183

Олена Дмитренко
СПІВПРАЦЯ ТРЕТЬОГО СЕКТОРУ ТА УКРАЇНСЬКИЙ КУЛЬТУРНИЙ ФОНД 
ЯК ПРИКЛАД МОДЕЛІ ФІНАНСОВОГО ПАРТНЕРСТВА  
МІЖ ДЕРЖАВОЮ І НЕУРЯДОВИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ 190

Ірина Дужа, Людмила Мельник
ГЛОБАЛЬНЕ ЛІДЕРСТВО США  
В РОЗМІНУВАННІ ТА ЗНИЩЕННІ ОЗБРОЄНЬ 196

Олена Лавринович
ДЕМОКРАТИЧНА ЦЕЗУРА: ГОРИЗОНТ МОЖЛИВОСТЕЙ 209

Вікторія Медведська
СПЕЦИФІКА СТАНОВЛЕННЯ Й РОЗВИТКУ ВІРТУАЛІЗАЦІЇ  
ДЕЛІБЕРАТИВНОГО ДІАЛОГУ МІЖ ГРОМАДЯНАМИ  
ТА ПРЕДСТАВНИКАМИ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ 218



Анастасія Оніщенко
КРИЗА ЛЕГІТИМНОСТІ ВЛАДИ В ЕПОХУ ПОСТМОДЕРНУ 225
Марія Павлюх
ПОЛІТИЧНА ТРАНСФОРМАЦІЯ ПОЛЬСЬКОГО ЖІНОЧОГО ЖУРНАЛУ  
«ŚWIAT KOBIECY» У ЛЬВОВІ: КОНТЕНТ ТА ПРОБЛЕМАТИКА 231
Леонід Панасюк
УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКИЙ БІЛІНГВІЗМ  
У КОНТЕКСТІ ІДЕОЛОГІЇ «РУССКОГО МИРА» 239
Ярослав Приходько
МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ОБ’ЄКТИВАЦІЇ УТОПІЧНОЇ ПРАКТИКИ  
В СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНІЙ ДІЙСНОСТІ 246
Яна Сичова
ПОЛІТИКА ПАМ’ЯТІ: ІНСТРУМЕНТИ КОНСТРУЮВАННЯ  
ДИСКУРСУ «ЖЕРТВИ» В СУЧАСНІЙ ПОЛЬЩІ 251
Белла Ткач
МІСЦЕ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ В ПОЛІТИЧНІЙ СИСТЕМІ ЄС 
У КОНТЕКСТІ ВІДНОСИН ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 257
Лілія Хорішко
ЕКОЛОГІЧНИЙ ПОРЯДОК ДЕННИЙ ПРЕЗИДЕНТА ФРАНЦІЇ Е. МАКРОНА 264
Oleksandr Cheban
IRAN’S MISSILE PROGRAM AS A THREAT  
FOR THE EUROPEAN SECURITY 270
Anton Yanchenko
MEDIATISATION AND SELF-MEDIATION OF POLITICAL PARTICIPATION:  
NEW CITIZENSHIP PRACTICES AND SOCIAL MEDIA 277



CONTENTS

PHILOSOPHY SCIENCE

Volodymyr Melnyk
HEURISTICAL POTENTIAL OF CONSTRUCTIVISM  
AS A METHODOLOGICAL PRINCIPLE OF PHILOSOPHY OF SCIENCE 9

Halyna Arsentieva
THE NOTION OF NON-EXISTENCE IN THE CONTEXT  
OF TAOIST PHILOSOPHICAL TRADITION 20

Nina Bilokopytova, Karim El Guessab
PHILOSOPHY OF INTERCULTURAL DIALOGUE  
AS A SUBJECT OF REFLECTION 29

Kseniia Zborovska
THE CONCEPT OF “SPIRITUALITY” AS A FUNDAMENTAL TOOL  
FOR SOCIAL IDEOLOGICAL EXPANSION IN THE CONTEXT  
OF THE DOCTRINE “RUSSIAN WORLD” 36

Svіtlana Kyselytsia, Oleksandr Kruk
SOCIO-HUMANITARIAN DIMENSIONS OF CIVIL CONSCIOUSNESS:  
FROM RESIDENTS TO CITIZENS 43

Vitalii Koval
FORMATION OF COMMUNICATIVE ACTIVITY  
OF SOCIETY BY MEANS OF COMMERCIAL ADVERTISING 51

Viacheslav Korchuk, Angelina Mykhaylenko
THE LEVEL OF INFLUENCE OF SNOBISM AND ARROGANCE  
ON HUMAN LIFE: EXPERIENCE OF THE PAST AND PRESENT 59

Bohdan Kuryliak
“SEVEN TRUMPETS” OF THE BOOK “APOCALYPSE”  
IN THE INTERPRETATION OF ANDREW OF CAESAREA 66

Valentyna Kuryliak
THEOLOGY GREAT STRUGGLE IN THE TEACHINGS  
OF THE SEVENTH-DAY ADVENTIST CHURCH 74

Ihor Kuryliak
BEDE THE VENERABLE: ANALYSIS OF THE INTERPRETATION  
OF THE BOOK OF DANIEL 87

Andriy Kutsiy
COOPERATIVE LEARNING IN THE CONTEXT  
OF THE POST-CLASSICAL PHILOSOPHICAL-EDUCATIONAL  
PARADIGM AND ITS VALUES 95

Vitalii Malimon
HOMO ECONOMICUS:  
AGGRESSIVENESS, NARCISSISM, LONELINESS 101



Bohdana Manchul
THE PROBLEM OF UNITY OF KNOWLEDGE: FROM THE IDEA  
OF UNIFICATION TO THE PROCESS OF INTEGRATION 109

Olha Mukha, Oksana Darmoriz
COMPETENCE DIMENSION OF CULTURAL MANAGEMENT 116

Svitlana Pylypenko
THE MAN OF THE ERA OF THE CAPITALOCENE:  
CHANGING THE PARADIGM 126

Svitlana Povtoreva
LESIA UKRAINKA’S IMAGE IN KONTEXT  
OF UKRAINIAN POSTMODERNISM 132

Serhii Symonenko, Nataliia Shchubelka
INFLUENCE OF INFORMATION TECHNOLOGIES  
ON THE STYLE OF HUMAN THINKING 139

Igor Spasskyy
SOFIA ONTOLOGIZATION OF THE ECONOMY  
IN THE PRACTICES OF PHILOSOPHICAL REFLECTION  
OF ECONOMIC THINKING 146

Gennadiy Tselkovskyi
FUNCTIONING OF RELIGIOUS LANGUAGE IN THE CONTEXT  
OF SOCIO-POLITICAL PROCESSES IN MODERN UKRAINE 156

Tetiana Yatsula
SOME ASPECTS OF THE ANALYSIS OF “LEISURE” CATEGORY  
IN THE SYSTEM OF PHILOSOPHICAL, SOCIOLOGICAL  
AND CULTURAL SCIENCES 164

POLITICAL SCIENCE

Anton Buhaichuk
SPECIFICS OF THE UKRAINIAN GREEN PARTY'S CAMPAIGNING  
AT THE 2020 LOCAL ELECTIONS 173

Andriy Garbadin, Diana Ilnytska
THEORETICAL AND CONCEPTUAL PRINCIPLES OF RESEARCH 
AND TYPOLOGIZATION OF AUTHORITARIAN REGIMES 183

Olena Dmytrenko
COOPERATION OF THE THIRD SECTOR AND UKRAINIAN CULTURAL  
FOUNDATION AS AN EXAMPLE OF THE FINANCIAL PARTNERSHIP MODEL 
BETWEEN THE STATE AND NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS 190

Iryna Duzha, Lyudmila Melnyk
USA GLOBAL LEADERSHIP IN DARMING AND WEAPON DESTRUCTION 196

Olena Lavrinovich
DEMOCRATIC CAESURA: THE HORIZON OF POSSIBILITIES 209



Viktoriia Medvedska 
SPECIAL ASPECTS OF FORMATION AND DEVELOPMENT  
OF DELIBERATIVE DIALOGUE VIRTUALIZATION BETWEEN  
CITIZENS AND STATE GOVERNMENT BODIES 218
Anastasia Onishchenko
POWER LEGITIMACY CRISIS IN THE POSTMODERN ERA 225
Mariia Pavliukh
POLITICAL TRANSFORMATION OF THE POLISH WOMEN’S MAGAZINE 
 “ŚWIAT KOBIECY” IN LVIV: CONTENT AND PROBLEMS 231
Leonid Panasiuk
UKRAINIAN-RUSSIAN BILINGUALISM IN THE CONTEXT  
OF THE IDEOLOGY OF THE “RUSSIAN WORLD” 239
Yaroslav Prykhodko
THE PROBLEM OF INSTITUTIONALIZATION  
OF UTOPIC COMMUNITIES IN POLITICAL REFLECTION 246
Yana Sychova
THE POLITICS OF MEMORY: TOOLS OF CONSTRUCTION  
OF “VICTIM” DISCOURSE IN MODERN POLAND 251
Bella Tkach
POSITION OF EUROPEAN PARLIAMENT IN THE EU POLITICAL  
SYSTEM IN THE CONTEXT OF RESPONSIBILITY 257
Liliia Khorishko
THE ECOLOGICAL AGENDA OF THE PRESIDENT  
OF FRANCE E. MACRON 264
Oleksandr Cheban
IRAN’S MISSILE PROGRAM AS A THREAT  
FOR THE EUROPEAN SECURITY 270
Anton Yanchenko
MEDIATISATION AND SELF-MEDIATION OF POLITICAL PARTICIPATION:  
NEW CITIZENSHIP PRACTICES AND SOCIAL MEDIA 277



Вісник Львівського університету. Серія філос.-політолог. студії. 2021. Випуск 36, c. 
Visnyk of the Lviv University. Series Philos.-Political Studies. Issue 36, p. 9–19

9–19

© В. Мельник, 2021

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ

УДК 101.8
DOI https://doi.org/10.30970/PPS.2021.36.1

ЕВРИСТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ КОНСТРУКТИВІЗМУ  
ЯК МЕТОДОЛОГІЧНОГО ПРИНЦИПУ ФІЛОСОФІЇ НАУКИ

Володимир Мельник
Львівський національний університет імені Івана Франка,

вул. Університетська, 1, 79000, м. Львів, Україна

У статті здійснено філософський аналіз конструктивізму як методології наукового дослі-
дження та науки загалом крізь призму її проєктування на стан сучасного наукового дискурсу. Розгля-
нуто важливість історичної ґенези підходів, що сформували сучасну методологію конструктивізму. 
Окреслено основні концептуальні розбіжності трактування наукового пізнання посткласичною 
та постнекласичною раціональностями. Проаналізовано методологічні засади розмежування розу-
міння суб’єкта дослідження крізь призму класичної та некласичної  епістемологій. У контексті 
методології науки досліджено впливи конструктивізму на формування та здійснення наукових дослі-
джень у межах гуманітарних та точних наук. Розглянуто критику релятивістського трактування 
поняття «істинне знання» як загрозу розвитку наукового дискурсу. Окреслено ознаки та специфіку 
комунікативної та посткласичної раціональності загалом. У межах конструктивістської парадигми 
розглянуто критику трактування процесу наукового пізнання як дзеркального відображення дійс-
ності. Охарактеризовано коеволюційний підхід як базовий принцип становлення нової епістемо-
логічної парадигми. Досліджено концепцію «конструктивного реалізму» в контексті синтезуючого 
підходу основних «догматів» конструктивізму та реалізму. Проаналізовано принцип «творчості» як 
основний принцип коеволюційного підходу. Розглянуто суб’єкт-суб’єктну та об’єкт-об’єктну струк-
тури наукового пізнання в контексті посткласичної та постнекласичної епістемологій наукового 
пізнання. Обґрунтовано необхідність присутності синергетичного принципу формування наукової 
моделі конструювання реальності в межах конструктивного реалізму як методології конструювання 
соціальної реальності.

Ключові слова: конструктивізм, конструктивний реалізм, методологія науки, наука, пост-
класична епістемологія, гуманітарна технологія, реальність, раціональність, свідомість, суб’єкт 
пізнання, об’єкт пізнання.

Наука у ХХІ столітті розвивається та функціонує в драматичну епоху. Неврівноваже-
ний, нестабільний, катастрофічний світ – так визначають нинішній стан цивілізації вчені. 
Через конфліктність, суперечливість першої, другої та третьої віртуальної природи світ 
став усе більш плинним, фрагментарним, хаотичним і, по суті, штучно сконструйованим. 
У цьому контексті виникають такі питання: як можливе буття в умовах антропоекологічної 
кризи, культурних розломів, транзитності суспільного розвитку? Як можливе адекватне 
пізнання в умовах наростаючої плинності, деонтологізації буття, його непідвладності не 
тільки аналізу, а й надійній фіксації? За такої ситуації пошук ефективних гуманітарних 
технологій запобігання системній антропоекологічній катастрофі, їхнього адекватного тео-
ретико-методологічного обґрунтування набуває доленосного значення.

Феномен посткласичної раціональності, зокрема епістемології, є відповіддю на 
виклики антагоністичних проблем сучасності. Причому завданням посткласичної епіс-
темології є не просто абстрактне акцентування на важливості гуманітарних техноло-
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гій, а й випереджальна рефлексія щодо небезпечних наслідків застосування багатьох із 
них, стимулювання розробки технологій, які будуть протистояти деструктивним їхнім 
різновидам.

Некласична раціональність ставить під сумнів постулати класичної науки щодо 
існування реальності незалежно від суб’єкта та умов пізнання. Для некласичного суб’єкта, 
зокрема суб’єкта квантово-реалістичної фізики, реальність виступає як те, що конструю-
ється в мисленнєвих та натуральних техніко-наукових експериментах, а також за допомо-
гою рефлексій над ними.

Обґрунтування на цій підставі нового, квантово-релятивістського світогляду 
знайшло своє відображення, зокрема, в принципі відповідності об’єкта до засобів виміру, 
в ефекті Енштейна-Подольського-Розена, в принципі доповнюваності Н. Бора, в антроп-
ному принципі. Акцентування на суб’єктивно-релятивістському характері істинності знань 
також зумовлене дослідженнями культурно-історичної природи наукового пізнання. Всі ці 
фактори зумовили постановку питання про невід’ємну часово-просторову включеність 
ментальних чинників у світобудову, а також про необхідність осмислення онтологічного 
статусу свідомості в пізнанні та осягненні світу. Квантово-релятивістське світобачення, 
яке ґрунтується на атрибутивній сутності суб’єкта пізнання як спостерігача та співучас-
ника, відобразилось і на результатах досліджень, які залежно від перебування об’єкта в різ-
них системах координат та суб’єктивізації самого процесу пізнання суттєво відрізняються. 
Як зазначає В. Войцехович: «Об’єктивна істина як ідеал наукового пізнання розмивається 
та стає суб’єкт-об’єктною істиною, що залежить від світогляду та установок суб’єкта, який 
пізнає, його методології та засобів дослідження» [5, с. 48].

Усе більшу роль людського чинника у науковому пошуку можна простежити 
й у посткласичному етапі розвитку наукової раціональності. На цьому факті наголошує 
низка дослідників: С. Кримський [11], М. Попович [19], В. Лекторський [13], Ю. Мель-
ков [17]. Усі вони акцентують на тому, що об’єктність і суб’єктність можливостей та меж 
науки, по суті, задаються та програмуються антропним принципом. Виражаючи основопо-
ложну ідею посткласичної раціональності, – єдність людини та світу, духовного та матері-
ального – цей принцип є ключовим у вирішенні науково-методологічних, соціокультурних, 
аксіологічних та екологічних перспектив виживання та розвитку людства.

Треба наголосити, що некласична раціональність зовсім не заперечує класичну, 
а лише експлікує її просторові межі, демонструючи обмеженість ідеалу об’єктивного 
наукового дискурсу, акцентуючи вплив її ціннісних орієнтацій на конкретний результат 
дослідницького процесу. Зокрема, з розвитком інформаційно-комунікативних технологій 
відбувається трансформація наукового етосу, його вписування у сучасну інформаційну 
культуру. У цьому контексті відбувається реабілітація властивого для архаїчних суспільств 
мережевого способу організації та здійснення комунікації, який максимально стимулює 
інноваційну діяльність, об’єднує в єдиний організм наукове товариство. Тому цілком 
обґрунтованим є твердження, що на межі ХХ–ХХІ століть у філософії та пізнанні відбува-
ється перехід від нормативного розуму до комунікативної раціональності [3, с. 163–164]. 
Суб’єкт посткласичної науки постає не як наперед визначений, а як конструйований у про-
сторі мережевих соціальних і міждисциплінарних взаємин, який втілює у собі риси колек-
тивного суб’єкта пізнання.

Одним із виявів комунікативної реальності є її фрагментація, що виражається 
в парадоксальному об’єднанні реального та віртуального, у розмитості центру та перифе-
рії, у втраті цілісного просторово-часового образу реальності та у потязі до індивідуалізо-
ваності множинності суб’єктивних конструкцій реальності, що є загрозою налагодження 
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цілісного смислового зв’язку [3, с. 162]. Трактування постіндустріальної цивілізації як 
фрагментарного комунікативного мережевого суспільства формує підхід до пізнання 
та соціальної практики, який можна визначити як конструктивістський. Згідно з його мето-
дологічними принципами предмет пізнання та соціальна реальність, передусім комуніка-
тивна мережева реальність, не є готовою даністю, а конструюється в результаті креативної 
діяльності суб’єктів пізнання та практики.

Тож посткласична раціональність, на відміну від класичної, має справу з такими 
сферами пізнання, осягнення яких як існуючих незалежно від людини суверенних реаль-
ностей стає неможливим. Тому відповідно до методології конструктивізму постійно вини-
кає необхідність добудови реальності як результату людської діяльності. Усе це свідчить, 
що посткласична реальність не існує поза межами соціального проєктування, а тому фак-
тично є формою соціально-гуманітарної, проєктно-конструктивної раціональності. Пред-
мет посткласичної раціональності – це раціональність як сфера конструктивної діяльно-
сті, яка, на відміну від об’єктивної реальності, передбачає відкритість, незавершеність, 
проєктивність, а також формується вольовими діями, рішеннями та вчинками. З огляду 
на викладене можна стверджувати, що посткласична парадигма – це передусім парадигма 
конструктивності, яка ґрунтується на таких принципах посткласичної науки, як синерге-
тичність, самоорганізація, нелінійність, спостережуваність, відповідальність, комуніка-
тивність, ієрархічність, циклічність, доповнюваність.

Через усе більшу значущість креативної діяльності людини у стратегії виживання 
людства конструктивістські установки присутні в багатьох сферах сучасного наукового 
знання, культури та практичної діяльності. Евристично-методологічна роль епістемологіч-
ного конструктивізму виявляється у низці прикладних досліджень – у психології, соціоло-
гії, кібернетиці, біології.

Зокрема, теорія пізнання та концепція аутопоезісу У. Матурани та Ф. Варели є нетра-
диційною спробою по-новому пояснити феномен життя у сучасній біології. Конструкти-
вістський підхід до лікування низки психічних захворювань П. Вацлавика успішно засто-
совується у психіатрії. Х. фон Ферстера обґрунтовано вважають автором кібернетичного 
варіанту теорії самоорганізації. Незаперечним є внесок у розвиток соціології Н. Лумана, 
зокрема його концепція соціальної системи, згідно з якою суспільство інтерпретується 
не як сукупність автономних індивідів, а передусім як комунікативний комплекс, що 
складається із соціальних підсистем, пов’язаних комунікативною взаємодією. Практич-
но-прикладне застосування конструктивізму можна віднайти не тільки у фундаменталь-
них дослідженнях, а й у прикладних сферах технонауки, зокрема у розробці гуманітар-
них технологій, наприклад конструктивістського підходу в освіті, а також геополітичних 
технологій конструювання національних та регіональних ідентичностей. Зазначимо, що 
сучасна експериментальна наука є потужною силою, що формує нові реальності та екс-
периментальні системи, здатні об’єднати у собі живе та неживе, соціальне та природне, 
реальне та віртуальне начала, по суті, «переводить» реальне в дійсне. У цьому контексті 
результат конструктивістської діяльності є синкретичною конструкцією, яка має двоєдину 
суб’єктно-об’єктну природу.

Еволюційно конструктивізм як напрям епістемології має глибокі історичні корені. 
Його світоглядні обґрунтування почали визначатись на тлі формування ідеї активності 
науково-пізнавальної діяльності. Ці обґрунтування можна віднайти у працях Д. Г’юма, 
Дж. Берклі, І. Канта, А. Шопенгауера, Л. Вітгенштайна, К. Поппера.

У найбільш класичній формі конструктивістська природа пізнання була окреслена 
І. Кантом. Його ідея про конструювання пізнання засобом накладання на хаос відчуттів 
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апріорних категоріальних форм розсудку (простору, часу, причинності), по суті, є конструк-
тивістською. Її зміст – в утвердженні тотожності між суб’єктом та об’єктом, між пізнанням 
і тим, хто пізнає.

У ХХ столітті конструктивістські ідеї активно стали гальванізуватися математикою 
та фізикою, що вплинуло на становлення інструменталізму та конвенціоналізму. Через бага-
томанітне представлення конструктивізму в різних концепціях науки та культури прибічники 
різних напрямів сучасного конструктивізму відмежовують себе від інших, вводячи у цей 
напрям характерні оціночні уточнення: радикальний конструктивізм, соціальний конструк-
тивізм, комунікативний конструктивізм та інші. Спільним для новітніх напрямів конструк-
тивізму є їхня дотичність до становлення реляційної парадигми наукового дослідження.

Згідно з цією тенденцією, опис досліджуваних явищ не є жорстко детермінованим 
чи регламентованим – він допускає різні варіанти та тлумачення, різні стратегії свого роз-
витку і, відповідно, різні результати. На формування реляційної методологічної парадигми, 
безсумнівно, вплинули теорія відносності А. Ейнштейна та принцип доповнюваності 
Н. Бора, які акцентують на активній ролі спостерігача, експериментатора, інтерпретатора, 
а тому й виведення можливості множинності та взаємодоповнюваності альтернативних 
теорій та моделей. Вплив реляційної парадигми можна спостерігати у багатьох сферах 
науки та культури. Зокрема, у мовознавстві та лінгвістиці він знайшов своє втілення в тео-
рії лінгвістичної відносності Е. Сепіра і Л. Уорфа, а також у ймовірнісній теорії етики 
(наприклад, етика відповідальності В. Франкла).

У сучасному плинному та ймовірнісному світі такий підхід у принципі дає пози-
тивні результати, тому що відкриває можливість конструктивно вирішити проблему 
вибору між різними варіантами багатоваріантної людської діяльності та особливо у сфері 
визначення стратегії виживання людства. Однак релятивність як важливий момент люд-
ської креативності здатна переходити у свою протилежність – у деструктивний релятивізм. 
Йдеться про те, що активізм творця, який, ігноруючи онтологічну основу пізнання, вихо-
дить за межі допустимих та необхідних прогресивних змін, а це переводить релятивізм 
у волюнтаризм, який здатний виродитись у пандемію силових деструктивних дій стосовно 
природи та людини. Тому не дивно, що у науковому співтоваристві превалює й інша точка 
зору щодо релятивізації пізнання – цей процес розглядається як деструктивний, що загро-
жує перетворити пізнання на пошук «істини без її відповідності реальності», утвердження 
«етики без всезагальних зобов’язань».

Також треба наголосити, що через тотальне панування духу релятивізму та плюра-
лізму межі та сама можливість науки як способу одержання істинного знання фактично 
розмиваються. Це неминуче приводить до культивування агресивного скептицизму 
та навіть соліпсизму. Деструктивна логіка радикального конструктивізму – це епістемо-
логічний релятивізм, який, своєю чергою, стає обґрунтуванням релятивізму етичного. 
Тож релятивізм та пов’язаний з ним радикальний конструктивізм треба розглядати глибше 
та всебічно, адже саме він мимовільно обґрунтовує можливість історичного кінця науки, 
стверджуючи услід за позитивізмом, що традиційне метафізичне розуміння істини в новіт-
ній науці не працює, та ставлячи під сумнів основоположний для класичної раціональності 
принцип суверенності поняття істини.

Водночас заслуга радикальних конструктивістів полягає передусім у розвінчанні 
наукового пізнання як дзеркального відображення дійсності. Вони цілком справедливо 
критикують розуміння пізнання як відображення, розглядаючи його як концепцію, що 
позбавлена визнання креативного характеру наукового пізнання як у теоретичному, так 
і у емпіричному його рівнях. Спираючись на реляційну парадигму в психології, філософії, 
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соціології, представники різних напрямів конструктивізму (Дж. Келлі, А. Шютц, Т. Лук-
ман, У. Матурана, Ф. Варела, П. Вацлавик) стверджують, що знання, на відміну від посту-
латів теорії відображення, не міститься в об’єктивній дійсності та не вичленовується з неї 
в процесі пізнання, а конструюється суб’єктом у формі різних схем, моделей, метафор, які 
можуть бути багатоваріантними та альтернативними.

Як уже було зазначено, значний евристичний потенціал конструктивістська епісте-
мологія виявила у математиці, а також у соціальних та інженерно-технічних науках. Однак 
контраргументи конструктивізму щодо класичного епістемологічного погляду про визнання 
онтологічної основи пізнання є переконливими тоді, коли пізнавальний процес замика-
ється лише в рамках суб’єкт-суб’єктних відносин. Відмова або недооцінка онтологічних 
засад пізнання перетворює його на волюнтаристсько-інтуїтивне самоствердження індивіда.

Саме тому постають такі питання: на якій методологічній та метафізичній основі 
має відбуватись пошук гармонізації об’єктивно-вихідної реальності з конструйованими, 
штучно створеними віртуальними реальностями? Як подолати агресивну релятивізацію 
пізнавального процесу?

Базовим принципом становлення нової епістемологічної парадигми, на нашу думку, 
є коеволюційний підхід, який націлений на об’єднання наук про дух та наук про природу, інвер-
сію суб’єктно-об’єктного на суб’єктно-суб’єктне світовідношення. Цей підхід спрямований 
на формування нового типу філософування, який прагне уникнути двох крайнощів – фун-
даментального онтологізму та абсолютизації релятивізму. Він зорієнтований на осягнення 
та забезпечення гармонійної цілісності людської буттєвості, в якій синергічно поєднується 
духовне та матеріальне, природне і людське, загальне та одиничне, унікальне і особливе.

Прийняття факту наростаючої плинності, динамічності людського буття у ХХІ сто-
літті, зростання конструктивістського характеру пізнавальної діяльності не знімає про-
блему узгодження наукового пошуку з істинною реальністю, безумовного визнання немож-
ливості побудови того чи іншого типу епістемології поза її зв’язком з його онтологією.

Однак, на жаль, нині в контексті звернення до проблеми реальності з боку різних 
епістемологічних концепцій спостерігається відхід від класичних уявлень про реальність 
як вихідної структурної ланки пізнавального процесу. За цих умов виникає загроза втрати 
самої суті наукового пізнання. У багатьох сучасних дискурсах проблематика власне епіс-
темологічного визначення реальності витісняється на периферію, перекладається на ком-
петенцію лише вчених природодослідників. Такий стан справ породжує плюралістичність 
образів реальності, концептуальну розмитість її розуміння, ігнорування її трансцендентної 
основи, яка забезпечує цілісність універсуму.

Справді, шквал новітніх революцій у науці, зокрема в космофізиці, молекулярній 
біології, інформаційних технологіях, поява мегатехнологій типу суперколайдерних експе-
риментів не тільки породжує множинність онтологій, а й ставить під загрозу онтологічні 
засади людського буття в усій його тотальності. Меганаука, мегатехніка стають, по суті, 
онтотехнікою, яка здатна проникнути в глибинні основи буття, неконтрольовано зміню-
ють його константи чи задають нові параметри іншим формам буття. Зокрема, розвиток 
інформаційних технологій нині здатен формувати новий просторово-часовий континуум, 
нове сенсорне середовище та способи його сприйняття, інтерфейс комп’ютера та людини, 
конструювати технічно просунуті моделі – прообрази штучного інтелекту.

У цьому контексті для зняття опозиції конструктивізму та реалізму, релятивізму 
та онтологізму В. Лекторський слушно пропонує як альтернативу концепцію конструктив-
ного реалізму, що спрямована на пошук плідного діалогу між радикально конструктивіст-
ською та радикально реалістичною позицією в епістемології. Позиція «конструктивного 
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реалізму» характеризується так: «я» в усіх своїх іпостасях, у тому числі і як пізнаюче, 
може бути зрозумілим як існуюче лише у соціальних комунікаціях, тобто як предмет і одно-
часно умова соціокультурного конструювання. Це не означає, що суб’єктивні  реальності 
«я» фіктивні. Ні, вони цілком реальні, однак це особливий тип реальності…. Це не тільки 
предмети та їхні тіні, не тільки речі, а й події та процеси. «Я», суб’єктивне та пізнаюче, 
належить до реальності особливого типу – реальності комунікативної» [13, c. 235].

Для зближення конструктивістських та реалістських поглядів на дійсність І. Бєскова 
слушно, на нашу думку, вводить поняття «індивідуальна об’єктивна реальність» [2, с. 16]. 
На цій підставі відкривається, зокрема, перспектива подолання традиційної дихотомії 
розуму та тіла. Тож зовнішня та внутрішня сфери буття індивіда функціонують не лише як 
автономні сутності, а й виступають як цілокупне єдине.

З’ясовуючи онтологічний статус конструйованих та віртуальних реальностей, став-
лячи, зокрема, питання, як ці штучні реальності співвідносяться з вихідною, об’єктивною 
реальністю, наскільки вони онтологічно рівноправні, в контексті ідей конструктивного реа-
лізму ми цілком логічно можемо дійти такого висновку: сконструйована, штучна, у тому 
числі віртуальна реальність не є ілюзорною, а виступає способом розширення об’єктивної 
реальності, її раціонального переконструювання як інструмент дослідження соціокультур-
них духовних феноменів, що дає змогу проникнути у більш тонкі та приховані кластери 
буття сенсорно, і навіть без допомоги технічного оснащення.

Базисним принципом коеволюційної парадигми, який покликаний забезпечити 
цілісність усіх можливих форм пізнання та осягнення універсуму, включаючи й науку, 
є принцип креативності. Є досить природно-наукових та гуманітарних підстав стверджу-
вати, що креативність має апріорний характер. Це випливає з факту фрактальної діалогіч-
ної структури самого світу та людини, упорядкованої в трансцендентному. Креативність 
як апріорна даність є структурною та інформаційною компонентою буття, а також нового 
розуміння істини в посткласичній науці.

Про універсальний, перманентний характер креативності, її тотальний та творчий, 
евристичний потенціал у різних сферах науки та культури свідчать не тільки філосо-
фи-гуманітарії, а й природодослідники. Зокрема, К. Поппер у своїх працях акцентує на 
творчому потенціалі Всесвіту, завдяки реалізації якого й стала можливою поява таких 
виявів людської творчості, як наука, поезія, музика, живопис. Низка космологів та фізи-
ків обґрунтовують думку про «доцільність, гармонію» фізичних законів, вихідну інфор-
маційну матрицю золотого перерізу та «антропного принципу» як «генетичного коду» 
Всесвіту (Б. Картер, Дж. Вілер, С. Гокінг). Креативність як апріорна напередвизначе-
ність, первинна конструктивна ментальна функція, яка породжує всі можливі матриці 
буття, метафізичні принципи, зокрема, такі як взаємодія, причинність, нелокальність 
та інші, відкривається, а не винаходиться.

Принцип креативності є духовним оберегом від епістемологічного релятивізму, 
скептицизму, ігнорування істинності знання як такого. Як уже було зазначено, у новітніх 
напрямах епістемології – радикальному конструктивізмі та еволюційній епістемології – такі 
поняття, як об’єктивна реальність, істина як адекватне осягнення цінності, замінюються 
поняттями істини як форми життя, взаємодії організму та середовища, як конструктивної 
моделі, схеми. Ця інтерпретація пізнання та істини з боку радикального конструктивізму 
призводить до абсолютизації суб’єктивного конструктивного моменту в пізнанні, до епіс-
темологічного релятивізму – саме він заперечує саму можливість об’єктивності наукового 
пізнання та  істини як наукового ідеалу.
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Визнання трансцендентних апріорних підвалин буттєвості є гарантом свободи 
пізнання, діяльності світу та людини, науки та етики, науки та релігії, фізики та метафі-
зики, яка несумісна як і з догматизмом, так і з релятивізмом. У цьому плані стає очевидним 
штучне розділення різних форм пізнання та осягнення реальності, оскільки всі вони про-
низані духом креативності як апріорно напередвизначеного атрибуту людської буттєвості.

За всієї обмеженості конструктивізму як особливої концепції науки, зокрема реляти-
візації ним процесу пізнання, саме його виникнення відображає глибинну потребу в нарощу-
ванні та розкритті креативного потенціалу людини та людства загалом. Людство для свого 
подальшого виживання та розвитку, згідно з антропним принципом, з необхідністю має 
стати не тільки спостерігачем, а й співучасником коеволюційного процесу, суб’єктом все-
осяжної проєктивно-конструктивної діяльності в усіх сферах матеріального та природного 
буття. За цих умов конструктивізм як філософська концепція науки стає впливовою світо-
глядно-методологічною основою проєктивно-конструктивної діяльності сучасної людини.

Укоріненість ідеї конструктивізму в філософських поглядах на діалогічність, кре-
ативність ставлення людини до світу, її органічної включеності у коеволюційні процеси 
знаходить нові імпульси для його розвитку в соціосинергетиці, тобто у синергетиці з люд-
ським обличчям. «Синергетика стає способом не просто відкриття, а створенням реально-
сті, способом побачити світ по-іншому та активно вбудуватися у цей світ. Вона дає змогу 
розглянути старі проблеми у новому світлі, переформулювати питання, переконструювати 
проблемне поле науки» [10, с. 70].

Саме ідеї соціосинергетики були сприйняті поміркованим, альтернативним кон-
структивізмом, який виходить з того, що людина справді здатна брати діяльну участь у кон-
струюванні бажаного майбутнього, але згідно з вимогами антропного принципу у формі 
апріорно закладених онтологічних та пізнавально-конструктивних тенденцій розвитку 
самоорганізаційних систем. У цьому плані альтернативний конструктивізм чи конструк-
тивний реалізм виконує важливу прогностично-адаптаційну роль, оскільки сприяє стабілі-
зації суспільства, девуалізації радикально-алармістських шляхів його розвитку.

Для адекватної оцінки характеру епістеміологічних настанов сучасного конструк-
тивізму, соціального конструктивізму зокрема, необхідно простежити його еволюцію 
у модерній та постмодерній епосі. Як найбільш змістовий вираз умонастрою конструкти-
візм з початку ХХ століття проявився не стільки в теорії, скільки у низці соціокультурних 
практик: архітектурі, мистецтві, техніці, пропаганді. В його основі лежали потужні, часто 
утопічні, прогресистсько-технократичні проєкти (переробити світ до його основ). Через 
формування новітнього предметного середовища його адепти ставили своїм завданням 
сконструювати образ нової людини (образ радянської людини-«гвинтика» чи «совка», «над-
людини» в нацистській ідеології). З крахом прогресистської ідеології, з наростанням інфор-
матизації стилю життя сучасної людини змінився і сам підхід до формування ідентичності.

Сучасні конструктивістські настанови націлені насамперед на зміну самої людини 
поза предметним середовищем її буття, оскільки розвиток сучасних інформаційно-ко-
мунікативних технологій відкриває необмежені можливості впливу на свідомість і пове-
дінку людини. Маніпулювання свідомістю сучасної людини на рівні глибинних архетипів 
набрало загрозливих масштабів. У результаті людина фактично живе у штучно створеній 
фантомній реальності, в якій вона ще більше відчуває себе відчуженою та бездомною. 
Методологічною опорою сучасних соціогуманітарних технологій у формуванні психоло-
гічно та ідеологічно бажаного виду людини (ліберальної чи інвайронментальної світогляд-
ної орієнтації) є передусім соціальний конструктивізм. Він одержав найбільший розвиток 
у соціальній психології та соціології.

В. Мельник
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У цьому контексті треба наголосити, що ідея соціального конструктивізму щодо 
визначальної ролі мови в пізнанні та конструюванні соціальної реальності має надвелике 
значення для захисту національного соціокультурного простору. Спираючись на теорію 
лінгвістичної відносності, ця ідея виходить з того, що фундаментальні відмінності люд-
ських спільнот ґрунтуються не на расовій, а на мовній основі. Тільки мова безпосередньо 
об’єднує людей у ті чи інші ідентичності. Обґрунтована в лінгвофілософських концепціях 
ХХ століття синергетична і антропокосмічна сутність мови засвідчує, що «рідна мова – це 
символічне середовище, медіатор та гармонізатор атрактного типу між енергіями пізна-
ваного (світу) і того, хто пізнає (людини)» [1, c. 169]. Світ рідної мови – «це дім буття», 
«найбільш інтимне лоно культури» (М. Гайдеґґер).

В евристично-методологічному плані особливе місце у поясненні конструювання 
нових ідентичностей посідає комунікативний конструктивізм П. Вацлавика. Ще в 70-ті рр.  
ХХ століття в книзі «Наскільки реальність є реальною» він формулює концептуальне 
кредо конструктивізму: «віра в існування єдиної реальності є найнебезпечнішим схиблен-
ням. Єдине, що існує, – це безліч версій реальностей. Деякі з них можуть суперечити одна 
одній. Усі вони є результатом комунікативності, але не відображенням певної одвічної 
об’єктивної істини» [22, с. 11]. Ця теза, що реальність як продукт спілкування плюраліс-
тична, множинна, що у кожного є своя правда та міра речей, в принципі дає ключ до діало-
гічного, толерантного розв’язання міжособистісних, міжетнічних конфліктів. Застосування 
конструктивістської технології в гуманітарних науках дало змогу П. Вацлавику  розро-
бити ефективні практичні поради як щодо розв’язання проблем спілкування між людьми 
в повсякденності, так і стосовно пошуку гармонізації відносин між державами, різними 
спільнотами, культурами та ідеологіями.

Зокрема, досліджуючи конфлікти, які виникають між різними ідентичностями, іде-
ологічними системами, П. Вацлавик акцентує увагу на тому, що їхньому конструктивному 
врегулюванню часто заважає категоричне переконання кожної зі сторін в єдино правиль-
ній істинності своєї ідеології та абсолютній хибності (ілюзорності) протилежної. Про-
блемність таких ситуації полягає в тому, що конфлікт відбувається, розгортається на рівні 
дійсності другого порядку, тобто дійсності комунікативно сконструйованої, де заперечу-
ється існування певних об’єктивних науково верифікованих істин. П. Вацлавик наводить 
типовий, на його думку, приклад: «У конфлікті між Ізраїлем та арабськими державами не 
існує жодних «наукових», «об’єктивних» розв’язків, так само як їх не існує у конфлікті між 
двома індивідуумами, що спілкуються. Спілкування не належить до царини реальності 
першого порядку. Воно є чистою конструкцією сторін, що спілкуються, і яка також відки-
дає будь-яку об’єктивну верифікацію» [21,  c. 125].

Такий висновок випливає із заперечення П. Вацлавиком онтологічних, апріорно 
засадничих архетипних підвалин конфліктуючих ідентичностей. У цьому історичному 
контексті між Ізраїлем і арабським світом наявні не тільки ментальні розбіжності, а й істо-
рично-спільні архетипові засади. Саме вони є тією першою реальністю, яка відкриває шлях 
для пошуку розв’язання перманентного конфлікту ідентичностей, пошуку третьої правди. 
Проте П. Вацлавик цю третю правду шукає лише у продуктах довільного конструювання 
в комунікативному просторі, без залучення як історичного розсуду спільної для конфлікту-
ючих сторін історичної пам’яті, архетипового досвіду.

Більше того, самі комунікативні засоби, зокрема мовні, не позбавлені об’єктив-
ного змісту. В них у перетвореній формі зафіксована вся історія діалогу людини зі світом. 
Зокрема, з погляду теоантропокосмічної теорії мови мовна комунікативність має антроп-
ний характер, забезпечуючи внутрішньовидове соціокультурне різноманіття людства, що 
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є умовою його збереження. Водночас у контексті взаємозбагачення спільнот навіть найвід-
даленіші мови взаємопов’язані між собою. Тож картина світу рідної мови не є неперебор-
ною перешкодою для іншого бачення світу. Всі мови, аналізовані лінгвістичною наукою, 
можуть бути вивчені та перекладені людьми, носіями іншої мови, що є онтологічною пере-
думовою для їхнього духовного взаємозбагачення та у підсумку й порозуміння.

Проаналізовані аспекти використання конструктивістського підходу соціогума-
нітарними технологіями щодо формування чи маніпулятивної зміни ідентичностей тих 
чи інших спільнот не вичерпують усього багатства його застосування в інших сферах 
людської діяльності. Принцип конструювання дійсності демонструє свою ефективність 
під час пояснення засад функціонування живих організмів як когнітивних систем (Е. 
фон Глазерсфельд, У. Матурана, Ф. Варела). Зокрема, біомедичні технології дають змогу 
по-новому розглянути проблему конструктивістської природи пізнання. Вони засвідчу-
ють, що будь-яке конструювання реальності у підсумку мусить відбуватись з урахуван-
ням природних закономірностей. Адже під час такого конструювання виявляється, що 
те, що ми винаходимо, конструюємо, вже існує в природі. Наприклад, одна із сучасних 
тематик фармакології – інтерферуючі РНК. Однак виявилось, що природа вже використо-
вує ці технології [4, с. 21].

Особливо рельєфно свій креативно-евристичний потенціал конструктивістські піз-
навальні установки виявили  у парадигмі енактивізму У. Матурани та Ф. Варели. Енак-
тивне пізнання забезпечується всіма сутнісними силами людини – психічними, соматич-
ними, у тому числі й тілесною організацією. Тобто людина думає і пізнає всім своїм єством 
та тілом  розумові процеси, які відбуваються в голові (в мозку), є лише одним з численних 
тілесних процесів. Стверджуючи ідею, що свідомість втілює у собі когнітивні можливо-
сті людської тілесності, тілесно-орієнтований підхід абстрагується від фізикалістського 
трактування свідомості як функції мозку. Свідомість є емерджентною властивістю мозку, 
тілесності як інтегрованого цілого до нейрофізіологічних процесів у голові мозку, а тим 
паче до комп’ютерної версії свідомості. Останній момент особливо важливий для девуалі-
зації спроб ототожнення свідомості людини зі штучним інтелектом, а також для критики 
утопічно-алармістських проєктів визначення місця та ролі штучного інтелекту у вирішенні 
цивілізаційних проблем, гіпотез про неминучість переходу людської цивілізації у віртуаль-
ний кібернетичний простір (С. Гокінг, В. Зубков, Є. Головаха).

Отже, можемо констатувати, що нестримні зусилля технонауки щодо конструю-
вання реальності без огляду на закони природи та без прогнозування негативних наслід-
ків щодо виживання цивілізації ставить питання про межі техніко-наукової активності 
людини, технологізації життя, створення дієвих механізмів контролю за розробленням 
нових технологій. Мета технонаукового конструктивізму визначається передусім страте-
гічною проблемою гарантування глобальної безпеки людства, відвернення загрози буттю 
як такому, збереження життя на Землі. Тобто ці межі диктуються антропним принципом 
у його найбільш сильному термінальному варіанті.

На нашу думку, саме синергетичний погляд на розвиток біосфери та техносфери дає 
змогу визначити вибір серед варіантів конструювання реальності найбільш оптимальну 
екологічну нішу для виживання людства. Ідея кібернетичного конструктивізму, аутопо-
езісу щодо механізмів самоорганізації, самовідтворення складноорганізованих систем 
є надважливими з погляду запобігання імовірності виходу з-під контролю системи новіт-
ніх нанотехнологій NBІC. Ідеться про створення технологій, розрахунок ризиків, оцінку 
результатів розвитку NBІC, їхньої експертизи, санкціонування проєктів та прогнозування 
їхньої реалізації.
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Синергетичний підхід, як уже було згадано, дає змогу девуалізувати алармістські 
проєкти: «виходу за рамки природних обмежень», «керованого позаприродного біотехніч-
ного антропогенезу» (Й. Масуда, А. Назаретян), «віртуального суспільства» (В. Зубков, 
С. Гокінг), «штучної екологічної ніші-сховища для виживання людства поза природою» 
(А. Назаретян). Хибність цих проєктів – у їхньому механіцизмі, редукціонізмі, у запере-
ченні онтологічної трансцедентної сутності людської буттєвості, єдності креативності 
природи і креативності людини. Конструктивна діяльнісна місія людини вимагає від нас 
більшого, ніж просте виживання, вона вимагає регенерації життя на найбільш високому 
духовному рівні, тобто того великого стрибка, який дозволить людству виконати призна-
чену йому антропну місію [20, с. 259–312]. Тож, виходячи з креативно-конструктивістської 
інтенції людини, жодні фатальні сили не пануватимуть над людством. Відповідно до поло-
жень синергетики його майбутнє багатоваріантне, а який саме варіант стане реальністю 
залежить від доброї волі та почуття відповідальності самих людей.
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HEURISTICAL POTENTIAL OF CONSTRUCTIVISM AS A METHODOLOGICAL 
PRINCIPLE OF PHILOSOPHY OF SCIENCE

Volodymyr Melnyk
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The article presents a philosophical analysis of constructivism as a methodology of scientific research, 
and the science in general, through the prism of projecting this methodology on the state of modern scientific 
discourse. The importance of the historical genesis of the approaches that formed the modern methodology 
of constructivism is considered. The main conceptual differences of interpretation of scientific knowledge 
by postclassical and postnonclassical rationalities are described. The methodological bases of delimitation 
the understanding of the subject through the prism of classical and nonclassical epistemologies are also 
analyzed. In the context of science methodology, the influences of constructivism on the formation 
and implementation of scientific research within the humanities and exact sciences are studied. The critique 
of the relativistic interpretation of the concept of “true knowledge” as a threat to the development of scientific 
discourse is considered. The features and specifics of communicative and postclassical rationality in general 
are described. Within the framework of the paradigm of constructivism, the critique of the interpretation 
of the process of scientific cognition as a mirror image of reality is considered. The coevolutionary 
approach is characterized as a basic principle of formation of a new epistemological paradigm. The concept 
of “constructive realism” in the context of the synthesizing approach of the basic “dogmas” of constructivism 
and realism is investigated. The principle of “creativity” as the basic principle of the coevolutionary 
approach is analyzed. The subject-subject and object-object structures of scientific cognition in the context 
of postclassical and postnonclassical epistemologies of scientific cognition are considered. The necessity 
of the presence of a synergetic principle of forming a scientific model of constructing reality within 
the framework of constructive realism as a methodology of constructing social reality is substantiated.

Key words: constructivism, constructive realism, methodology of science, science, postclassical 
epistemology, humanitarian technology, reality, rationality, consciousness, subject of cognition, object 
of cognition.
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Стаття присвячена з’ясуванню змісту, ролі і значення принципу недіяння в контексті даоської 
філософської традиції.

У статті систематизовані актуальні положення філософського даосизму щодо принципу неді-
яння. Джерелами дослідження стали передусім коментовані переклади трактату «Дао-дэ цзин». Те, 
що думка Лао-цзи і Чжуан-цзи образна, має алегоричний характер, а шляхи її вираження більш пое-
тичні, ніж логічні, зумовило різночитання в розумінні принципу недіяння як у стародавні часи, так 
і зараз. Вони більше представляють мистецтво життя, ніж вирішення протиріч логічного сенсу. А на 
деякі питання взагалі відповіддю є мовчання.

У статті зроблена спроба розібратися, чому саме, незважаючи на багатовіковий досвід дослі-
дження принципу недіяння, він ще досі залишається не досить розробленим і тому здебільшого недо-
сяжним для його практичного застосування. Висвітлені дві основні причини цього. Перша причина 
полягає у тому, що давньокитайська філософія взагалі і філософія принципу недіяння зокрема значно 
гірше піддаються логічному аналізу (іноді і зовсім не піддаються), ніж звичні для сприйняття євро-
пейців дискурси, оскільки логіка, закладена в них, є парадоксальною і суперечить законам формаль-
ної логіки. «Дао де цзін» – настільки тонкий для розуміння трактат, де все знаходиться на рівні інтуї-
тивного розуміння, глибинного проникнення, що навіть найкращі із дослідників Лао-цзи і Чжуан-цзи 
часто бачать у рядках лише поверхневий зміст, відображаючи це в коментарях. Не аналізу піддають 
їх, а лише опису. Друга причина – це специфічний спосіб передачі думки, витоками якої є твори, 
в яких використовувалися притчі і алегорії, суть яких прихована під містичними оболонками. А філо-
софія, як відомо, не допускає ні внутрішнього протиріччя, ні неточності розуміння.

У статті розглядається зміст поняття недіяння в даосизмі, взаємозв’язок його з категоріями 
Дао, ци, де, заснованих на багатовікових філософських уявленнях стародавнього народу, а також 
дослідників сьогодення. У результаті цього виявлено, що прагнення вийти за рамки цих категорій 
або перевести їх на аналогічні категорії західної філософії майже зовсім не є можливим. Отже, попри 
одностайне визнання важливості й актуальності принципу недіяння, всі спроби зрозуміти його все 
ще залишаються марними.

Те, що принцип недіяння не виражений у категоріях логіки, дуже ускладнило і наше дослі-
дження. Проте авторка статті дійшла висновку, що недіяння – це не бездіяльність і не пасивна 
діяльність, а особливий вид діяльності, що не зводиться ні до якої іншої діяльності. У результаті 
дослідження авторка статті схиляється до визнання недіяння як процесу спонтанної діяльності. 
Спонтанність важлива для нашого благополуччя. Але досягти її непросто. І далеко не завжди шлях 
досягнення лежить через аналіз, зусилля і наполегливість. Наше дослідження недіяння дозволяє зро-
бити висновок, що, усвідомивши силу спонтанності, оцінивши пов’язані з нею труднощі й обду-
мавши все це з давньокитайськими філософами і сучасними вченими і філософами, ми краще зрозу-
міємо, як ми живемо і взаємодіємо з людьми, і будемо робити це ефективніше.

Ключові слова: даосизм, принцип недіяння, спонтанність, Дао, ци, де.
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Тематику філософії недіяння досліджували такі вітчизняні та зарубіжні науковці, 
як І.С. Родічева, О.М. Омельчук, Ю.Л. Бутко, Л.І. Мозговий, Т.В. Данілова, О.І. Бойченко, 
Я.Шекера, Гране Марсель, Стивенсон Джей, Томпсон Мел. Е.А. Торчинов, Л.С.Васильєв, 
В.Н. Вєршинін, А.Є. Лукьянов, Ю.К. Шуцький, Ян Хин-Шун, Янарас Х., С.М. Вовк, 
Л.Є. Померанцева, Е. Слінгерленд, К.Г. Юнг та ін. Однак слід відзначити брак ґрунтовних 
вітчизняних спеціалізованих досліджень філософії даосизму.

У нашій роботі джерелами дослідження стали передусім коментовані переклади 
трактату «Дао-де цзин» [1]. Те, що думка Лао-цзи і Чжуан-цзи образна, має алегоричний 
характер, а шляхи її вираження більш поетичні, ніж логічні, – зумовило різночитання 
в розумінні принципу недіяння як у стародавні часи, так і зараз. Вони більше представля-
ють мистецтво життя, ніж вирішення протиріч логічного сенсу. А на деякі питання взагалі 
відповіддю є мовчання.

Дана стаття являє собою спробу розібратися, чому саме, незважаючи на багатовіко-
вий досвід дослідження принципу недіяння, він ще досі залишається не досить розробленим 
і тому здебільшого недосяжним для його практичного застосування. Висвітлені дві основні 
причини цього. Перша причина полягає у тому, що давньокитайська філософія взагалі і філо-
софія принципу недіяння зокрема значно гірше піддаються логічному аналізу (іноді і зовсім 
не піддаються), ніж звичні для сприйняття європейців дискурси, оскільки логіка, закладена 
в них, є парадоксальною і суперечить законам формальної логіки. «Дао де цзин» – настільки 
тонкий для розуміння трактат, де все знаходиться на рівні інтуїтивного розуміння, глибин-
ного проникнення, що навіть найкращі із дослідників Лао-цзи і Чжуан-цзи часто бачать 
у рядках лише поверхневий зміст, відображаючи це в коментарях. Не аналізу піддають їх, 
а лише опису. Друга причина – це специфічний спосіб передачі думки, витоками якої є твори, 
в яких використовувалися притчі і алегорії, суть яких прихована під містичними оболонками. 
А філософія, як відомо, не допускає ні внутрішнього протиріччя, ні неточності розуміння.

Ми поділяємо думку відомого дослідника даосизму Е.А. Торчинова [2], а також 
Т.В. Данилової [3], що ці різночитання в розумінні суті недіяння закладені в самому об’єкті 
дослідження – в даосизмі, оскільки парадигмою всього сущого для даоського вчення є хунь 
дунь (хаос), що впливає на всю систему світогляду даосів. «Подібні системи значно гірше 
піддаються логічному аналізу (іноді і зовсім не піддаються), ніж звичні для сприйняття 
європейців дискурси, оскільки логіка, закладена в них, є парадоксальною, суперечить зако-
нам формальної логіки» [3, с. 91]. Таке різночитання в тлумаченні принципів даосизму 
можливе ще й через специфічний спосіб передачі думки, оскільки майже всі даоські вчи-
телі вважали за краще використовувати притчі і алегорії, суть яких прихована під містич-
ними оболонками. А філософія, як відомо, не допускає ні внутрішнього протиріччя, ні 
неточності розуміння [3, с. 92].

Розглянемо зміст поняття недіяння в даосизмі, взаємозв’язок його з категоріями 
Дао, ци, де, заснованих на багатовікових філософських уявленнях стародавнього народу, 
а також дослідників сьогодення. Нами виявлено, що прагнення вийти за рамки цих кате-
горій або перевести їх на аналогічні категорії західної філософії майже зовсім не є мож-
ливим. Отже, незважаючи на одностайне визнання важливості й актуальності принципу 
недіяння, всі спроби зрозуміти його все ще залишаються марними.

Згідно з даосизмом, між матерією і духом не існує нездоланної межі, вони є різ-
ними модусами єдиної Ци. Ци конденсується в момент виникнення оформленого буття 
і розріджується, коли це буття повертається до небуття. Творча сила Ци полягає у здатно-
сті перетворюватися на конкретні речі, тобто переходити від одиничного до множинного.  
Ця здатність Ци уможливлюється лише завдяки принципу недіяння трансформувати 
шлях Дао у Де.
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Те, що принцип недіяння не виражений в категоріях логіки, дуже ускладнило і наше 
дослідження. Проте авторка статті дійшла висновку, що недіяння – це не бездіяльність і не 
пасивна діяльність, а особливий вид діяльності, що не зводиться ні до якої іншої діяльно-
сті. У результаті дослідження авторка статті схиляється до визначення недіяння як процесу 
спонтанної діяльності. Спонтанність важлива для нашого благополуччя. Але досягти її 
непросто. І далеко не завжди шлях досягнення лежить через аналіз, зусилля і наполег-
ливість. Наше дослідження недіяння дозволяє зробити висновок, що, усвідомивши силу 
спонтанності, оцінивши пов’язані з нею труднощі і обдумавши все це з давньокитайськими 
філософами і сучасними вченими і філософами, ми краще зрозуміємо, як ми живемо і взає-
модіємо з людьми, і будемо робити це ефективніше.

Якщо в конфуціанстві принцип у-вей в основному розглядався в управлінні імпе-
ратора, то даоське осмислення принципу недіяння охоплювало цілий спектр його прояву.

Людям з народження вселяють думку: працюй, старайся, біжи, досягай, викладайся 
максимально. Життя в розвинених суспільствах пов’язане з постійним рухом, спрямова-
ним на досягнення успіху. Автор даної статті вважає, що для деяких сфер життя ці поради 
неприйнятні. Невпевнений в собі політик, актор, який зіграв професійно, але не зачепив 
глядача, баскетболіст, що ґрунтовно обмірковує свої дії – всі вони від цього програють. 
Кожному з них для перемоги чогось не вистачило. Ми вважаємо, що не вистачає викори-
стання принципу недіяння (у-вей). Це гармонійний стан одночасно складний і цілісний, він 
передбачає примирення тіла, емоцій і розуму. Якби потрібно було точно перевести поняття 
у-вей, найкраще підійшло б «дію без зусиль» або «спонтанно дію».

Спонтанність важлива для нашого благополуччя. Але досягти її непросто. І далеко 
не завжди шлях досягнення лежить через аналіз, зусилля і наполегливість. А принцип неді-
яння наголошує: перестаньте намагатися і намагатися, вибиватися із сил, сповільніться 
і спробуйте піймати стан потоку. До речі, як стверджують деякі дослідники, для цього 
може бути достатньо заглибитися в гарну книжку. Згідно з поглядами таких дослідників, 
як Дж. Міллер та Ф. Жульєн, даоська традиція пропонує важливу перспективу для еколо-
гічної думки, заснованої на проникненні природи в людське існування і проникненості 
людського тіла для природної енергії [4; 5]. А А. Уотс та Е. Слінгерленд [6; 7], спираю-
чись на старокитайську філософію та сучасну когнітивістику, теж пишуть про важливість 
бути несерйозним, «намагатися не намагатися» і про те, як при цьому домагатися набагато 
більшого. Давня мудрість, сучасна наука і мистецтво спонтанності стали предметом їхніх 
досліджень, і, хоч і робили вони свої дослідження окремо один від одного, висновок у них 
один і той самий: потрібно прислухатися до даоської філософської традиції і надавати 
перевагу інтуїтивним рішенням, а не суворим дотриманням правил в ситуаціях, які потре-
бують нестандартного мислення, що будь-яку гру можна виграти, лише розслабившись, 
а кращий спосіб гарантувати виконання угод – це створити тісні особисті стосунки, зазви-
чай через низку спільних вечорів, що підкріплюються смачною їжею і алкоголем. На прак-
тиці в Китаї залишилися домінуючими культурні норми, що продовжують спиратися на 
принцип недіяння (у-вей) і Де, і це може бути корисним не тільки східній людині, а й захід-
ній. Давньокитайські джерела, що розповідають про спонтанність, дають нам унікальний 
погляд на ту грань духовного й суспільного життя, якої на Заході приділялося мало уваги.

Більш того, саме введення понять у-вей і Де в наш побут змушує переглянути 
погляди на багато чого. Ми звикли думати, ніби спонтанність (якщо ми взагалі про неї 
замислюємося) – це корисний аксесуар для відпочинку або щось таке, що необхідно лише 
людям творчої діяльності. Однак збільшуються докази того, що стародавні китайці, які 
вважали спонтанність наріжним каменем особистого процвітання й успіху в суспільстві, 
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мали рацію. Це означає, що парадокс у-вей куди глибше, ніж здавалося, а подолати його 
важливіше, ніж ми думали.

Нас привчили вважати, ніби кращий спосіб досягти поставлених цілей – це ґрун-
товно все обдумати і наполегливо домагатися свого. На жаль, стосовно багатьох сфер 
життя це погана порада. До привабливості і спонтанності краще йти не напряму, а старанне 
обдумування і завзятість можуть лише віддалити від мети.

Спонтанність можна і потрібно застосовувати для досягнення найкращих резуль-
татів у різних видах діяльності. Наше дослідження принципу недіяння дозволяє зробити 
висновок, що, усвідомивши силу спонтанності, оцінивши пов’язані з нею труднощі і обду-
мавши все це з давньокитайськими філософами і сучасними вченими, ми краще зрозумі-
ємо, як ми живемо і взаємодіємо з людьми і як це робити ефективніше .

У нашій культурі прагнення не намагатися надмірно, а «плисти за течією», «бути 
в ударі» давно приваблювало творчих людей.

Дуже поширена думка, що необхідність розслабитися і відключити розум виникає 
тільки на відпочинку або у творчий діяльності за покликом серця, коли людина працює 
над власним витвором мистецтва. Але спонтанність, уміння «бути в ударі» насправді має 
куди більший спектр її запровадження. Але здається досить абсурдним, що найкращий 
спосіб домогтися чогось – це не хотіти досягти його. Проблема в тому, що дуже важко 
зрозуміти, що робити з цим знанням. Як змусити себе не хотіти того, чого насправді дуже 
хочеться. Більшість із нас зациклені на боротьбі, праці, старанності і старанні, починаючи 
ще з раннього дитинства. Наше особисте і професійне життя все тісніше пов’язане з при-
скореною гонитвою за продуктивністю, залишаючи за бортом дозвілля, відпустку і прості 
задоволення. У результаті люди різного віку проводять свої дні прикутими до смартфонів, 
зануреними в нескінченний потік ігор, електронних листів, SMS, твітів; вони встають дуже 
рано, лягають надто пізно і занурюються в неспокійний сон при яскравому світлі крихіт-
них дисплеїв.

Надмірна увага, що приділяється сучасною людиною розуму, силі волі та само-
контролю не дозволяє оцінити важливість напівавтоматичних дій, що випливають із під-
свідомості за незначної участі свідомої психіки або зовсім без неї. У результаті ми занадто 
часто змушуємо себе напружуватися сильніше і рухатися швидше там, де натиск, скоріше, 
шкідливий.

У-вей буквально перекладається як «недіяння». Однак це зовсім не бездіяльність, 
а динамічний, невимушений, природний стан свідомості людини, яка діє активно й ефек-
тивно настільки, наскільки потрібно. Люди, які перебувають у стані недіяння, відчувають, 
ніби вони не роблять нічого, хоча водночас можуть створювати блискучі твори мистецтва, 
спритно знаходити вихід зі скрутного становища і навіть приводити весь світ до гармонії. 
Людині в стані недіяння належна і ефективна діяльність дається настільки ж природно, як 
тіло слідує ритму музики. Цей гармонійний стан одночасно складний і цілісний, він перед-
бачає примирення тіла, емоцій і розуму. Якби потрібно було точно перевести поняття у-вей, 
найкраще підійшло б «дію без зусиль» або «спонтанно дію». Перебування в стані недіяння 
призводить до розслаблення і насолоди, але воно винагороджується куди більше, ніж будь-
які звичайні радощі. Багато в чому стан недіяння подібний здатності «бути в ударі», але 
з важливими відмінностями. Їх ми і розглянемо.

Люди в стані недіяння мають Де. Зазвичай слово Де перекладають як «чеснота», 
«могутність», «харизма». Люди з виявленим Де неймовірно харизматичні і привабливі, 
досягають у своїй діяльності успіхів без особливих зусиль. Крім того, Де дозволяє людині 
найбільш ефективним чином взаємодіяти з людьми. Якщо ви володієте Де, то подобаєтеся 
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людям, вони довіряють вам і відчувають себе поруч з вами спокійно. Переваги, що дарує 
Де, незаперечні, і тому стан недіяння такий привабливий, і тому даоські філософи витра-
тили стільки часу, щоб зрозуміти, як його досягти.

Показово, що в жодній мові, крім китайської, немає точних еквівалентів ні у-вей, ні 
Де, і це відображає розрив у нашому концептуальному світі. Розуміння сутності принципу 
недіяння і категорії Де вкрай важливо для розуміння старокитайської філософії. Усі ці мис-
лителі будували свої філософські системи на природності і спонтанності і відчували, що 
життєвий успіх в цілому пов’язаний з харизмою, що виходить від абсолютно розслабленої 
людини. Вони самі хотіли домогтися стану недіяння й отримати Де. Стану у-вей і прояву 
Де неможливо дістати суто цілеспрямовано. Тому невипадково подібне утруднення нази-
вають ще «парадоксом у-вей».

Тепер наука знає про психологічні механізми у стані недіяння, в тому числі і про те, 
які саме ділянки мозку відключаються, а які працюють на повну силу в цьому стані. Такі 
методи, як функціональна магнітно-резонансна томографія (ФМРТ), дозволяють побачити 
барвисті зображення роботи мозку в стані у-вей. Зображення ФМРТ виразно повідомля-
ють нам щось, чого ми ще не знали про роботу мозку, і дають більш точний опис людини, 
ніж будь-коли раніше. Зростає число праць із психології та нейронаук, з яких ясно, що 
давньокитайські мислителі мали куди більш ясне уявлення про те, як люди мислять і пово-
дяться. Вчені починають все більше цінувати роль, яку відіграє в житті швидка й економна 
несвідома психіка, і набувають більш чіткого розуміння того, чому спонтанність і ефектив-
ність тісно пов’язані.

Так, наприклад, еволюційна психологія пояснює, чому стан недіяння такий приєм-
ний його власникові і привабливий для оточуючих. Стан у-вей приємний нам тому, що 
величезну кількість завдань не можна вирішити за допомогою свідомої психіки. Щоб впо-
ратися з ними, потрібно звільнити швидке несвідоме сприйняття. Вчені все більше переко-
нуються в тому, що фізіологічно складно усвідомлено викликати спонтанність, і, можливо, 
тому ми так цінуємо її, а природних людей вважаємо привабливими і гідними нашої довіри.

Спонтанну діяльність важко імітувати, спонтанність марно очікувати, вона прихо-
дить сама і невідомо коли і звідки. Але ті, до кого вона приходить,  – це точно не випадкові 
люди, це ті, хто займається справою за своїм покликанням. І вони точно знають, що, якщо 
вона прийшла, потрібно ловити момент і використовувати його по максимуму, бо розкуті, 
невимушені люди в стані принципу недіяння нерідко досягають найкращих результатів 
у будь-якій діяльності, а особливо у творчій, і користуються успіхом у суспільстві. Сучасні 
дослідники спонтанної діяльності емпірично підтверджують наукове розуміння і принципу 
недіяння, і прояву Де як таких, що можуть допомогти нам оптимізувати різні види діяльності.

Для Західної культури взагалі і для філософії зокрема характерне прийняття раціо-
нального мислення як основи людської натури, коли розум і нібито властива йому абстрак-
тна раціональність різко відмежовані від тіла й емоцій і займають по відношенню до них 
панівне становище. Але починаючи із середини ХХ століття вчені почали сприймати розум 
по-справжньому «тілесним». Це означає, що наше мислення зав’язане на конкретний 
досвід, і навіть те, що здається досить абстрактним, пов’язане через аналогії і метафори 
з нашими тілесними відчуттями. Тілесне сприйняття свідомості також нерозривно пов’я-
зує мислення з відчуттями, і це ставить під питання суворе розмежування розуму й емоцій. 
Більш того, вчені починають приймати той факт, що мозок призначений насамперед для 
дії, а не для обробки абстрактної інформації (але, якщо необхідно, він вміє і це). Ця рево-
люція «втіленого розуму» була натхненна у тому числі філософськими даоськими мірку-
ваннями про принцип недіяння, що зробило сплав когнітивних наук і китайської філософії 
у дослідженні цілком виправданим.
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Західні філософи почали розуміти важливість дослідження й емпіричного досвіду 
незахідних традицій. Поки що невелика кількість західних філософів визнає, що давньо-
китайська традиція дозволяє скоригувати надмірне захоплення сучасних західних філосо-
фів раціо, свідомим і силою волі. Так, сучасна західна філософія наполягає на важливості 
абстрактного, репрезентативного знання про світ, а давньокитайські філософи говорили 
про таку практичну діяльність, яка не явна, яка нерідко не піддається опису здатності 
робити що-небудь добре так само, як вміння їздити на велосипеді, коли не можна пояснити 
алгоритм, як це робиться. Зосередившись на тому, як їздити, або намагаючись пояснити це 
інакше, часто можна погіршити свій творчий хист навіть до їзди на велосипеді.

Для даосів кульмінацією пізнання було не розуміння абстрактних принципів неді-
яння, а досягнення психологічного відчуття недіяння. Метою ж бачилася здатність діяти 
у фізичному і людському світі абсолютно спонтанно і водночас у цілковитій гармонії з при-
родним порядком природної і соціальної реальності Дао. У даоській традиції приділяється 
увага опису внутрішнього відчуття недіяння і виробленню прийомів, що дають змогу його 
досягти. Ідеальний чоловік у стародавньому Китаї скоріше схожий на тренованого спортс-
мена або вмілого художника, а не на безпристрасного аналітика для зважування всіх «за» 
і «проти». Поняття недіяння відкриває важливі аспекти спонтанності і соціальної взаємодії, 
які ще й досі випадають з поля зору сучасної західної науки і філософії. Нас привчили вва-
жати, ніби кращий спосіб досягти поставлених цілей – це ґрунтовно все обдумати і напо-
легливо домагатися свого, напружуючись щосили. А даоські філософи, навпаки, закли-
кали розслабитися і вважали, що до привабливості і спонтанності краще йти не напряму, 
попереджали, що старанне обдумування і завзятість можуть лише віддалити від мети. Це 
просто не вкладається в голові західної людини. А якщо і комусь зрозуміло теоретично, то 
на практиці все одно стає таким важко досяжним, що вони починають вдаватися до вольо-
вих зусиль, щоб розслабитися, а це, навпаки, не дає ніякого результату. І в цьому напрямі 
західній людині ще працювати і працювати над собою.

Однією з основних рис стану недіяння є відчуття заглибленості в Єдине, в Дао. 
Наприклад, ось як дозволяє нам побачити важливий соціальний вимір спонтанності істо-
рія про червонодеревника Ціна з книги «Чжуан-цзи»[1]. Коли запитують у Ціна, який 
секрет його мистецтва, то ось як він описує, як це відбувається у нього. Коли він замислює 
вирізати раму для дзвонів, він не сміє даремно витрачати свої духовні сили і неодмінно 
поститься, щоб заспокоїти серце. Після трьох днів посту він рятується від думок про поче-
сті і нагороди, чини і платню. Після п’яти днів посту він рятується від думок про хвилю-
вання як за свою майстерність, так і за невміння. А після семи днів посту він досягає такої 
зосередженості духу, що забуває про самого себе і весь розчиняється у створенні предмета 
своєї творчості. І так сильно зосереджується на цьому, що все зовнішнє втрачає для нього 
значення. Його творчість, його мистецтво захоплює його всього, а все, що відволікає, пере-
стає існувати для нього. Тільки тепер він вирушає в ліс і вдивляється в небесну природу 
дерев, намагаючись відшукати досконалий матеріал. І, коли в його уяві в якомусь дереві він 
бачить готовий витвір свого мистецтва, він береться за роботу. У такій роботі небесне з’єд-
нується з небесним, тому робота його і витвір мистецтва здаються немовби божественними.

Дивно, наскільки ця історія нагадує те, що нам відомо про великого художника 
Мікеланджело. Коли Мікеланджело стали розпитувати про його надприродні здібності 
скульптора, він нібито відповів, що, отримавши замовлення, просто чекає, поки не знай-
деться брила мармуру, в якій він розгледить статую. А після просто «відсікає зайве». Тут, 
як і у випадку з червонодеревником Ціном, ми бачимо, що матеріал зумовлює творчий 
процес. Втручання творця виявляється мінімальним. А ще ця історія доводить, що неді-
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яння – це не інсайт, не миттєве осяяння, а певний процес зі своїми особливостями перебігу. 
Але ці особливості лише описові і лише психологічні, а не аналітичні. І тому їх важко 
передати іншим, навчити, як цього досягати. Тому замість передачі знань повинна бути 
віра в авторитети, які запевняють, що завдяки принципу недіяння можна без боротьби здо-
бувати невимушено і природно перемогу, вміти мовчазно відгукуватися, без заклику вміти 
ненавмисно досягати осяяння у творчості. Це дуже непросто. Іноді невимушеність перери-
вається, коли відчувається перешкода. У цей момент свідома психіка знову почне працю-
вати, однак залишається відкритою для ситуації. На перший план виходять ідеї на кшталт 
спонтанності і харизми, про які ми, сучасні люди, зазвичай не замислюємося.

Усі ми в певні моменти життя відчуваємо це поєднання невимушеності та ефектив-
ності. Коли ми абсолютно поглинені якоюсь діяльністю, вона робиться буквально сама. 
Поєднуючи давні погляди і сучасну науку, ми зможемо нарешті зрозуміти, як насправді 
досягається подібний стан.

Переживаючи стан недіяння, ми не відчуваємо нічого особливого – воно є, і все, 
але ми майже не можемо усвідомлено контролювати або пояснити його словами. Ми не 
думаємо про те, як ходимо, а просто йдемо. Більш того, якщо ми почнемо про це думати, 
то можемо спіткнутися. Є безліч речей, які тіло робить без будь-якого втручання свідо-
мої психіки, а коли ми замислюємося про них, то гостро відчуваємо розрив між свідомим 
Я і «несвідомим» тілом, у якого іноді ніби з’являється власний розум [6].

Зараз більшість дослідників погоджується з тим, що мислення визначається двома 
системами з принципово різними характеристиками. Перша, найважливіша (чуттєве мис-
лення, або система № 1) діє автоматично, без зусиль, майже несвідомо. Друга система (екс-
пліцитно розсудливе мислення, або система № 2) діє повільно, виважено, із зусиллям і при-
близно відповідає «розуму» – нашому експліцитному «я». Перевагою розумового мислення 
є здатність змінювати свої переваги у світлі нових обставин. Так що різницю між цими сис-
темами можна угледіти в тому, що чуттєве мислення старше і ригідне, а розумове мислення 
молодше, більш гнучке і тому швидше адаптується до наслідків тієї чи іншої поведінки.

Ці дві системи до певної міри розділені й анатомічно: за їх функціонування відпові-
дають різні ділянки головного мозку.

«Я» зазвичай асоціюється зі свідомою психікою, тому що вона лежить в основі 
нашого свідомого розуміння і відчуття власного «Я». Але під цією свідомою особистістю 
знаходиться інша – більш масштабна і могутня, до якої саме принцип недіяння через про-
явлене де дає прямий доступ до царини енерго-інформаційного Всесвіту підсвідомого.

Мета у-вей – змусити обидві складові частини «Я» працювати ефективно і спільно. 
У людини в стані у-вей розум втілений в тілі, а тіло – в розумі. Робота двох систем синхро-
нізується, чим досягається осмислена спонтанність, що ідеально співвідносяться з обста-
винами. Тоді творчий процес включає поштовх зсередини людського «Я» до самовира-
ження, а вже воно творчо робить все, як за помахом чарівної палички, без усяких вольових 
зусиль з боку людини.

Давньокитайський ідеал у-вей полягає саме в такій невимушеній дії. Люди в стані 
у-вей з давньокитайських текстів демонструють майже надприродні успіхи. Незважаючи 
на впевненість свідомої психіки в тому, що вона вирішує все, еволюція «завантажила» 
повсякденне прийняття рішень і формування суджень в нашу автоматичну, чуттєву, несві-
дому систему, тому що в більшості ситуацій вона діє швидко, точно й економно. Соці-
альний психолог Тімоті Вілсон запропонував термін «адаптивне несвідоме». Це широкий 
набір безумовних навичок, звичок і відчуттів, які дозволяють нам йти по життю майже без 
участі свідомого сприйняття, і зараз росте число популярних праць про силу підсвідомого 
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мислення. Стратегія «мислення без мислення», коли мі відпускаємо, зрозуміло, має свої 
межі, але очевидно, що будь-яка дія, яку ми хочемо зробити швидко і з успіхом, має бути 
перетворена в безумовний навик або звичку, і тоді імпровізація звільняється від тягаря 
думок у напрямі творчого натхнення, висловлює природне і неподільне ціле, часткою якого 
є кожен з нас. Треба лише відпустити свідому психіку, щоб підсвідоме взяло ситуацію під 
контроль зі збереженням фонової оперативної пильності.

Дао – це джерело всієї благодаті і всіх цінностей. Йти шляхом Дао означає правиль-
ний спосіб існування людини, яка прагне стати ідеальною людиною. Перебування в стані 
недіяння означає, що ти дотримуєшся Шляху Неба, а будь-який наступний Шлях набу-
ває чинності, коли людина стає частиною чогось більшого: космічного порядку у всьому 
і перебування в злагоді з Всесвітом. У цей момент над людиною Де сяє, ніби німб. Завдяки 
принципу недіяння в людині починає проявлятися сильне де, яке не тільки їй дозволяє 
йти безперешкодно власним індивідуально неповторним шляхом, а й чинить певний вплив 
у цьому на інших людей. Завдяки принципу недіяння висвітлене де робить людину хариз-
матичною, вона починає притягувати інших і вселяти в них довіру як до себе, так і до 
їхнього оточення.

На закінчення коротко підсумуємо сказане. Принцип недіяння – це не бездіяльність 
і не пасивна діяльність, а особливий вид діяльності – спонтанна діяльність. У стані неді-
яння людина відчуває себе ідеальною частиною Єдиного, до якого належать і інші люди. 
Ознаки принципу недіяння психологічні: це глибока і при цьому невимушена концен-
трація, чуйність, відмінна продуктивність, глибоке задоволення, деперсоналізація, точна 
відповідність наших навичок складності завдань. Крім того, принципу недіяння властиве 
позбавлення запобіжного контролю свідомості людини над своєю поведінкою і досягнення 
невимушено природного стану, коли діяльнісний прояв людини без особливих зусиль стає 
більш продуктивним і ефективним. Саме завдяки цьому людина може знайти належне місце 
у всесвіті, індивідуально неповторне, коли вона спроможна досягти натхнення у самови-
раженні власного «Я», максимально потрібного для інших. А саме це і дає найбільш повне 
відчуття щастя. На цей аспект у-вей (його залежність від соціальної взаємодії і спільних 
цінностей) зазвичай не звертають уваги сучасні західні дослідники спонтанної діяльності, 
а це, на наш погляд, суттєва помилка.
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Halyna Arsentieva
“Zaporizhzhia Polytechnic” National University,

Institute of Economics and Humanities, Department of Philosophy
Zhukovskogo str., 64, 69063, Zaporizhzhia, Ukraine

This article discusses the meaning, role and value of the principle of non-indifference in the context 
of Taoist philosophical tradition.

This article systematizes the current positions of Taoist philosophical philosophy on the principle 
of non-indifference. The sources of the study are, inter alia, commented translations of the Tao Te Ching 
treatise. Taking into account that the ideas of Lao-tzu and Zhuang-ji are figurative, allegorical, and the ways 
of its expression are more poetic than logical, – all this led to different readings in the understanding 
of the principle of non-ideality, both in ancient times and nowadays. They are more representative of the art 
of living than of the solution of the logical sense. And the answer to certain questions is, in fact, talk.

This article tries to find out why, despite the rich experience of investigating the principle of non-
difference, it still remains insufficiently elaborated and therefore in most cases unreachable for its practical 
application. Two main reasons for this have been identified. The first reason is that Chinese philosophy in 
general, and philosophy of the principle of non-existence in particular, are much more amenable to logical 
analysis (sometimes they are not amenable at all), than the standard European discourse, because the logic 
they contain is paradoxical and contrary to the laws of formal logic. "The Tao de Jing" is so thin treatise 
for understanding, where everything is on the level of intuitive understanding, deep penetration, that even 
the best of the investigators Lao-chi and Zhuangzi often see in rows only superficial sense, reflecting in 
commentaries. They do not analyze them, but only describe them. Another reason is the particular way in 
which the message is conveyed, the threads of which are works that make use of parables and allegories, 
the essence of which is shelved under mistic guises. Philosophy, as is well known, does not allow for internal 
contradictions and inaccuracies of understanding.

This article discusses the meaning of non-existence in the Taoism, it’s interrelation with 
the categories of Tao, qi, de, based on the rich philosophical concepts of ancient people, as well as by 
researchers of the present moment. The result is that the desire to go beyond these categories, or to translate 
them into analogous categories of Western philosophy, is not at all possible. However, while the importance 
and relevance of the principle of non-indifference is recognised, all attempts to understand it remain marginal.

The failure to understand the principle of non-indifference in logical categories has made 
our research very difficult. But the author of the article reached the conclusion that non-activity is not 
inactivity or passive activity, but a special kind of activity that does not lead to any other activity. As a result 
of the research, the author is committed to recognizing inactivity as a process of spontaneous activity. 
Spontaneity is important for our well-being. But it is not easy to achieve them. And not always the way 
to achieve it is through analysis, effort and diligence. Our study of inactivity allows us to conclude that, 
having understood the power of spontaneity, having assessed the difficulties associated with it, and having 
considered all this with ancient Chinese philosophers and contemporary scholars and philosophers, we can 
better understand how we live and interact with people, and will do so more effectively.

Key words: Taoism, principle of non-action, spontaneity, Tao, qi, de.
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ФІЛОСОФІЯ МІЖКУЛЬТУРНОГО ДІАЛОГУ ЯК ПРЕДМЕТ РЕФЛЕКСІЇ

Ніна Білокопитова
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Османага махаллєсі, Вішне сокак 13, Кадикьой, Стамбул, Туреччина
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кафедра соціальної філософії та управління,
вул. Жуковського, 66, 69600, м. Запоріжжя, Україна

У статті аналізується вплив філософії міжкультурного діалогу на розвиток компаративістики, 
міжкультурної філософії, нейронаук. Метою статті є філософське осмислення явища «міжкультур-
ний діалог» та розуміння його форм, атрибутів та модусів, а також загальне переосмислення кон-
цепту «діалогічна традиція», яка найбільш яскраво представлена в багатьох національних культурах 
і в різних філософських течіях. Методологія дослідження базується на узагальненні теоретичного 
знання, використано загальнонаукові методи аналізу та синтезу, філософської рефлексії. За допомо-
гою соціально-філософського інструментарію класифіковано теоретичні поняття з тематики дослі-
дження. Наукова новизна полягає у презентації авторського визначення поняття «міжкультурний 
діалог» та переосмислення впливу філософської традиції сходу на сучасне філософське знання. 
Висновки. Визначено, що «міжкультурний діалог» – це інструмент соціальної комунікації людини 
з метою взаємодії, в результаті чого утворюються інноваційні соціокультурні універсалії, тобто діа-
лог культур – це суб’єкт-об’єктні відносини з обміну універсаліями. Він трансформує культурні 
патерни – моделі соціальної дії і форми соціальної організації, типи світогляду, свідомості і системи 
цінностей. Діалог культур сприяє становленню нових форм культуротворення і способів життя. Це 
принципово відрізняє його від простих форм співпраці, які не передбачають суттєве перетворення 
кожної зі сторін – економіки, політики тощо.

Можна вважати, що філософія міжкультурного діалогу сприяла появі і розвитку компарати-
вістики, що, у свою чергу, стало підґрунтям «міжкультурної філософії», а вже від «міжкультурної 
філософії», яка є багатою смислами і цілями рефлексією, до «філософії нейронаук», що допоможе 
виявити нові перспективи розуміння самої філософії, її форм і тенденцій, відкрити адекватну теорію 
свідомості та у перспективі створити нейротехнології «читання мозку».

Ключові слова: діалог, міжкультурний діалог, міжкультурна філософія, теорія свідомості, ней-
ронаука, нейротехнологія «читання мозку».

У сучасному світі спостерігається тенденція послаблення домінування західноєвро-
пейської культури в цілому та філософської раціональної картини світу в західноєвропей-
ському трактуванні зокрема. У зв’язку з цим виникає необхідність звернутися до філософії 
міжкультурного діалогу та її розуміння. Соціальна філософія, спираючись на власний нау-
ково-прогностичний потенціал, прагне виявити нові світоглядні орієнтири шляхом когні-
тивного аналізу універсалій соціальної культури.

Сьогодні це стає актуальним, тому що діалог у сфері гуманітарного знання роз-
криває кордони спілкування між народами, культурами, показує необхідність кращого 
пізнання власної національної культури, усвідомлення і розуміння самоідентифікації.
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Вивченням і аналізом специфіки діалогу, діалогового мислення в історії філософії 
займалися представники різних шкіл і напрямів, наприклад, М. Га́йдеґґер, Л. Гумільов, 
Е. Гуссерль, К. Леві-Строс розглядали діалог в системі діалогу культур.

Один з найцікавіших і загадкових мислителів ХХ століття – Мартін (Мордехай) 
Бубер (1878-1965), відомий своєю оригінальною версією релігійного екзистенціалізму, або 
«діалогічною онтологією». У своїй книзі «Я і Ти» він порушував питання діалогу людини 
і Бога, людини і людини, виділяв роль мови, за допомогою якої здійснюється діалог. 
Основним концептом філософії Бубера є діалог, місце перетину всіх ліній перспективи – 
всіх класичних тем філософії ХХ століття.

Діалогічна традиція найбільш яскраво представлена в багатьох національних куль-
турах і в різних філософських течіях. Культурою давнього Сходу створювалось і розви-
валось вчення про позасловесне спілкування, «мовчазний діалог», де важливою була не 
передача інформації, а відтворення стану духу. Необхідний для існування будь-якої релігії 
містичний досвід спілкування з Богом стає основою вчень про діалог, який вищий за про-
мову, також і на Заході. Вся Біблейська історія – це прислухання до промови пророків 
і прагнення почути голос Бога, тобто історія діалогу Ізраїлю з Богом, який протікає поза 
слуханням промови, поза почутою мовою або зримим письмом. Давньогрецька культура 
значно відрізнялась від давньоєврейської: в античному світі споглядання переважало над 
вислуховуванням. Платон, творець «Діалогів», поклав початок традиції «споглядання 
ейдосів». Для давньогрецької філософської традиція пізнання означала покладення кінця 
хаосу, організування космосу. Середньовічній теоцентричній філософській традиції було 
притаманне розуміння всього світу і кожного предмета як причетності до Бога. Предмети 
та людина сприймаються у нікчемності їхнього власного буття і всемогутності цієї «при-
четності», яке стало «співучастю», але насправді діалогічністю. Створення сучасних філо-
софських систем було спрямоване на єдність визначення та одиничність поняття, що супе-
речило діалогічному мисленню.

Але розвиток ідей Ф. Шеллінга, Ф. Шлейермахера та інших щодо злиття філософії 
з літературою, поезією з появою теорій фрагментарного філософування стали підґрунтям 
сучасних вчень про діалог. Інтуїтивне передчуття сучасного діалогічного філософування 
пронизує теорії багатьох антигегелянців минулого століття, у тому числі і Л. Фейербаха, 
який прагнув до створення матеріалістичної антропології як теорії спілкування між «Я – 
Ти», С. Кьєркегора, який відтворив теологічний діалогізм та Ф. Ніцше, який відобразив 
у своїх працях діалогічну драму пізнання. Щодо філософії М. Бубера, то унікальність її 
полягає у тому, що Бубер належав водночас до двох філософських і культурних традицій – 
європейської і юдаїстської.

Ну думку Бубера, філософія – не та наука, що відкриває підстави буття та установ-
лює останні критерії істини, а та, яка визволяє людей від стереотипів мислення та ілюзій, 
яка допомога чіткіше побачити істину власного досвіду. Філософи, за Бубером, повинні 
стати «покажчиком» до зміни ментальної парадигми. Він не раз зазначав: «Я не маю 
вчення, я маю лише діалог» [19, с. 693].

Схожі ідеї спостерігаємо у М. Бахтіна, який зазначав, що зіткнення з будь-яким пред-
метом культури стає запитуванням і бесідою, тобто діалогом. Діалог, з точки зору М. Бах-
тіна, – це спосіб взаємодії свідомостей. На його думку, не може існувати «смисла в собі», 
він існує тільки для іншого смислу, тобто існує тільки разом з ним. Аналогічні думки спо-
стерігаємо у Жан-Люка Нансі – французького автора теорії спільноти як буття-разом (être-
en-commun). Він зазначав, що не буває окремого буття, буває «спів-буття» разом.

Тематиці принципів діалогічного мислення у вітчизняній філософії присвячені 
праці Н.І. Гринчишина [4], О.П. Котовської [8], Л.В. Озадовської [9] та інших.
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Слід розрізняти поняття «міжкультурний діалог» та «міжкультурна філософія». 
Перше виступатиме як соціокультурна категорія, або соціальний феномен, а друге – як 
напрям, орієнтація філософування, що базується на толерантному плюралізмі.

Соціальний феномен «міжкультурний діалог» – це більш конкретне та практичне 
явище, це процес, який має втілення у соціальному бутті. Підтвердженням цього можуть 
служити декларації, наведемо деякі з них:

«Декларація про міжкультурний діалог і попередження конфліктів», ухвалена  
на Конференції європейських міністрів культури, Опатія / Хорватія, жовтень 2003 року.

«Декларація Фаро про стратегію Ради Європи з розвитку міжкультурного діалогу», 
ухвалена на Конференції європейських міністрів культури, Фаро / Португалія, жовтень 
2005 року.

Неформальна регіональна конференція міністрів культури на тему «Просування 
міжкультурного діалогу і Білої книги Ради Європи», Белград, листопад 2007 року, тощо. 
Більш детальний список наданий на офіційному сайті Міністерства культури України 
у Білій книзі Ради Європи з міжкультурного діалогу [11].

За М. Каганом, діалог – це універсальний, всеохоплюючий спосіб існування куль-
тури і людини в культурі [7].

Вплив однієї культури на іншу реалізується тільки в тому разі, якщо існують необ-
хідні умови для такого впливу. Діалог двох культур можливий лише за умов певного збли-
ження їхніх культурних кодів, наявності або виникнення загальної ментальності. Діалог 
культур – це проникнення в систему цінностей тієї чи іншої культури, повага до них, подо-
лання стереотипів, синтез самобутнього й інонаціонального, що зумовлює взаємозбага-
чення і долучення до світового культурного контексту. У діалозі культур важливо сприй-
мати загальнолюдські цінності взаємодіючих культур. Одним з головних об’єктивних 
протиріч, властивих культурам усіх народів світу, є протиріччя між розвитком національ-
них культур та їх зближенням. Тому необхідність діалогу культур – умова самозбереження 
людства, а формування духовної єдності – результат діалогу сучасних культур [14, с. 84].

За М. Бахтіним, діалог – справа не самих культур, а носіїв культур, конкретних осо-
бистостей, можливо, груп. Взаємодія цінностей, норм, смислів, їх взаємозбагачення.

До початку ХХ століття у світовій філософській думці домінував європоцентризм, 
за виразом німецького класика Гегеля, щодо східної філософії. Він писав, що східну філо-
софію можна вважати за передуючу філософію, але історію філософії починаємо з грецької 
філософії: на його думку, міра та ясність починається саме з неї [16, с. 98].

Позиція Гегеля щодо філософських традицій сходу як далеких від «справжньої філо-
софії» постулювалась у всіх університетських підручниках з історії філософії [13, с. 3].

Але найбільш руйнуюче ставлення до ісламської філософії знаходимо у І. Гольдци-
єра, угорського сходознавця єврейського походження, який писав, що «повна відсутність 
критичної здатності з самого початку наклала на арабську філософію штамп еклетизму, 
який має відбиток у всіх напрямках, в яких йшов розвиток цієї філософії» [3, с. 88].

Появі концепту «міжкультурна філософія» передувала філософська компаративіс-
тика, тож шлях до розуміння міжкультурної філософії проклали компаративні дослідження 
філософів-сходозавців: Н. Єфремової, Т. Ібрагіма, Н. Кірабаєва, В. Лисенко, А. Смирнова, 
В. Шохіна та багатьох інших.

Термін «міжкультурна філософія» в якості загального позначення нової універса-
лії культури як нової течії був запропонований німецькими та австрійськими авторами 
Ф.М. Віммером, Р.А. Маллом, Г. Паулем, Р. Форне-Бетанкуром, Е. Холенстайном, Х. Кім-
мерлє, Х. Хульсманом, К. Бікманн. Поступово до цього напряму приєднались прихильники 
з різних частин світу: це С. Гіртц, Р. Паніккар, Р. Шведер, Дж. С. Брунер та інші.
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Р. Форнет-Бетанкур (Raul Fornet-Betancourt) розглядає теоретичні основи вкладу 
філософії в міжкультурний діалог у конфліктному світі. На його думку, діалог – НЕ інстру-
ментальний «об’єкт» дослідження, а конститутивна частина людської реальності, пер-
винна субстанція, з якою людські істоти розвивають свою людяність, бо «ми як людські 
істоти виникаємо з діалогів і само-реалізуємося за допомогою діалогів» [17, с. 45]. При 
цьому автор зазначає амбівалентність людської діалогічності, яка породжується екзистен-
ційними протиріччями особистості і протиріччями суспільства. Філософія покликана 
обґрунтовувати шлях діалогу як розумної альтернативи, яка веде до гуманізації життєвого 
світу [17, с. 50]. Серед наявних проектів трансформації філософії Форне-Бетанкур роз-
виває ідею «міжкультурної філософії». Така філософія, вкорінена в культурі, допоможе 
виявити нові перспективи розуміння самої філософії, форми і тенденції її артикулювання.

«Нова епоха» може настати не тільки для історії філософії, але і для філософування 
як такого. Це може статися, якщо філософія стане міжкультурною. Як у вітчизняній, так 
і в зарубіжній літературі зазвичай йдеться про міжнародну комунікацію. Разом з Ю. Габер-
масом – найбільш яскравим автором цього проєкту – послідовники останнього, прихиль-
ники західних принципів раціанальності, західного типу філософування. Комунікація 
такого роду виявляється європоцентристською, вона не в змозі забезпечити справжній 
міжкультурний діалог, оскільки не сприймає серйозно інші культури. Міжкультурна філо-
софія передбачає принципову трансформацію виходячи з визнання того, що західний тип 
філософування не є єдиним, що поряд із ним є інші, не менш цінні. Це надзвичайно багата 
смислами і цілями рефлексія, яка не обмежена рамками національних або цивілізаційних 
кордонів. Вона націлена на осягнення і рішення, окрім суто філософських, найважливі-
ших глобальних проблем за допомогою діалогу як засобу зняття напруженості, досягнення 
взаєморозуміння і взаємоповаги, знаходження нових способів сучасного рішення загаль-
нозначущих проблем [13, с. 14-15].

Р.А. Малл один із перших розкрив зміст міжкультурної філософії як нової концепції. 
Автор зазначав, що філософія стає міжкультурною у тому разі, якщо вона утримується від 
абсолютизації власної позиції, тобто від ствердження єдиної можливої відповіді на філо-
софське питання [18].

Виникає ідея діалогу культур як форми міжкультурної комунікації, що формує інно-
ваційні культурні універсалії, які необхідні для культурної динаміки. Виділяють: рівні 
діалогу культур (особистісний, етнічний, міжнаціональний, цивілізаційний); структурні 
форми і принципи взаємодії культур (добровільні, примусові, мирні); стадії і етапи (модер-
нізація, реанімація, культурний конфлікт, культурний симбіоз). Але завжди є культура-до-
нор і культура-реципієнт [2].

Порівнюючи ісламську філософську традицію з традицією Заходу слід зазначити, 
що не тільки філософи-сходознавці, а й носії культури радикально відрізняються у своїх 
поглядах щодо того, що саме становить специфіку ісламської філософії або науки. Але біль-
шість із них згодні з тим, що розквіт ісламської науки і філософського знання, зокрема, мав 
місце у ІХ-ХІІІ століттях, та пов’язано це було з працями видатних східних перипатетиків.

Також в іранських наукових колах є думка, що дійсно типова ісламська філософія 
була розроблена після Аверроеса. А творчої кульмінації зазнала ісламська філософія за 
часів династії Сефевидів у Ірані. Це був особливий тип філософії, що виник у шиїтів 
Ірану і відомий як хикмет, тобто «мудрість». Основу цього вчення становило поєднання 
раціонального мислення та гностичної інтуїції (містичного досвіду). «Хикмет» був наді-
лений логічною структурою та виходив за межі переконань Ібн Арабі та Сухраварді, 
тим самим демонстрував повернення до Авіцени та першого етапу розвитку ісламської 
філософії [15, с. 319-326].
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Важливою постаттю другого етапу ісламської філософії був Мулла Садра (Садр 
ад-Дін Мухаммад ібн Ібрагім аш-Ширазі 1571/2–1637), який синтезував ідеї неплатоників, 
перипатетиків, суфіїв і мусульманських теологів (калам, ішракізм). Мулла Садра був най-
більш значущим і впливовим філософом в ісламському світі за останні чотири століття [12].

Нині значущим результатом розвитку діалогу культур можна вважати зростання 
розуміння необхідності розширення горизонтів філософії і науки.

Відомо, що протягом історії західної думки поняття «філософія» ніколи не було 
однозначним, в нього вкладались смисли залежно від характеру епохи, специфіки науко-
вих інтересів філософа та його суб’єктивних особливостей, але прийнято вважати виправ-
даним узагальнене визначення філософії як раціональної, методичної та систематичної 
рефлексії. При такій дефініції поняття «філософія» припустимим буде твердження про те, 
що філософія бере початок від давніх греків та знайти її на Сході неможливо. Але слід 
мати на увазі, що на Сході має місце прихильність до розширення в етимологічному сенсі 
поняття «філософія», де є припустимим поряд із «раціональним» визнання більшої авто-
ритетності інших «чуттєвих» джерел пізнання.

Звісно, що діапазон східних традицій пізнання досить великий, проте через стійкі 
упередження людини західної культури залишається незатребуваним у розв’язанні сучас-
них наукових проблем. Але не все так безнадійно.

Як зазначав Далай-лама, сьогодні наука в цілому і нейронаука зокрема все більше 
цікавиться питаннями роботи свідомості, якими раніше майже не займалася [5, с. 16].

Фундаментальна теорія свідомості не може бути творена виходячи з одного будь-
якого джерела емпіричного досвіду – самоспостережень або психологічних досліджень, 
чи то нейронаукових досліджень. Адекватна теорія свідомості може бути створена лише 
на охопленні всіх трьох джерел <…> це означатиме, що основи теорії, які сформульовані 
на значеннях нейронауки, можуть бути перевірені не тільки об’єктивним, а й суб’єктивним 
досвідом, нашими власними спостереженнями. Так як і за буддистською наукою, шукана 
теорія свідомості має будуватися на синтезі як суб’єктивних так і об’єктивних даних, тобто 
ствердження не можуть бути збудовані тільки на спогляданні [1, с. 23].

Справді, за останні десятиліття нейронаука досягла значних результатів ц дослі-
дженнях свідомості. Вони пов’язані, зокрема, з відкриттям і вивченням дзеркальних ней-
ронів, з використанням методів візуалізації мозкових процесів і відведення сигналів від 
окремих нейронів, з успішним розвитком напряму, іменованого «читання мозку» (Brain-
Reading), з визначенням чітких нейродинамічних корелятів багатьох психічних явищ, які 
слугують створенню нейротехнологій для медицини та інших практичних цілей. Нейрона-
укові розробки проблеми свідомості мають міждисциплінарний характер.

Якщо подивитися сьогодні на панораму нейронаук, то перед нами відкриється гран-
діозна картина, що включає в себе і природні науки (нейроматематика, нейробиология, ней-
рофізіологія, нейромедіціна й ін.), і технічні (нейрокібернетика, нейрокомпьютинг, квантові 
обчислення тощо), і гуманітарні (нейроекономіка, нейромаркетінг, нейроменеджмент і навіть 
нейродержавне управління [10, с. 93], але найважливіша роль належить, звичайно, тим дис-
циплінам психологічного, феноменологічного та гуманітарного плану, які описують свідо-
мість, її змістовні динамічні форми, ціннісно-смислові і діяльно-вольові структури [6, с. 101].

Соціально-філософська специфіка дослідження дозволяє визначити «міжкультур-
ний діалог» як інструмент соціальної комунікації людини з метою взаємодії, в результаті 
чого утворюються інноваційні соціокультурні універсалії, тобто діалог культур – це 
суб’єкт-об’єктні відносини з обміну універсаліями. Він трансформує культурні патерни – 
моделі соціальної дії і форми соціальної організації, типи світогляду, свідомості і системи 
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цінностей. Діалог культур сприяє становленню нових форм культуротворення і способів 
життя. Це принципово відрізняє його від простих форм співпраці, які не передбачають 
суттєве перетворення кожної зі сторін – економіки, політики тощо.

Можна вважати, що філософія міжкультурного діалогу сприяла появі і розвитку 
компаративістики, що, у свою чергу, стало підґрунтям «міжкультурної філософії», а вже 
від «міжкультурної філософії», яка є багатою смислами і цілями рефлексією, до «філософії 
нейронаук», що допоможе виявити нові перспективи розуміння самої філософії, її форм 
і тенденцій, відкрити адекватну теорію свідомості та у перспективі створити нейротехно-
логії «читання мозку».
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PHILOSOPHY OF INTERCULTURAL DIALOGUE AS A SUBJECT OF REFLECTION
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Osmanağa Mahallesi, Vişne Sokak 13, Kadıköy, Istanbul, Türkiye

Karim El Guessab
Zaporizhzhia National University,

Social Philosophy and Public Administration Department
Zhukovsky str., 66, 69600, Zaporizhzhia, Ukraine

The article analyzes the influence of the philosophy of intercultural dialogue on the development 
of comparative studies, intercultural philosophy, neuroscience. The aim of the article is a philosophical 
understanding of the phenomenon of «intercultural dialogue» and an understanding of its forms, attributes 
and modes. The concept of «dialogical tradition», which is most vividly represented in many national 
cultures and in various philosophical currents, has also been rethought. The research methodology is 
based on the generalization of theoretical knowledge. General scientific methods of analysis and synthesis, 
philosophical reflection are used. With the help of socio-philosophical tools, theoretical concepts on 
the subject of research are classified.

The scientific novelty is a presentation of the author's definition of «intercultural dialogue» 
and a rethinking of the influence of the philosophical tradition of the East on modern philosophical knowledge. 
Conclusions. It is determined that «intercultural dialogue» is a tool of human social communication for 
the purpose of interaction, resulting in the formation of innovative socio-cultural universals. Or more 
precisely, the dialogue of cultures is a subject-object relationship for the exchange of universals. Dialogue 
transforms cultural patterns – models of social action and forms of social organization, types of worldview, 
consciousness and value systems. The dialogue of cultures promotes the formation of new forms of cultural 
creation and ways of life. This fundamentally distinguishes it from simple forms of cooperation, which do 
not involve a significant transformation of each party – the economy, politics and so on.

We can assume that the philosophy of intercultural dialogue contributed to the emergence 
and development of comparative studies, which, in turn, became the basis of «intercultural philosophy». 
And from «intercultural philosophy», which is rich in meanings and goals of reflection, to «philosophy 
of neuroscience», which will help identify new perspectives on understanding philosophy itself, its forms 
and trends, open an adequate theory of consciousness and in the future create neurotechnologies «Brain-
Reading».

Key words: dialogue, intercultural dialogue, intercultural philosophy, theory of consciousness, 
neuroscience, neurotechnology «Brain-Reading».
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КОНЦЕПТ «ДУХОВНОСТІ» ЯК БАЗОВИЙ ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ СОЦІАЛЬНОЇ 
ІДЕЙНОЇ ЕКСПАНСІЇ В КОНТЕКСТІ ДОКТРИНИ «РУССКИЙ МИР»

Ксенія Зборовська
Інститут філософії імені Г. С. Сковороди Національної академії наук України

вул. Трьохсвятительська, 4, 01001, м. Київ, Україна

Мета цієї роботи – проаналізувати витоки, сутність та використання у культурному дискурсі 
концепту1 «духовність» в рамках доктрини «русский мир», деконструювати його релігійне підґрунтя 
та показати міфологічні витоки і політичні конотації в контексті доктрини «русский мир». Авторка 
відстоює думку про те, що поняття «духовність» є базовим інструментом для соціальної ідейної 
експансії в контексті доктрини «русский мир». Його джерела – в ідеологічному конструкті «русская 
идея» та архетипах політичного міфу російської спільноти, які діяли через художню, богословську 
та філософську літературу останніх кількох століть у російському культурному дискурсі. Аналіз 
цілого масиву російської літератури художнього, богословського та наукового характеру спонукав 
авторку даного дослідження зробити висновок, що ключовими концептами, які використовуються 
як інструменти ідеологічної маніпуляції в межах доктрини «русский мир», є концепти «духовність» 
та «культура». Варто відзначити, що концепт духовності є дуже пластичним у доктрині «русского 
мира», його пряме непоетичне визначення фактично неможливе для російських ідеологів, проте воно 
є ключовим аргументом на користь Росії у суперечці із Заходом за першість. Саме опозиція Заходу 
багато в чому визначає національну ідею Росії, її месіанську Роль та риторику, і ця риторика є немис-
лимою без обґрунтування виняткової особливості російської духовності, яка з «широкою російською 
душею» готова «обійняти» весь світ. Аргументується, що релігійний складник поняття «російська 
духовність» виявляється менш значущим, аніж політичний, культурний чи навіть географічний, що 
дає змогу експлікувати його як інструмент ідеологічної маніпуляції в контексті квазірелігійної док-
трини «русский мир».

Ключові слова: ідеологія, доктрина «руссский мир», духовність, політичний конструкт, ква-
зірелігійний концепт.

У попередніх публікаціях авторки з даної проблематики було показано онтоло-
гічну несумісність постулатів ортодоксального православ’я з доктриною «русского мира». 
А проте квазірелігійний складник цієї доктрини є дуже вагомим і відіграє значну роль 
в імплементації ідеологічних конструктів у свідомість як власного народу, так і тих наро-
дів, щодо яких здійснюється експансія будь-якого характеру. Російське месіанство в цьому 
аспекті відіграє роль гаранта доцільності реалізації «російської ідеї»: саме воно надає гло-
бальне пояснення світоустрою, вказує на мету – розширення меж держави, спонукає до 
руху в тому напрямі, який є ніби корисним для «Отечества» загалом. З огляду на це, кон-
цепт «месіанства» в російській спільноті виступає не стільки як релігійне переживання чи 
філософська концепція, скільки як ідеологія, яка жорстко регламентується і світською вла-
дою, і «духовною елітою» країни. Як пише один із сучасних російських апологетів месіан-
ства, «у самій релігійній догматиці месіанізму немало ідей, зокрема й хіліастичні мотиви, 
які провокують спрямування на соціальну перебудову чи глобальну ідейну експансію» 
[4, с. 390-393]. Концепт «Москва – Третій Рим», зародженню якого також було приділено 

1 Ознайомитись з історією поняття «концепт» можна у відповідній статті [1]. З комунікативною 
природою концепту можна ознайомитися у працях: [2; 3].
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увагу у попередній частині дослідження, отримав свій розвиток в пізніших літературних, 
політичних розмислах російських еліт: «У XIX столітті думка про те, що Росія матиме 
з часом визначальний вплив у житті Європи та напрацює високу форму культури, вислов-
лювали засновник слов’янофільства Іван Васильович Кіреєвський, Чаадаєв, Н.Я. Дани-
левський. Достоєвський у своїй Пушкінській промові висловив цю думку, пов'язуючи це 
з характером російського народу» [5, с. 321]. Сучасний російський філософ (чи, точніше, 
ідеолог) Олександр Казін узагальнює цілий пласт ідей, зауважуючи, що Росія є єдиною 
країною у світі, яка зберегла духовну перспективу свого життя і культуру, на відміну від 
нехристиянського (язичницького) Сходу чи постхристиянського Заходу, який розлучився 
з вірою вже в епоху Просвітництва. На його думку, російський дух є наскрізно релігій-
ним – він не знає жодних інших цінностей, окрім релігійних [6, c. 211]. Аналіз цілого 
масиву російської літератури художнього, богословського та наукового характеру спону-
кав авторку даного дослідження зробити висновок, що ключовими концептами, які вико-
ристовуються як інструменти ідеологічної маніпуляції в межах доктрини «русский мир», 
є концепти «духовність» та «культура». Розумінню культури в контексті месіанської ролі 
російського народу буде присвячено одну з наступних публікацій, що ж до концепта духо-
вності, то варто відзначити, що він є дуже пластичним у доктрині «русского мира», його 
пряме непоетичне визначення фактично неможливе для російських ідеологів, проте воно 
є ключовим аргументом на користь Росії у суперечці із Заходом за першість. Саме опозиція 
Заходу багато в чому визначає національну ідею Росії, її месіанську роль та риторику, і ця 
риторика є немислимою без обґрунтування виняткової особливості російської духовності, 
яка з «широкою російською душею» готова «обійняти» весь світ.

Сучасний російський ідеолог та редактор досить популярного у Петербурзі жур-
налу «Русское самосознание» Борис Дверницький робить акцент на тому, що боротьба (із 
Заходом) є визначальною характеристикою саме сучасного етапу становлення російської 
ідеї та російського духу: «Дух нашого народу досяг висоти в ідеї Святої Русі. Потім він 
досягнув сили в Руській Державі. Але зараз необхідно набути внутрішню міцність Русь-
кого духу. Цю міцність ми можемо набути в процесі розвитку російського націоналізму, 
завданням якого є розкриття логосу російської нації, усвідомлення та вдосконалення само-
бутніх граней російського характеру в релігії, культурі, у всіх формах людської творчості. 
І коли кожен руський в своєму конкретному житті, у своїй професії буде прагнути діяльно 
реалізувати національну і православну самосвідомість, тоді ми зможемо разом дати відсіч 
нівелюванню, знеособленню та розпусті, які сьогодні вирують, як за часів Ноя» [7].

З огляду на специфічне та взаємопов’язане розгортання цих двох концептів – «духов-
ність» та «боротьба із Заходом» – авторка даного дослідження вважає за необхідне прояс-
нити їхні сутність і роль як інструментів у ідеологічних маніпуляціях доктрини «русский 
мир», що дасть змогу більш ґрунтовно підійти до її деконструкції.

Концепт виняткової «духовності» російського народу є водночас і більш базовим, 
і більш еластичним у цій системі, тому йому варто приділити більшу увагу. Якщо зверну-
тись до західних словників, то можна побачити, що духовність (spirituality) визначається 
в них переважно через внутрішній особистий стан (духу) людини, в її зверненості до Бога 
(чи ідеї) та нематеріальних цінностей, які вона зрощує всередині себе [див., наприклад: 8]. 
Натомість у російських словниках духовність постулюється як об’єднуючий базис спіль-
ноти, в якому містяться моральні цінності та традиції, сконцентровані переважно у релі-
гійних вченнях та богословських текстах. Таке перенесення індивідуального на соціальне 
є досить характерним для російської думки, оскільки дає простір для маніпуляцій: для 
«еліт» індивідуальна відповідальність переноситься на широке коло осіб, а для «народу» – 
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індивідуальна свобода мислиться скоріше в масштабах нації, аніж окремої особистості. 
Звернімось же до прикладів конкретних визначень «духовності» у російських словниках. 
Так, у словнику «Основы духовной культуры (энциклопедический словарь педагога)» зна-
ходимо таке визначення: «Російська духовність – це явище, що охоплює народну свідо-
мість як цілісний національний феномен, властивий лише і тільки російському народу. 
Вона проявляється як: відповідальність за Росію і свій народ; соборність («На світу і смерть 
красна»); схильність до роздумів про те, що таке Росія, в чому її сутність, покликання 
і місце в світі; міцний зв’язок між поколіннями (російський народ любить «родичатися»); 
сердечне сприйняття краси і доброти світу, цілісне їх осягнення, а не врізнобіч по аспек-
тах і частинах; цілісно-синтетичне пізнання; пошук сенсу свого ставлення до Бога; совіс-
ність як основа моральної оцінки своїх і чужих вчинків (генетична тяга до справедливості). 
Навіть у періоди свого морального й економічного падіння російська людина залишається 
російською з огляду на особливу ознаку духовності як способу її ставлення до себе і світу. 
Російська духовність визначається також широтою географії Росії. Вона підпорядковує 
собі простір і час» [9]. Із цього визначення можна зробити кілька дуже важливих висновків 
про «російську духовність» як феномен.

1) На першому місці серед ознак цієї духовності стоїть саме патріотизм, відпові-
дальність за «отечество», а не стосунки з Богом, особисті чи то конфесійні (в межах пра-
вослав’я); сюди ж можна віднести і поняття «соборність», в межах якого відповідальність 
еліт переноситься на широке коло осіб (про що ми вже говорили вище), а також спону-
кання до роздумів про долю Росії, її призначення, під якими розуміється саме месіанський 
концепт богообраності російського народу;

2) Релігійний аспект духовності виноситься лише на шосте (!) місце, що виглядає 
дуже дивно в контексті повсякчасного апелювання в межах цієї доктрини до православ’я; 
незвичним є і саме формулювання «пошук сенсу свого відношення до Бога», аналізу якого 
можна було би присвятити взагалі окреме дослідження, але зазначимо лише одне: з огляду 
на все перелічене, місце росіянина у структурі держави постулюється як самозрозуміле 
та вписане у його «генетичний код», натомість у сенсі стосунків із Богом треба ще розі-
братися, що наштовхує на думку про те, що російські ідеологи залишають собі шляхи для 
відступу назад до атеїстичного світогляду (якщо це буде історично виправдано в контексті 
ролі Росії як міжнародного лідера);

3) Релігійному складнику «духовності», окрім патріотичного, передує ще й культур-
ний складник, який виражається як в естетичному пізнанні світу, так і в літературно-фі-
лософському, відмітною рисою яких є містичний складник, на противагу Заходу з його 
раціоналізмом і просвітництвом;

4) Ще одним моментом, на який не можна не звернути увагу, є постулювання тіс-
ного зв’язку між географією Росії та її духовністю, що виглядає досить дивно для людей, 
які нібито є захисниками ортодоксального православ’я, адже християнин стверджує услід 
за ап. Павлом: «постійного міста не маємо тут, а шукаємо майбутнього!» (Послання до 
євреїв 13:14). Російський письменник і телеведучий Сергій Шаргунов, обговорюючи про-
блематику російської духовності з такими відомими в Росії мислителями, як Яків Кротов 
та Володимир Кантор, висловив цей дивний географічний аспект таким чином: «Будучи 
країною, безумовно, відсталою, вона (Росія – К.Б.), тим не менш, демонструє тлінним 
людям якесь устремління в інобуття. І навіть Червона площа для мене – це якийсь простір, 
що завис між буттям і ніщо. Саме в цьому сенсі, звичайно, те, що відбувається тут, для 
мене є духовним» [10].
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Більш розлоге пояснення концепту «духовність» знаходимо в енциклопедії «Русская 
цивилизация», яка є одним із томів 30-томного видання «Большой энциклопедии русского 
народа», підготовленого такою структурою, як «Інститут русской цивилизации», який вже 
видав близько двох сотень книжок, що стосуються доктрини «русского мира» чи виража-
ють «русскую идею» (серед видань можна знайти як Бердяєва, Леонтьєва та інших мис-
лителів кінця 19-го – початку 20-го століття, так і богословів, і навіть аналіз «державної 
ідеології епохи Путіна»). У цій енциклопедичній статті все ж є на початку відсилка до 
православ’я, але досить велика частина присвячена... також географії! «Поняття російської 
духовності зумовлено природною і первісною географією російської души» [11, с. 237]. 
Далі автор даного опусу ієромонах Іоанн (Кологривов) підводить читача через низку умо-
виводів до цікавого висновку:

– російська душа широка, як російська земля, вона пов’язана із землею містичним 
зв’язком, діонісійським началом;

– це містичне начало відрізняє російське православ’я від візантійського, це вічне 
прагнення до розширення, яке свято живе в душі кожного росіянина;

– це прагнення також апокаліптичного мислення, тому росіяни протистоять Заходу 
(у католицизмі, як постулюють багато російських авторів, більший акцент на святі Різдва, 
аніж на Великодні, що є досить суперечливою тезою);

– апокаліптичність у поглядах росіянина виражається також через нехтування мате-
ріальними благами заради духовних чеснот і «Отчизны»;

– це нехтування виправдовується сподіванням на постапокаліптичне царствування, 
оскільки російська релігійна совість ніколи не задовольнялася видовищем особистого 
порятунку однієї індивідуальної душі, вона завжди була стурбована загальним порятунком; 
цей порятунок має принести богообраний російський народ, і водночас він має пришвид-
шити прихід кінця для сущого;

– ця месіанська роль Росії найкраще оспівується богословами та літераторами, 
оскільки російська свідомість глибоко містична і їй не властивий західний раціоналізм 
з його аргументативним підходом, все має йти від серця і братись на віру;

– все це дає змогу зробити висновок, що саме християнська віра «дала метафізичне 
виправдання тій дискримінації, яку російська людина інстинктивно здійснювала стосовно 
земної дійсності».

Під дискримінацією, наскільки можна зрозуміти, автор має на увазі активну боротьбу, 
яку російська людина (точніше, ідеологія) провадить проти Заходу, загальноєвропейських 
цінностей, матеріального достатку (більшості населення) та інших речей, якими варто 
знехтувати, аби виправдати концепт «Москва – Третій Рим», який має панувати над світом. 
Таке трактування духовності, навіть з огляду на більш активну включеність релігійного 
складника, є націоналістично-ідеологічним конструктом. Мета такої «духовності» – не 
звернення до «внутрішнього життя» людини, не особисте спасіння і налагодження стосун-
ків із Богом, як у більшості релігій, це програмування громадянина на досягнення певних 
експансійних цілей, які впродовж століть є незакритим гештальтом (словами сучасної пси-
хотерапії) політичної та культурної еліти Росії. Ці статті не є поодинокими маргінальними 
прикладами, навпаки, вони дійсно акумулюють у собі той пласт подібних міркувань, який 
накопичився в Росії впродовж кількох століть. Проілюструємо це кількома найбільш ваго-
мими історичними прикладами.

Так, у російській філософській та художній літературі дійсно істинне покликання 
російської духовності найчастіше виражається в контексті подолання смертності людини, 
як перемога його духу і тіла над смертю саме в апокаліптичному розумінні цього процесу, 

К. Зборовська



40
Вісник Львівського університету. Серія філос.-політолог. студії. 2021. Випуск 36

наприклад, у М.Ф. Федорова, Л.М. Толстого, Л. Андреєва, А. Платонова, Л.В. Карасєва, 
В.Ш. Сабірова. Зокрема, сучасний письменник Л.В. Карасєв пише про це так: «Немає про-
блеми Росії, є проблема подолання смерті. Це те спільне, що проривається крізь усі бага-
томанітні форми російського духовного руху» [12, с. 104]. Суголосно з ним висловлюється 
й інший російський письменник та філософ В.Ш. Сабиров, на думку якого «питання про 
смерть та її подолання є центральною больовою точкою й основним завданням російської 
релігійної філософії (російської ідеї)» [13, с. 25]. І дійсно, есхатологічні мотиви та тема без-
смертя мають глибокий базис у російській релігійній культурі, правда не стільки христи-
янського характеру, скільки справді діонісійсько-міфологічного. Це неканонічно-містичне 
устремління в російській культурі досить тонко вловив Ф.М. Достоєвський: «Кажуть, що 
російський народ погано знає Євангеліє, не знає основних правил віри. Звісно так, але 
Христа він знає і носить його у своєму серці із самого початку. <…> Можливо, єдиною 
любов’ю російського народу є Христос, і він любив образ Його по-своєму, тобто до страж-
дання» [14, с. 44-45]. Ця містична схильність до страждання вплітається у російський 
політичний міф як архетипний обряд ініціації: після проходження всіх випробувань народ 
доведе свою геройську сутність і його приймуть у сонм богів та рівних (згадаймо приклад 
з 12 подвигами Геракла). Такий мотив вписувався навіть у релігійні підручники царської 
доби: «Необхідно було, щоб дух та геній російського народу для подальшого свого роз-
витку з метою виконання Промислом Божим уготованих для нього світових завдань і цілей 
на перших же ступенях свого історичного розвитку загартувався б у боротьбі, змужнів 
і розвинув витривалість, терпіння і особливо зміцнів у вірі в Бога» [15, с. 43-44]. Автор 
цього посібника священник Євстафій Новік стверджує, що випробування, які посилаються 
Росії, – свідоцтво її обраності, оскільки православ’я – це світло світу, яке пітьма сприймати 
не хоче, а отже, всі війни з Росією велися і ведуться проти того світла, яке поки ще живе 
в ній, – проти православ’я. Така позиція також є дуже зручним політичним конструктом, 
адже легітимізує будь-які загарбницькі війни, знімаючи роль Росії як агресора: вона не 
агресор – вона несе світло віри й духовності, а от якими методами – це вже інше питання, 
яке відсувається на другий план.

Подібні ідеї просувались не лише через богослов’я чи літературу – чи не найваго-
мішу роль у становленні російського месіанства відіграла філософія, ба більше, як дока-
зовий матеріал використовувалися й тексти українських філософів, які в усіх підручниках 
фігурують як «російські». Одним із найяскравіших прикладів є використання російським 
філософом В.Ф. Ерном постаті Григорія Савича Сковороди, який в його інтерпретації 
постає як «перший російський філософ» [16]. У передмові до своєї книги про українського 
мислителя автор пише про основний характер російської філософської думки та метод її 
вивчення. У вже знайомій нам риториці він постулює російську філософію як втілення 
духу східної Церкви на противагу західній філософії з її католицизмом та раціоналіз-
мом. Фактично весь вступ присвячено обґрунтуванню того, в чому російська філософія 
є винятково оригінальною на фоні світової, що відбувається не через ілюстрацію своїх ідей 
у ствердному стилі, а через протиставлення Заходу та його ідеям. Таке обґрунтування «від 
противного» взагалі є характерною рисою російської ідеології. Конкретно в цьому випадку 
автор намагається провести відмінність між «східним божественним Логосом» та захід-
ним раціо, що з філософської точки зору уже видається досить дивним, оскільки виглядає 
як боротьба з вітряками: західна раціональність також має глибоко містичне коріння як 
у богословській літературі, так і у суто філософській. Це дуже гарно висловив Паскаль 
у своїй філософії, зауваживши, що «серце має такі рації, яких не має рація». В. Ерн напо-
лягає на тому, що лише російський народ може спасти східний Логос від Заходу. Це лише 
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одиничний приклад того, як і в історико-філософській праці месіанські ідеї на ґрунті росій-
ської духовності превалювали над науковим підходом та логічним викладом матеріалу.

Загалом, російська духовність дійсно цілком відображає національну ідею росіян, 
яку досить влучно висловив німецький вчений другої половини ХХ століття: «Росіянин 
у цьому питанні відрізняється від європейців. Його національною ідеєю є спасіння люд-
ства росіянами. <…> Таким чином, вони привносять і у світову політику той дух месі-
анства, яким переповнена їхня душа» [17, с. 194]. Тобто російська «духовність» – це ще 
одна назва для ідеологічного конструкта «російська ідея», а «спасіння світу» передбачає 
перетворення цього світу на «російський», і необов’язково в релігійному плані, головне – 
в плані першості на міжнародній арені, щоб «широка географія» Росії змогла вмістити весь 
обшир країн, які її оточують. Таким чином, поняття «духовність» в російському контексті 
має набагато більше конотацій з ідеологією «привласнення» та «боротьби», аніж з право-
славною вірою.

У процесі дослідження авторка дійшла таких висновків щодо результатів. Цю 
статтю було присвячено аналізу витоків, сутності та використання у культурному дискурсі 
поняття «російська духовність», деконструкції його релігійного підґрунтя та експлікації 
міфологічних витоків і політичних конотацій в контексті доктрини «русский мир». У про-
цесі реалізації поставленої мети авторка дійшла висновку, що поняття «духовність» є базо-
вим інструментом для соціальної ідейної експансії в контексті доктрини «русский мир». 
Його джерела – в ідеологічному конструкті «русская ідея» та архетипах політичного міфу 
російської спільноти, які діяли через художню, богословську та філософську літературу 
останніх кількох століть у російському культурному дискурсі. Доведено, що релігійний 
складник поняття «російська духовність» виявляється менш значущим, аніж політичний, 
культурний чи навіть географічний, що дає змогу експлікувати його як інструмент ідеоло-
гічної маніпуляції в контексті квазірелігійної доктрини «русский мир».

Список використаної літератури
1. Conceptus – концепт, поняття. Європейський словник філософій. Лексикон непереклад-

ностей / наукові керівники проєкту: Барбара Кассен і Констянтин Сігов. Київ : Дух і 
літера, 2009. Т. 1. С. 279-283.

2. Wierzbicka А. Semantics, Culture and cognition: Universal human concepts in culture-
specific configurations. Oxford & New York : Oxford University Press, 1992. 487 р.

3. Deleuze G. Logique du sens. Paris : Les Éditions de Minuit, 1969. Collection Critique, 392 p.
4. Петров А.П. Проблема мессианства и его философский смысл. Известия Российского 

государственного педагогического университета имени А.И. Герцена. Аспирантские 
тетради. 2008. № 34(74). Ч. 1: Общественные и гуманитарные науки. С. 390-393.

5. Лосский И.О. Условия абсолютного добра. Москва : Издательство политической лите-
ратуры, 1991. 368 с.

6. Казин А.Л. Россия в нехристианском мире: к вопросу о нашем будущем. Перспективы 
человека в глобализирующемся мире / под ред. В.В. Парцвания. Санкт-Петербург, 2003. 
C. 210-221.

7. Дверницкий Б.Г Русское национальное сознание и современность. «Круглый стол» 
журнала «Имперский курьер». URL : www.rus-imperia.com (дата звернення: 10.05.2021).

8. Collins English Dictionary. URL : https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/
spirituality (Last accessed: 10.05.2021).

9. Основы духовной культуры. Энциклопедический словарь педагога. Екатерин-
бург : В.С. Безрукова, 2000. URL: https://spiritual_culture.academic.ru/ (дата звернення: 
11.05.2021).

К. Зборовська



42
Вісник Львівського університету. Серія філос.-політолог. студії. 2021. Випуск 36

10. Шаргунов С. Особенная русская духовность? URL : https://www.svoboda.org/a/24202254.
html (дата звернення: 11.05.2021).

11. Святая Русь. Энциклопедический словарь русской цивилизации / составитель О. А. Пла-
тонов. Москва : Православное издательство «Энциклопедия русской цивилизации», 
2000. 1040 с. URL : https://rusinst.ru/trudy-instituta/enciklopedii-i-slovari1.html (дата звер-
нення: 17.05.2021).

12. Карасев Л.В. Русская идея (символика и смысл). Вопросы философии. 1992. 
№ 8. С. 92-104.

13. Сабиров, В.Ш. Русская идея спасения (Жизнь и смерть в русской философии) : моно-
графия. Санкт-Петербург,, 1995. 152 с.

14. Достоевский Ф.М. Дневник писателя. 1873. Собрание сочинений в 15 томах. Санкт-Пе-
тербург: Наука, 1994. Т. 12. С. 37-49.

15. Дивные пути промысла Божия в истории русской церкви и русского государства : 
Изложение в строгом применении к программе по Закону Божию в 6-м классе мужских 
и женских гимназий и реальных училищ / сост. священник Евстафий Новик. Одесса : 
Тип. Е. И. Фесенко, 1900. 180, II с.

16. Эрн В.Ф. Григорий Саввич Сковорода : Жизнь и учение. Москва : Путь, 1912.
17. Шубарт В. Европа и душа Востока : монография. Альманах «Русская идея». 1997. Вып. 3. 

448 с.

THE CONCEPT OF “SPIRITUALITY” AS A FUNDAMENTAL TOOL  
FOR SOCIAL IDEOLOGICAL EXPANSION IN THE CONTEXT  

OF THE DOCTRINE “RUSSIAN WORLD”

Kseniia Zborovska
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Triokhsviatytelska str., 4, 01001, Kyiv, Ukraine

The purpose of this work is to analyze the origins, essence, and use of the concept of "spirituality" 
in cultural discourse within the discourse of the doctrine "Russian world," to deconstruct its religious basis 
and show mythological origins and political connotations in the context of the doctrine "Russian world." 
The author defends the idea that the concept of "spirituality" is a fundamental tool for social, ideological 
expansion in the context of the doctrine of the "Russian world." Its sources are in the ideological construct 
of the "Russian idea" and the archetypes of the political myth of the Russian community, which have acted 
through the fiction, theological and philosophical literature of the last few centuries in Russian cultural 
discourse. Analysis of a whole array of Russian literature of artistic, theological, and scientific nature led 
the author of this study to conclude that the fundamental concepts used as tools of ideological manipulation 
within the doctrine of "Russian world" are the concepts of "spirituality" and "culture."

It should be noted that the concept of spirituality is very plastic in the doctrine of the "Russian 
world," its direct non-poetic definition is virtually impossible for Russian ideologues. However, it is a critical 
argument in favor of Russia in the dispute with the West for supremacy. The West's opposition largely 
determines Russia's national idea, its messianic role, and its rhetoric, and this rhetoric is inconceivable 
without justifying the exclusive peculiarity of Russian spirituality, which is ready to "embrace" the whole 
world; with a "broad Russian soul." It is argued that the religious component of the concept of "Russian 
spirituality" is less significant than political, cultural, or even geographical, which makes it possible to explain 
it as a tool of ideological manipulation in the context of the quasi-religious doctrine of "Russian world."

Key words: ideology, doctrine "Russian world," spirituality, political construct, quasi-religious 
concept.
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Людина з моменту виникнення у неї самосвідомості прагне успішно адаптуватися до соціуму, 
що завжди відбувається в суперечливих унікально-універсальних умовах, поєднуючись із намаган-
ням особистісно у цьому соціумі не розчинитися. Поєднання різноманітних інтересів суб’єктів дії – 
це загальноцивілізаційне випробування для будь-якої людської спільноти, особливо в глобальному 
світі. Однією з найактуальніших проблем новітньої України, яка в надзвичайно трагічних умовах 
обстоює своє право на свободу вибору цивілізаційного шляху, є формування самодостатніх громад, 
гуманітарне підґрунтя яких – свідомі громадяни або люди з активною громадянською позицією. 
Трансформація мешканця в громадянина неминуче призводить до граничного напруження в гумані-
тарних науках, нагальним завданням яких є ретельне дослідження громадянської свідомості в кон-
тексті становлення громадянського суспільства. Мета статті – аналіз громадянської свідомості як 
ідеологічного виміру гуманізму, тісно пов’язаного з формуванням особистісної і суспільної самосві-
домості та цивілізованих форм соціальної комунікації. Основна гіпотеза: менталітет (панівні світо-
глядні алгоритми у буденній свідомості) населення формує підґрунтя для дії мешканця, особистісний 
відповідальний підхід до соціально орієнтованої діяльності (домінування загальнолюдських ціннос-
тей над індивідуальними у світогляді дієздатної особи) формує свідомість громадянина. Автори 
використовують методи спостереження, анкетування, ідеалізації, моделювання та компаративного 
аналізу. Розбудова суверенної держави уможливлюється лише за наявності чіткої розгалуженої сис-
теми місцевого самоврядування, що виступає основною ознакою демократії і необхідною умовою 
гуманізації соціуму. Чим швидше з’являється у людській спільноті критична маса консолідованих 
мешканців, тим цивілізованішим стає соціум, і чим вимогливішим стає народ, тим свідомішим гро-
мадянин; обопільним наслідком цим зустрічних процесів є формування громадянського суспільства.

Ключові слова: буденна свідомість, громадські об’єднання, громадська думка, громадянське 
суспільство, соціальна комунікація, людська спільнота, менталітет, світогляд.

У сучасному мультикультурному просторі особливо гостро постає проблема ефек-
тивного впливу людської спільноти на державні інституції та імплементація владних про-
ектів у широкі верстви населення. Нерозуміння взаємодії соціально-політичних і гума-
нітарно-антропологічних чинників у житті людини може істотно обмежити можливості 
народу впливати на владу, залишивши йому лише традиції, звичаї, менталітет, побутову 
культуру, міфологію тощо, а владу позбавити успішної імплементації у буденну свідомість 
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перспективної, з її погляду, ідеологічної доктрини. Тому людина в процесі соціалізації, яка 
здійснюється в суперечливих унікально-універсальних параметрах, повсякчас намагається 
якнайточніше встановити персональні можливості такого впливу. Розмежування понять 
«мешканець» і «громадянин» призводить до необхідності ретельного дослідження буден-
ної та суспільної свідомості й механізму їх взаємодії.

Інтегративний погляд на цю проблематику передбачає переосмислення осново-
положних соціогуманітарних принципів, які найістотніше виявляються у державних 
законах, громадській думці та наукових дискурсах. Яскравим свідченням щирої зацікав-
леності у вирішенні вищевикладених проблем на вітчизняних теренах, на наш погляд, 
є теоретико-світоглядні розробки українських філософів, істориків, політологів, соціо-
логів, культурологів Є. Андроса, В. Андрущенка, О. Балакірєвої, І. Бекешкіної, М. Бой-
ченка, Є. Головахи, Я. Калакури, О. Корнієвського, С. Крилової, С. Кульчицького, Е. Ліба-
нової, Л. Лук’яненка, Т. Лютого, В. Малахова, М. Мінакова, С. Пирожкова, М. Поповича, 
О. Рафальського, Ю. Терещенка, Н. Хамітова та інших.

В Україні проблема самодостатності суб’єктів соціальної дії кілька десятиліть 
поспіль є найнагальнішим завданням і держави, і суспільства. Принцип їхньої самостій-
ності, що гарантований Конституцією і низкою законів України («Про місцеве самовря-
дування в Україні», «Про звернення громадян», «Про інформацію», «Про порядок висвіт-
лення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні 
засобами масової інформації», «Про засади державної регуляторної політики у сфері гос-
подарської діяльності»), Указом Президента України «Про сприяння розвитку громадян-
ського суспільства в Україні», «Національною стратегією сприяння розвитку громадян-
ського суспільства в Україні на 2016–2020 роки», перебуває фактично у зародковому стані. 
Більшість об’єднаних територіальних громад (ОТГ), маючи задеклароване державою 
право вирішувати всі нагальні питання життєдіяльності місцевої громади, виявляються не 
цілком дієздатними. З огляду на попередню історію нашої країни, цей процес, справді, 
є суперечливим і надзвичайно складним як у ментальному, так і в політичному вимірах. 
Кожна адекватна соціально активна людина розуміє, що волевиявлення може бути демо-
кратичним і вирішальним лише тоді, коли воно є усвідомленим, вільним і відповідальним.

Саме тому надважливим чинником успішної розбудови громадянського суспільства 
є виховання «смаку» до активної громадянської позиції. Як відомо, представницька демо-
кратія в Україні здійснюється народом під час виборів через делегування своїх повнова-
жень органам влади кожні п’ять років. Але чи є волевиявлення тотожним громадянській 
активності чи відповідальній громадянській позиції? Це, вочевидь, є необхідною, але недо-
статньою умовою для особистісної та соціальної самореалізації. Народ хоча і є визначаль-
ним політичним суб’єктом, все ж не несе конкретної юридичної відповідальності за хибне 
громадянське рішення. Коли будь-який учасник правочину [1] зрозуміє, що однією лише 
реалізацією виборчого права неможливо досягнути матеріального і духовного розквіту, то 
саме з цього моменту він усвідомить необхідність власного долучення до владних ініціа-
тив, щоденного наполегливого впливу на рішення та дії влади.

Це можна назвати учасницькою демократією, або демократією участі, де розподіл 
повноважень між дієздатними суб’єктами доцільно розпочинати знизу вгору: пріоритет-
ними слід визначити повноваження місцевих органів, а потім – центральних органів влади. 
Тільки таке соціогуманітарне підґрунтя дозволяє розраховувати на успіх реформ. Адже 
особистість, яка відбулася, – це завжди результативне поєднання як безпосередньо вимі-
рюваного матеріально-конкретного, так і латентного віртуально-абстрактного впливу соці-
уму. Крім цього, жодне особисте бажання, мрія, ідея, мета не здійснюється поза ним. Якщо 
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для цього громадянин і влада не навчаться домовлятися про умови, права та обов’язки кож-
ного з них і створювати тим самим мирний комунікаційний майданчик з чітко прописаними 
межами свободи волі суб’єктів дії, то в такому соціумі розраховувати на успішну реаліза-
цію ініційованих владою проєктів і особистісну самореалізацію, очевидно, не доведеться.

В Україні саме такою впливовою соціогуманітарною формою взаємодії громадянина 
і влади в останні роки виявилися бюджети громадської участі, одним із вдалих прикладів 
реалізації яких став проєкт викладачів кафедри філософії і суспільних наук Національного 
університету «Чернігівська політехніка» (НУ «ЧП», на той час – ЧНТУ) «Залучення меш-
канців м. Чернігова до формування громадянського суспільства» у 2017 році. Його осно-
вне завдання – формування у кожного свідомого і дієздатного містянина мотивації, знань 
та вмінь, необхідних для відповідальної участі в життєдіяльності громади, та заохочення 
максимальної кількості чернігівців до співпраці з органами державної влади і місцевого 
самоврядування.

У межах проекту проводилось соціологічне дослідження «Моніторинг думки черні-
гівців щодо життєдіяльності місцевої громади та соціально-політичної ситуації в Україні», 
спрямоване на відображення реалій соціогуманітарної активності чернігівців.

Найбільшу стурбованість у результатах цього опитування викликає стан громадян-
ської свідомості. На питання «Як Ви оцінюєте рівень громадянської свідомості й актив-
ності містян?» чернігівці відповіли так: приблизно 58% опитаних назвали його низьким 
або відсутнім, близько 27% вважають його достатнім або високим (останній показник 
послаблюється на тлі 15% тих респондентів, які не визначилися з відповіддю) (рис. 1).
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Рис. 1. Рівень громадянської свідомості
Сформовано авторами на основі [2]

Досить переконливою (половина з тих, хто визначився і усвідомлює пріоритетність 
колективних інтересів по відношенню до індивідуальних) виглядає позиція містян, які 
вважають, що задля успішного вирішення актуальних проблем територіальної громади 
громадські організації та об’єднання повинні контролювати владу, і лише близько п’я-
тої частини – активно рекламувати свою діяльність і проводити культурно-розважальну 
та просвітницьку роботу серед населення. Необхідно акцентувати увагу на тому, що 
лише близько десятої частини від числа опитаних (9,3%) вважають святкування знакових 
подій в історії міста ефективною формою взаємодії з місцевою владою (з урахуванням 
п’ятої частини тих, хто не визначився, ця цифра мінімізується). Цей показник чітко коре-
лює з потенційно протестним електоратом, який не налаштований на співпрацю і жодну 
із запропонованих анкетою позицій не сприймає як ефективну (9%). Таке уявлення про 
форми взаємодії влади і народу, на нашу думку, свідчить про поступове підвищення рівня 
їхньої громадянської свідомості та колективної відповідальності.
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Опитування зафіксувало ще одну парадоксальну ситуацію. Критичність і раці-
ональність в оцінці життєдіяльності громади і влади (більше половини респондентів) 
накладається на в п’ять разів меншу кількість співгромадян, які політично й психологічно 
«дозріли» до активної політичної діяльності: таких, хто формально чи реально є членом 
громадських організацій або готується приєднатися до них, ледь перевищує 10%. При 
цьому для респондентів – членів громадських об’єднань виявилося складним завданням 
оцінити вплив їхньої організації на життя міської громади, що свідчить про недостатню 
впливовість цих структур (рис. 2).
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Рис. 2. Участь у громадських організаціях
Сформовано авторами на основі [2]

Ці дані чітко корелюють із ситуацією, що склалась навколо громадських організацій 
та об’єднань в Україні загалом. У підрозділі 1.2 аналітичної доповіді «Про стан розвитку 
громадянського суспільства в Україні» Національного інституту стратегічних досліджень 
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  Рис. 3. Дієвість громадських об’єднань
Сформовано авторами на основі [2]
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зазначається: «Що ж до оцінки статистичних даних стосовно кількості членів офіційно 
зареєстрованих громадських організацій України, які базуються на щорічних звітах до 
ЄДРПОУ Держкомстату України про результати діяльності організацій, то їх варто вва-
жати такими, що не відповідають дійсності. <…> Тобто якщо вважати ці дані точними, то 
на обліку громадських організацій, які подали звіти до ЄДРПОУ Держкомстату України, 
перебував кожен другий громадянин України – від немовляти до 65 років і старше» [3, с. 16]. 
За даними Інституту соціології НАН України 80% [4], Фонду «Демократичні ініціативи 
імені Ілька Кучеріва та соціологічної служби Центру Разумкова – 86% [5] українців не 
є членами жодних громадських організацій, партій чи об’єднань.

Найдієвішими громадськими об’єднаннями чернігівці називають волонтерський 
рух (понад 60%), спортивні об’єднання (понад 50%), політичні блоки і партії (45%). Серед 
найпасивніших – організації медико-оздоровчого спрямування (62%), профспілки (46%) 
та природничо-екологічні об’єднання – (53%) (рис. 3).

Акцентуємо на сумірності результатів опитування чернігівців та загальнонаціональ-
ного дослідження, проведеного Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва 
спільно ыз соціологічною службою Центру Разумкова з 15 по 19 грудня 2017 року в усіх 
регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської 
областей. Зазначимо, зокрема, майже ідентичні показники (+38% і +37%) у громадській 
думці щодо волонтерства: «Серед соціальних інституцій найкращий баланс довіри (пере-
вагу довіри над недовірою) мають волонтерські організації (+37%). Натомість решта інсти-
туцій, довіра до яких оцінювалася в опитуванні, мають негативний баланс довіри» [6].

Привертає увагу досить поміркована позиція чернігівців стосовно влади. У відпо-
відь на питання «Які форми взаємодії мешканців міста та місцевої влади, на Вашу думку, 
є найефективнішими?» значна частина містян такими формами називають ініціювання 
та участь у загальних зборах громадян, громадських слуханнях, громадських радах, а най-
вагомішою із них вважається залучення громадських експертів у діяльність виконавчих 
структур, що свідчить про суспільний запит на високі професійні та моральні якості спів-
громадян (рис. 4).
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Рис. 4. Громадська діяльність
Сформовано авторами на основі [2]
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Відповіді на ключові питання сьогодення, отримані в процесі дослідження грома-
дянської позиції чернігівців, дають змогу зафіксувати тенденції в житті громади. До таких 
можемо віднести: сприяння залученню містян до формування громадянського суспільства 
через 1) волонтерську діяльність інтерв’юерів, 2) створення на громадських засадах здобу-
вачами вищої освіти Національного університету «Чернігівська політехніка» програмного 
забезпечення для обробки результатів анкетування, 3) надання світоглядно-теоретичних 
підстав для мешканців міста, які були включені в репрезентативну вибірку, на більш сер-
йозному аналітичному рівні замислитися над викликами сучасності, 4) можливість відчути 
інтерес місцевої влади до громадської думки (особливо на цьому наголошували респон-
денти у віковій групі «65 років і більше»), 5) створення оптимізуючих засад формування 
громадянської свідомості у максимальної кількості учасників через колективну соціогума-
нітарну діяльність у громадських об’єднаннях та організаціях в їх цільовій спрямованості 
на розбудову громадянського суспільства як у місцевих об’єднаних територіальних грома-
дах зокрема, так і в новітній Україні загалом.

Доходимо висновку. Світовий досвід свідчить, що тільки об’єднана загальнолюд-
ськими цінностями громада може ефективно організовувати колективну життєдіяльність. 
Будь-яка демократична держава завжди покладається на активну участь співгромадян 
в управлінні суспільством, «смак» до чого з’являється і в сучасній Україні. Отже, акцен-
туємо на визнанні громадянина найвищою цінністю цивілізованого суспільства, де влада 
a priori має існувати не для чиновницького самообслуговування, а для служби народові як 
джерелу влади.

Таким чином, стратегічною програмою невпинного поступу до цивілізаційної 
суб’єктності нашої країни має стати філософсько-політологічне забезпечення громадських 
рухів: обґрунтування гуманістичної ідеології, інституалізація демократичних соціальних 
комунікацій, розробка та впровадження ефективної управлінської доктрини, пропаганда 
і стимулювання відповідальної громадянської позиції.

Це, звісно, потребує зустрічних зусиль з боку як влади, так і громадськості. «Гнучка 
демократична модель управління державою, своєю чергою, може з колосальним коефі-
цієнтом корисної дії використовувати колективний розум і волю у вирішенні нагальних 
проблем сучасності, глобальних і локальних соціально-політичних проектів. Чим консолі-
дованішу позицію демонструє народ, тим більш підконтрольною і цивілізованою (мораль-
ною) стає влада, чим гнучкіша влада та мудріші чиновники й громадські діячі, тим більш 
політично грамотним стає народ, і, як наслідок, формуються колективна відповідальність 
і громадянська свідомість» [7, с. 50].

За умови послідовного втілення вищевикладених ідей з досить високим ступенем 
вірогідності можна прогнозувати такі результати: розширення кола соціально орієнтова-
них громадян; підвищення рівня громадянської свідомості та політико-правової обізнано-
сті членів ОТГ щодо владних і персональних ініціатив; залучення всіх верств населення 
до цивілізованої соціальної комунікації; збільшення сегменту мешканців, охочих до волон-
терської діяльності; формування компетентності та навичок ведення публічних дискусій 
щодо актуальних питань життєдіяльності громади; суспільне заохочення моніторингу гро-
мадськими об’єднаннями та організаціями прозорості прийняття владних рішень. Йдеться 
про повільне, складне, не дуже численне, але очевидне формування в українській спільноті 
стійкого прошарку свідомих, послідовних, добросовісних людей з активною громадян-
ською позицією, які хочуть і, головне, можуть розумно управляти і собою, і референтною 
групою, і регіоном, і в перспективі державою.
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SOCIO-HUMANITARIAN DIMENSIONS OF CIVIL CONSCIOUSNESS:  
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From the moment of the emergence of his self-consciousness, a person strives to successful adaption 
to society, which is always carried out in contradictory unique-universal conditions, trying personally not 
dissolve in it. The combination of various interests of the subjects of action is a general civilizational test 
for any human community, especially in the global world. One of the urgent problems of modern Ukraine, 
which in extremely tragic conditions defends its right for freedom of choice of a civilizational path, is 
the formation of self-sufficient communities, the humanitarian basis of which is conscientious citizens 
or people with an active civil position. The transformation of a resident into a citizen inevitably leads to 
extreme stress in the humanities, the urgent task of which is a thorough study of public consciousness in 
the context of the formation of civil society. The purpose of the article is to analyze public consciousness as 
an ideological dimension of humanism, closely related to the formation of personal and social consciousness 
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and civilized forms of social communication. The main hypothesis: the mentality (the dominant worldview 
algorithms in the everyday consciousness) of the population forms the basis for the actions of the inhabitant, 
the personal responsible approach to socially oriented activities (the dominance of universal values 
over the individual ones in the worldview of a capable person) forms the consciousness of the citizen. 
The authors use methods of observation, questioning, idealization, modeling and comparative analysis. The 
development of a sovereign state becomes possible only in the presence of a clear ramified system of local 
self-government, it is the main sign of democracy and a necessary condition for the humanization of society. 
The faster a critical mass of consolidated inhabitants appears in the human community, the more civilized 
society becomes and the more demanding the people become, the more conscious the citizen is; a mutual 
consequence of these counter processes is the formation of a civil society.

Key words: everyday consciousness, public associations, public opinion, civil society, social 
communication, human community, mentality, worldview.
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ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУСПІЛЬСТВА  
ЗАСОБАМИ КОМЕРЦІЙНОЇ РЕКЛАМИ

Віталій Коваль
Житомирський державний університет імені Івана Франка,

кафедра філософії та політології
вул. Велика Бердичівська, 40, 10002, м. Житомир, Україна

Дослідження спрямоване на вивчення принципів та чинників формування комунікативної 
діяльності суспільства за допомогою рекламних комунікацій. Місце людини в інформаційному 
світі значною мірою визначає її спосіб взаємодії з іншими, базуючись на основи комунікації. Дослі-
дження ґрунтується на концепції соціалізації, формування соціуму та аналізі соціологічних проце-
сів у частині комунікацій. Внаслідок активної віртуалізації та діджиталізації суспільства зростає 
значення, сила впливу зовнішніх факторів на соціальні та комунікативні процеси. Зміна постінду-
стріального суспільства на інформаційне сформувала принцип конвертації інформації в матеріальні 
блага, яким користуються багато людей. Завдяки збільшенню цінності інформації суспільство здатне 
розвиватись інформаційно, створюючи нові умови і реалії існування та взаємодії. Розуміння «інфор-
мація – товар» спричинило утворення нових способів комунікації, що успішно використовуються 
засобами комерційної реклами, що, своєю чергою, використовується суб’єктами в комунікативній 
діяльності суспільства. Сучасна людина активно взаємодіє серед великої кількості комунікативних 
потоків, що породжують створення власного інформаційного поля. Проведено аналіз засобів комер-
ційної реклами, що дає уявлення про їх застосування та результати їхньої дії на людину та суспіль-
ство. Дослідження цієї сфери є актуальним для сучасного розуміння соціальних комунікативних 
процесів. Рекламні комунікації репрезентовані як окремий вид комунікацій, який водночас суб’єк-
тно прив’язаний до суспільства, як чинник, так і наслідок. Активне використання засобів комер-
ційної реклами дозволяє досягати власних цілей, що збільшує адаптивність рекламних повідомлень 
та забезпечує економічне виживання бізнесу в сучасному світі і водночас стійкість суспільства до 
рекламних повідомлень, що створює взаємодоповнюваність процесів. Комунікативна діяльність, 
у тому числі комерційна, яка спрямована на розвиток суспільства і не шкодить йому, є прийнятною 
і має широко обговорюватись та використовуватись у суспільстві. Дослідження даної теми дозволить 
краще розуміти комунікативні процеси суспільства.

Ключові слова: суспільство, соціальна комунікація, комунікація, комунікативна діяльність, 
реклама, інформація.

Складний процес становлення і розвитку процесів соціальної взаємодії, в тому 
числі комунікативної діяльності, впливає на інформаційний розвиток суспільства. Перехід 
від постіндустріального до інформаційного суспільства пришвидшує зміни в суспільстві 
в силу своєї природи. Людство переживає інформаційне перенасичення, що забезпечує 
індивідів достатньою кількістю інформації, але її збільшений обсяг та активний обмін 
з іншими суб’єктами суспільства потребує нових, більш ефективних видів взаємодії. Саме 
тому нові комунікативні моделі та принципи змінюють також структуру спілкування все-
редині соціуму. В інформаційному суспільстві людина є активним учасником багатьох 
комунікативних процесів у реальному та віртуальному світах. Враховуючи те, що людина 
в сучасному світі здебільшого є економічним та інформаційним споживачем, вона присто-
совується до нових умов комунікативних потоків всередині суспільства. Активний обмін 
інформацією виробив у людей нові комунікативні звички, які впливають на її діяльність.
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Проблематика формування комунікативної діяльності полягає в тому, що форму-
вання є складною системою стимулів, яку не можна трактувати однозначно. Сама по собі 
реклама є інструментом, а зміст – сировиною для створення приводів для комунікації. 
Також варто зазначити, що існує безліч факторів, що впливають на формування комуніка-
тивної діяльності, які унеможливлюють її ефективне виконання. В ідеальній моделі комер-
ційна реклама, будучи взаємовигідним фактором для суб’єктів суспільства, дистанційно 
породжує економічну, соціальну діяльність, що не існує без комунікативного складника. 
Таким чином, можемо спостерігати закритий цикл: комерційна реклама апріорі породжує 
комунікацію, а комунікація в сучасних реаліях може породжувати комерційну діяльність, 
що породжує рекламу. Звідси, можемо визначати проблему ефективності формування 
такого виду діяльності, адже попереднє твердження може не реалізуватися у разі дода-
вання умови виконання зворотної реакції на рекламу. Реклама проявляє себе як вид одно-
сторонньої комунікації, але може бути розширена до розуміння двосторонньої – спілку-
вання, якщо після повідомлення надійшла реакція від реципієнта, що спрямована на саму 
рекламу, або до її суб’єкта.

Метою статті є соціально-філософський аналіз процесу формування комунікатив-
ної діяльності суспільства засобами комерційної реклами, визначення передумов форму-
вання зв’язків, впливу на суспільство та визначення проблематики питання.

Внаслідок розвитку інформаційних систем, уявлень, підходів до обміну інформа-
цією суспільство змінює способи комунікації. Старі види комунікацій можуть бути про-
ігноровані реципієнтами через їхню застарілість та залишитись без уваги. Ефективне 
формування комунікативної діяльності має відповідати особливостям реципієнтів, їхнім 
потребам та високому рівню взаємодії. Це може бути, наприклад, задоволення власних 
інтересів та досягнення вигоди в короткий проміжок часу, що позбавляє раціонального 
сприйняття, що виражається в комунікативних моделях спілкування, які мають на меті 
отримання користі від інших суб’єктів суспільства. Реклама виступає як один із таких 
видів – це форма комунікації задля продажу товару, послуги чи ідеї методом впливу на 
вибір іншої людини. Разом із розвитком комунікативних технологій вона набуває різних 
форм та способів знаходження та переконання споживача. Масово в суспільстві реклама 
може впливати на реципієнтів, маніпулювати ними, диктувати їм певні цінності та вка-
зувати орієнтири. Головною функцією рекламної комунікації є вплив на вибір індивіда 
та продукування відповідних реакцій.

Перш ніж розглянути, як засоби комерційної реклами впливають на комунікативну 
діяльність, варто визначити поняття комерційної реклами та комунікативної діяльно-
сті. Реклама – це форма комунікації, яка намагається перевести якості товарів і послуг, 
а також ідеї на мову потреб і запитів споживачів [1]. Комерційна реклама – реклама, мета 
якої – отримання прибутку. Комунікативна діяльність – це соціальна взаємодія, спілку-
вання, здійснювана знаковими засобами взаємодія суб’єктів спілкування; комунікативні 
дії, що змінюють ситуацію таким чином, як не може відбутися саме по собі, або пере-
шкоджають змінам у ситуації, які відбуваються самі по собі [2]. Комунікативна діяльність 
в сучасному світі також передбачає інтерактивну взаємодію між учасниками. Якщо кому-
нікативний процес існує на основі певної спільної діяльності, то обмін знаннями й ідеями 
з приводу цієї діяльності неминуче припускає, що досягнуте порозуміння реалізується 
в нових спільних спробах розвинути діяльність далі, організувати її [3]. Таким чином, роз-
виток рекламних засобів здатен впливати на подальший розвиток комунікативної діяль-
ності суспільства шляхом самовдосконалення. Сучасна людина звикає до постійних змін, 
тому стабільність деякою мірою не викликає довгого інтересу, а прагнення до нового моти-
вує звертати увагу та діяти.
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Комунікативна діяльність, як і будь-яка діяльність, має три сторони: мотиваційну, 
цільову і виконавчу. Вона народжується з потреби, потреба виступає у вигляді макроінтен-
цій, у яких синтезується соціальна активність суб’єктів. Макроінтенції виступають у діа-
лозі чимось об’єктивованим і виводяться із соціальних мотивів [4]. Далі, використовуючи 
соціальні засоби, знаки, ми плануємо діяльність, ставлячи її кінцеву мету і вибираючи 
засоби її здійснення. Нарешті, ми здійснюємо її, досягаючи наміченої мети. Одиничний 
акт діяльності є єдністю всіх трьох сторін. Він починається мотивом і планом і завершу-
ється результатом, досягненням наміченої спочатку мети; в середині ж лежить динамічна 
система конкретних дій і операцій, спрямованих на це досягнення [4]. Засоби комерційної 
реклами, які транслюють повідомлення, являють собою виконавчу сторону комунікативної 
діяльності, оскільки це способи донесення інформації реципієнтам. Мотиваційну сторону 
становлять інтереси замовника, які виходять з його соціальних мотивів. Цільова сторона 
комунікативної діяльності – це форма повідомлення та його зовнішній складник, організа-
ція повідомлення як засобу здійснення досягненої цілі. Разом три сторони комунікативної 
діяльності формують у реципієнтів «правильні» сприймання та реакцію на повідомлення.

Людина, будучи соціальною істотою, існує в зоні ментального впливу інших суб’єк-
тів у тому числі і через засоби комерційної реклами, оскільки вони є значною частиною 
сучасного світу. У віртуальному просторі або в реальності людина активно стикається 
з проявами реклами. Засоби комерційної реклами трапляються в будь-якому місці взаємодії 
людей між собою або із зовнішнім світом. Головним каталізатором виконання рекламної 
дії є потреба людини. Штучне створення потреб способом створення спотвореного інфор-
маційного поля здатне створювати збільшену залежність людини від зовнішніх факто-
рів, чим користуються суб’єкти реклами. Відповідно до отримуваної інформації людина 
впроваджує звички реагування на зовнішню інформацію, що проявляються в спілкуванні 
з іншими суб’єктами соціуму. Таким чином, це впливає також і на систему формування 
спілкування між людьми, на формування комунікативної діяльності суспільства загалом.

Соціальна цінність реклами полягає в тому, що люди з її допомогою досягають 
своїх інтересів – від комерційних до глобальних. Рекламу можна співвіднести із соціаль-
ною активністю з метою забезпечення економічного благополуччя суб’єкта та інструмен-
том виживання в сучасному світі. Організація комунікації реклами є досить вагомим чин-
ником організації спілкування між суб’єктами суспільства, оскільки суспільство таким 
чином розвивається, коли суб’єкти підтримують інтереси один одного на взаємовигідних 
умовах. З одного боку, реклама задовольняє інтереси замовника в отриманні прибутку, 
з іншого – інтереси реципієнта як засіб вирішення його проблеми чи організації кращих 
умов. У великому масштабі суспільство постійно перебуває у змінах, тому організація 
спілкування та обміну інтересів у суспільстві з подальшим визначенням потреб є ката-
лізатором його розвитку. Чим швидше і більший обсяг якісних комунікативних процесів 
відбувається всередині суспільства, тим більш розвиненим це суспільство вважається. 
У великих обсягах та масштабах збільшення кількості, повторюваності, якості реклами 
прямо впливає на формування суспільних цінностей, мотивів та інтересів. Як було зазна-
чено раніше, будь-яка діяльність людини лежить у колі її інтересів та мотивів, що також 
доводить думку, що, навпаки, інтерес чи мотив продукує дії, в тому числі і формування 
комунікативної діяльності. Мотив – це об’єкт, який відповідає тій або іншій потребі і, 
відбиваючись суб’єктом, в тій або іншій формі веде його діяльність [5]. Завдяки задово-
ленню потреб суспільства, суб’єкти продукують інформацію, яка здатна наблизити їх до 
цілей, транслюючи її через засоби реклами. Таким чином засоби реклами впливають на 
комунікативну діяльність суспільства.
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Формування комунікативної діяльності засобами комерційної реклами як процесу 
відбувається всередині соціуму, спираючись на його стан. Протягом своєї історії суспіль-
ство зазнає змін у його структурі, характері зв’язків між суб’єктами та їх інтенсивності. 
Комунікативна діяльність суспільства напряму залежить від інформаційного складника 
в частині того, як суб’єкти користуються інформацією. Сучасний етап розвитку світової 
цивілізації визначається як перехід від індустріального, постіндустріального суспільства 
до інформаційного, появу якого пов’язують з інформаційною революцією, розвитком 
інформаційних технологій, що радикально змінюють суспільне життя [6].

Постіндустріальне суспільство визначається як суспільство, в економіці якого пріо-
ритет перейшов від переважного виробництва товарів до виробництва послуг, проведення 
досліджень, організації системи освіти і підвищення якості життя; у якому клас технічних 
фахівців став основною професійною групою і, що найважливіше, в якому впровадження 
нововведень все більшою мірою стало залежати від досягнень теоретичного знання [7]. 
Фактично більшість країн світу зараз перебувають у стадії постіндустріального суспіль-
ства, але людство нерівномірно проходить цей перехід, тому деякі країни тільки переходять 
на етап постіндустріального суспільства, тоді як інші – далі в інформаційне. Як слушно 
вважають деякі вітчизняні дослідники, основна ідея інформаційного суспільства у соціогу-
манітарному вимірі полягає у досягненні нової фази розвитку – «суспільства знань» і забез-
печення для всіх рівного доступу до них [8]. Отже, поняття інформаційного суспільства 
відображає об’єктивну тенденцію в соціальній еволюції, коли інформація (знання) стає 
однією з основних цінностей у житті людей. [7] Відповідно, володіння інформацією означає 
її використання, що являє собою її обіг в процесі комунікації між суб’єктами суспільства.

Накопичення, виробництво, надсилання, прийом інформації у великих масштабах 
є однією з характеристик сучасної інформаційної людини. Визначні характеристики інфор-
маційного суспільства як моделі є, по суті, ідентичними характеристикам постіндустріаль-
ного суспільства. Головними чинниками суспільних змін стають виробництво та викори-
стання інформації; теоретичне знання як вища цінність і основний товар стає чинником 
формування нової соціальної структури суспільства, а також нових моделей управління [7].

Сучасну «інформаційну людину» характеризує постійне споживання інформації, 
високий рівень комунікативної активності в мережі, володіння інформацією та в рідких 
випадках виробництво інформації. Якщо кілька попередніх поколінь суспільства прагнули 
розвитку «суспільства знань» з вільним доступом до інформації, то натепер ця потреба 
є повністю забезпеченою. Суспільство здобуло вільний доступ до інформації.

Люди відчули цінність інформації, її важливе значення в житті суспільства. Цін-
ність інформації нині стала більшою, аніж вартість деяких товарів чи послуг. Інформація 
є цінною постільки, постільки сприяє досягненню поставленої цілі [9]. Легкість доступу 
до інформації та її поширення створила нові цінності інформаційного суспільства, а саме: 
вільний доступ до інформації є незаперечним правом; самореалізація людини може відбу-
ватися в інформаційному просторі; інформація має рівну цінність із матеріальними бла-
гами. Але більш за все цінності проявилися на комерційному рівні: інформацію можна 
легко конвертувати в матеріальні цінності. Сама інформація стала товаром. Наприклад, 
за розміщення реклами про продукт замовник сплачує кошти. Інформація масово впливає 
на реципієнтів, які звертають увагу на продукт та роблять відповідні дії, що приносять 
дохід замовнику. Замовник купив комунікативну дію задля отримання прибутку з власного 
товару. Звідси випливає висновок, що комунікативна дія також може виступати товаром. 
Або інший приклад, де людина продукує інформацію, яку масово продає. Або людина про-
дукує інформацію, яку інші суб’єкти використовують задля отримання прибутку. Автор 
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інформації отримує кошти, суб’єкти-покупці – прибуток із реципієнтів реклами. Людина 
використовує комунікативну дію задля забезпечення своїх цілей, але вона це може робити 
власноруч, а може через іншого суб’єкта або навіть об’єкт. Нововведення інформаційної 
революції полягає в тому, що суспільство стало інформаційним, що будь-хто може справити 
комунікативний вплив насамперед швидко і масово, також чітко, легко, доступно, але все 
ж з певними обмеженнями. Будь-який соціум, кардинально відмінний від його історичних 
попередників, передусім характеризується новою якістю людського життя, що породжує 
«нову людину» та якісно нову соціальну структуру. В інформаційному суспільстві ця нова 
якість полягає у забезпеченні кожної особи будь-якими знаннями, що зумовлює радикальні 
зміни в усій системі суспільних відносин – політичних, правових, духовних та ін.) [7].

З огляду на постійно наростаючу швидкість поширення інформаційної революції, 
суспільство зазнає змін. На основі цінностей сучасного інформаційного переходу в суспіль-
стві виріс інтерес до соціальної взаємодії між масовими аудиторіями та поширення впливів 
на медіасередовище. На практиці створюються площі та сервіси для організації соціаль-
ної комунікації, з’являються нові професії, такі як SMM-спеціаліст, інтернет-маркетолог, 
instagram-маркетолог, таргетолог та інші, основу роботи яких становить налагодження 
комунікації між суб’єктом впливу та аудиторією, що, своєю чергою, пов’язано з рекламою.

Людина нового інформаційного покоління існує одночасно в реальності та в інфор-
маційному просторі. Світ швидко комп’ютеризується, створюючи так званий «інтернет 
речей», де всі елементи інфраструктури, соціуму, державних сервісів, дозвілля та інших 
об’єднуються в єдину інформаційну систему. Сучасна людина оточується приладами, що 
розвивають інформаційне середовище, і вона також присутня в ньому як суб’єкт взаємодії. 
Сьогодні людське життя включає в себе «людину-реальність» та «людину-віртуальність». 
Таким чином, спільнота «віртуальних людей» створює нову форму суспільства – «вір-
туальне суспільство». Стрімкий розвиток «віртуального суспільства» значно прискорює 
зміни в реальному суспільстві. Це також пов’язано з розвитком комунікативних практик 
та технік, вдосконаленням засобів зв’язку та технологічною еволюцією. Швидкість розгор-
тання інформаційної революції не тільки є в декілька разів вищою за швидкість темпів роз-
витку технологій використання енергії, а й має тенденцію до постійного прискорення [10]. 
У рамках розвитку комунікативних практик та технік можна виділити розвиток засобів 
реклами. Вони включають в себе зовнішню, друковану, радіо- , ТБ- та інтернет-рекламу. 
Мета комерційної реклами – просування об’єктів рекламування (товару, послуги, іміджу, 
ідеї, особи, організації, держави, території і т. ін.) потенційним покупцям. Закономірний 
результат комерційної рекламної комунікації – реалізація з матеріальною вигодою товару 
або послуги. До комерційної реклами відносять: рекламу конкретного товару або послуги, 
рекламу торгівельної марки, іміджеву, корпоративну рекламу та ін. [11]. Будь-яка людська 
діяльність спирається на інтереси чи вигоди людини. Комерційна реклама існує як засіб 
підтримки ефективності бізнес-моделей задля залучення більшої кількості клієнтів, і вона 
не може існувати без комунікації із суб’єктами суспільства.

Протягом останніх років в інформаційній сфері можна спостерігати значний дисба-
ланс, що проявляється в зростанні кількості рекламодавців та частоти рекламних показів. 
За останні 10 років кількість реципієнтів реклами збільшилась, проте у співвідношенні 
до кількості реклами та її локацій це зростання незначне. Сьогодні жоден бізнес не обхо-
диться без рекламної кампанії, навіть особисте просування самозайнятих осіб потребує 
реклами. Наприклад, у соцмережах спостерігається активне збільшення реклами окремих 
осіб, на великих стрімінгових або відеоплатформах все частіше можна зустріти рекламу 
великих компаній, інша частина локацій показує нерівномірну статистику. Проблема поля-
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гає в тому, що в умовах засилля реклами на людину збільшується тиск, який може спри-
чиняти відторгнення від реклами, що, своєю чергою, породжуватиме негативну комуніка-
тивну діяльністьі з брендами.

Сучасна реклама – феномен інтегративний та внутрішньо суперечливий. За допо-
могою сугестивних методів реклама маніпулює не тільки поведінкою людини, але і його 
життєвими цінностями та інтересами, коригує його світогляд або створює непотрібні ілю-
зії, іноді лукавить і просто засмічує інформаційний і життєвий простір [12]. Реклама знач-
ною мірою впливає на спосіб прийняття рішень людиною, що формує установки стосовно 
певних товарів, послуг, ідей. У медіапросторі з кожним роком реклами стає все більше, що 
створює негативний фон. Сучасна людина відчуває перенасичення рекламою, як прямою 
так і прихованою. Засилля реклами в Інтернеті, на телебаченні та радіо відбиває раціо-
нальне сприйняття світу людиною. Поряд із сучасними технологіями та підходами до тран-
слювання реклами, сучасна комерційна реклама шукає нові, цікаві форми свого втілення, 
наприклад, у так званих «партизанських» і «вірусних» методах, заснованих на навмисному 
уникненні звичайних способів реклами [12]. Тобто реципієнт не очікує рекламу там, де 
вона може бути, або він не розуміє, що це реклама. Зазвичай це нестандартні авторські 
відео, які поширюються мережею. Споживачі можуть активно реагувати на таке, виводячи 
рекламу в топ-пошук, що спричиняє активність формування комунікацій.

Особливу увагу варто звертати на цінності, що несе в собі реклама. Останнім часом 
спостерігається тривожна тенденція: рекламні агенції зосереджуються переважно на 
шоковій та провокативній рекламі, в якій задіяний чинник негативу [12]. Здебільшого орі-
єнтація на антиморальні цінності та негативний контент впливають на аудиторію більш 
ефективно, аніж позитивно налаштована реклама. Наприклад, у рекламі лікарських препа-
ратів негативно наголошують, що захворювання поширене, несе небезпеку, але з їхнім пре-
паратом воно не страшне. Багаторазове і постійне повторення реклами, яка несе відповідні 
цінності, змінює світоглядні цінності людини залежно від її стійкості до впливу зовнішньої 
інформації. Як приклад, багаторічна підтримка образу «вічно молодої, худої дівчини яка 
завжди сидить на дієті, щоб завжди бути красивою» закріпила у свідомості суспільства, що 
це «еталон краси». У цьому проявляється маніпулятивний складник формування людської 
діяльності. Проте, згідно із життєвим досвідом, чоловіки більш схильні до вибору образу, 
що відповідає суспільній думці. Комунікуючи з іншими, суб’єкт буде відстоювати даний 
стандарт, хоча насправді може мати іншу думку.

Зважаючи на постійний розвиток комунікативної діяльності суспільства, засоби 
комерційної реклами розвиваються, забезпечуючи існування нових способів комунікації 
та обробки інформаційних потоків суспільства. Попри її маніпулятивний характер, реклама 
має свій позитивний вплив та є необхідною для розвитку соціуму як такого. Людина дося-
гає власних цілей задля власного виживання в соціумі, показуючи взаємовигоду від про-
дажу її товарів, послуг, ідей. За умови подальшого вдосконалення комерційної реклами, 
визначення ефективних способів, технік та стратегій вона сприятиме інформаційному роз-
витку соціуму та формуватиме нові комунікативні форми суспільства. Комерційна реклама 
все активніше долучається до формування світогляду членів соціуму, підтримуючи і про-
понуючи ціннісні орієнтири та уявлення, що згодом стають нормою для нового інформа-
ційного суспільства. Внаслідок цього розвиток інформаційного суспільства набуває більш 
ціннісного важливого значення, як і сама інформація. Тому комунікативна діяльність, 
у точу числі комерційна, яка спрямована на розвиток суспільства і не шкодить йому, є при-
йнятною і має широко обговорюватись та використовуватись у суспільстві.
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FORMATION OF COMMUNICATIVE ACTIVITY OF SOCIETY BY MEANS 
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The research is aimed at studying the principles and factors of formation of communicative 
activity of society with the help of advertising communications. A person's place in the information world 
largely determines his way of interacting with others, based on the basics of communication. The study 
is based on the concept of socialization, formation of society and analysis of sociological processes in 
terms of communications. Due to the active virtualization and digitalization of society, the importance 
and strength of the influence of external factors on social and communicative processes is growing. The 
change of post-industrial society to information has formed the principle of converting information into 
material goods, which are used by many people. By increasing the value of information, society is able to 
develop information, creating new conditions and realities of existence and interaction. The understanding 
of "information - a product" has led to the formation of new ways of communication, which is successfully 
used by commercial advertising, which in turn is used by actors in the communicative activities of society. 
Currently, modern man is actively interacting among the large number of communication flows that give rise 
to the creation of their own information field. The analysis of means of commercial advertising is carried 
out that gives idea of their application and results of their action on the person and a society. Research in 
this area is relevant knowledge for a modern understanding of social communication processes. Advertising 
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communications are represented as a separate type of communication, which is both subjectively tied to 
society, both a factor and a consequence. Active use of commercial advertising allows you to achieve your 
own goals, which increases the adaptability of advertising messages and ensures the economic survival 
of business in today's world, as well as the resilience of society to advertising messages, which creates 
complementarity of processes. Communicative activities, including commercial ones, which are aimed 
at the development of a society that does not harm it, are acceptable and should be widely discussed and used 
in society. The study of this topic will better understand the communicative processes of society.

Key words: society, social communication, communication, communicative activity, advertising, 
information.
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Досліджено рівень впливу снобізму та зарозумілості на життя людини за допомогою аналізу 
досвіду минулого та сучасності. Метою дослідження є спроба знайти відповідь на складне питання 
щодо сучасної залежності від оцінки оточуючих. Встановлено значення понять «сноб», «снобізм» 
та «зарозумілість». Визначено, що снобізм часто може призвести до непередбачуваних наслідків, 
а сноби схильні до аморальної поведінки. Визначено, що термін «зарозумілість» має синоніми, що 
являють собою набір таких якостей, як: гордість, чванливість, гордовитість, презирливе ставлення 
до інших, нижчих за положенням чи інтелектуальними здібностями. Встановлено, що снобізм часто 
супроводжується переоцінюванням власних достоїнств і заниженою оцінкою своїх недоліків. Тому 
в результаті встановлено, що «снобізм» та «зарозумілість» у поєднанні являють собою нестримне 
бажання отримати увагу публіки, високий статус, в окремих випадках викликати заздрість в оточу-
ючих. «Хвороба снобізму» притаманна людям, витрати яких в рази більші, ніж доходи. Констато-
вано, що останніми роками тенденція зарозумілості набула ще одного відтінку, а саме вихваляння 
не лише матеріальними статками, а й відвідуванням подій, благими вчинками чи навіть належністю 
до популярної групи людей. Також встановлено, що ця риса може належати будь-кому, незалежно 
від національності чи віри. Проаналізовано твори англійських та французьких письменників на 
предмет зарозумілої поведінки та снобізму героїв та встановлено види снобізму: освітній, зовнішній 
та матеріальний. Також визначено, що кожен вид снобізму має різні відтінки. Порівняно ці види 
у творах письменників Англії та Франції. Доведено негативний вплив зарозумілості на життя та сто-
сунки людини. Досліджено твори «Намисто» Гі де Мопассана, «Ярмарок суєти» Вільяма Теккерея 
та «Міщанин-шляхтич» Мольєра. Висвітлено проблеми, з якими стикається герой, який став снобом. 
Запропоновано досліджувати та аналізувати твори відомих письменників в аспекті проявів снобізму 
у поведінці героїв та наслідків такої поведінки. Ключові наукові здобутки дослідження полягають 
у порівнянні англійського та французького снобізму на матеріалі художніх творів.

Ключові слова: сноб, снобізм, зарозумілість, вихваляння, англійський та французький  
снобізм.

Вступ. З моменту створення світу людям знайоме почуття заздрості, гордості та заро-
зумілості. Віками письменники та поети зверталися у своїх творах до народу. Виявляючи 
негативні риси, вони закликали до моральних змін. Однак у наші дні контент соціальних 
мереж, навпаки, сприяє розвитку інституту снобізму. Прагнення до хвастощів не тільки 
перетворює суспільство на жертв нерозумного споживання, а й зміщує моральні пріори-
тети та цінності. За даними проведених досліджень, люди, які заздрять, більш схильні до 
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депресії, стресу та не задоволені своїм життям. У результаті єдиною ціллю життя стає 
погоня за трендами, ми перестаємо цінувати прості жести, подарунки та навіть справжнє 
кохання. Для запобігання такій ситуації необхідно провести наукове дослідження. Отже, 
пропонуємо вашій увазі дослідження на тему «Рівень впливу снобізму та зарозумілості на 
життя людини: досвід минулого та сучасності», яке допоможе знайти відповідь на складні 
питання для тих, хто постійно відчуває залежність від оцінки оточуючих, що і зумовлює 
актуальність цієї роботи.

Аналіз наукових джерел. Багато дослідників вивчали та аналізували цю тему. 
Наприклад, дослідниця І. Ю. Шкицька у роботі «Тактика позитивної самопрезентації 
маніпулятивної стратегії позитиву» стверджує, що у лінгвістиці поняття «тактика позитив-
ної самопрезентації» суміжне з поняттям «тактика вихваляння». Бачимо, що дане поняття 
постає перед нами в позитивному обрисі [1], натомість кандидат філологічних наук 
В. В. Мозгунов зауважив: «Наша культура, хоч і передбачає ситуації, у яких вихваляння 
себе допускається, і навіть бажане, сформулювала негативну оцінку цього явища. Нега-
тивне сприйняття вихваляння пов’язане з приписуванням автору схильності до перебіль-
шення, нещирості, «підсолодження» дійсності» [2, c. 302]. Однак аспірант кафедри педаго-
гіки В. П. Мороз у своєму дослідженні про лідерство членів студентського самоврядування 
зазначає, що впевненість у собі або зарозумілість є рисою, притаманною сильному лідеру 
[3]. А от Є. В. Степура у праці «Деякі психологічні передумови соціально-політичних 
рішень» підкреслює небезпечність зарозумілості, аргументуючи це тим, що, маючи дану 
рису, люди більш схильні до нездатності бачити власні помилки [4]. Звичайно, це нерідко 
призводить щонайменше до сварок та конфліктів, що, своєю чергою, впливає на здоров’я. 
Також наявність снобізму лише створює позитивні умови для заздрощів. Як з’ясував 
А. В. Васильченко у своїй праці «Дослідження переживання заздрощів у юнацькому віці», 
заздрощі віднімають багато часу, який міг бути приділений самовдосконаленню, а також 
відштовхують нас від успішних людей [5]. Отже, аналіз наукової літератури щодо впливу 
снобізму та зарозумілості на життя людини довів, що снобізм як явище вимагає глибшого 
наукового дослідження. З огляду на вищевикладене, метою статті є аналіз рівня впливу 
снобізму та зарозумілості на життя людини на основі досвіду минулого та сучасності.

Основні результати досліджень. Слово «сноб» часто вживається в образливому 
сенсі, коли хочуть сказати про показну вишуканість, карикатурну аристократичність та бла-
городство небагатої людини, що намагається вступити в елітарне коло завдяки власній 
поведінці без належного матеріального чи статусного підтвердження. Зараз так говорять 
про людину, яка претендує на вишуканий та витончений смак, на виняткове коло занять, 
інтересів. Із цього випливає, що «снобізм» – це поведінка, манери, склад думок, властиві 
снобові [6]. До речі, дане поняття дуже многогранне, воно виражається і в діяльності на 
показ, і у відчутті сорому за свою професію та навіть вихвалянні власним багатством. А от 
«зарозумілість» – це гордість, чванливість, гордовитість, презирливе ставлення до інших, 
нижчих за положенням чи розумом. Ця якість часто супроводжується переоцінюванням 
власних достоїнств і заниженою оцінкою своїх недоліків. Отже, в результаті встановлено, 
що «снобізм» та «зарозумілість» у поєднанні являють собою нестримне бажання отримати 
увагу публіки, високий статус та в окремих випадках викликати заздрість.

Гі де Мопассан нерідко вказував на вади людського характеру у своїх творах, та біль-
шість з них актуальні і сьогодні. Наприклад, головна героїня новели «Намисто» Матильда 
була із досить простої родини чиновника, що пророчило їй скромне життя без дорогих 
суконь та прикрас. Ця ситуація видавалася їй навіть не сумною, а вкрай трагічною. Жінка 
марила розкішшю, і все вишукане та блискуче привертало її увагу. Звісно, у молодої особи 
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з’являлися заздрощі. Вона зовсім не підтримувала свого чоловіка Жоржа, нерідко дорікала 
за те, що вони так живуть. У результаті він отримав не задоволену життям, становищем 
та ним самим дружину. Усі старання Жоржа нівелювалися контраргументами Матильди, 
і все ж таки вона була найпрекраснішою на тому балу в розкішному діамантовому кольє. 
Пані Луазель сяяла не лише через те, що мала гарний вигляд та чарівну зовнішність, ско-
ріше, їй приємно було опинитися в центрі уваги, відчути себе на рівні з аристократією. Але 
вона гірко поплатилася за свою поведінку. Невдовзі молода та приваблива жінка втратила 
все, що мала; десять років у боргах, безсонні ночі, відсутність дітей, скрутне становище – 
ось результат її зарозумілості. Проаналізувавши новелу «Намисто», робимо висновок, що 
снобізм часто буває вкрай фатальним, а зарозуміла поведінка має страшні наслідки.

Снобізм є доволі поширеним явищем у ХХІ столітті. Ця «хвороба» притаманна 
людям, витрати яких в рази більші, ніж доходи, людям, які щось роблять лише на показ, 
людям, які забувають про друзів у гонитві за статусом. Цікаво, що за останні 5 років тен-
денція зарозумілості набула ще одного відтінку: тепер вихваляються не лише матеріаль-
ними статками, а й відвіданими подіями, благими вчинками чи навіть належністю до 
популярної групи людей. Одним словом, вихвалятися можна чим завгодно. На жаль, така 
поведінка має згубний вплив на наш характер та на соціум загалом. По-перше, людина 
витрачає кошти, часто кредитні, не на свій розвиток, а на зовнішню мішуру. По-друге, 
вона сильно переймається думкою оточуючих, а це заважає їй повноцінно жити. По-третє, 
це стає сенсом її буття. Бажання мати дорогі та привабливі речі певною мірою створене 
штучно маркетологами, бо саме в рекламі можна побачити стандартний «ідеал».

«Сноб», «снобізм» та інші похідні терміни вживалися на початку ХІХ ст. для позна-
чення людини неблагородного походження. Щодо тлумачення слова, то воно походить 
з латинського скорочення «snob» («від лат. sine nobilitate – не знатного походження»). Цю 
позначку записували в облікових записах навчальних закладів Європи напроти імен дітей, 
що не належали до шляхетного суспільства. Сноб щиро вірить, що він – невід’ємна частина 
істеблішменту, винятковий буржуа, інтелектуал, і кожного разу доводить це власним побу-
том, мовою, модою, манерами та всім, чим відрізняється елітарне суспільство. Але якщо 
немає належного статусу – снобом називати некоректно людину, яка намагається стати кра-
щою за самого себе та копіює певні норми поведінки тих, на кого хоче бути схожою, адже 
снобізм – певна модель поведінки, що продиктована відвертим бажанням інтеграції у вищі 
верстви соціуму [6]. І це проявляється у стереотипному для еліти мисленні, прийнятті сма-
ків вищого класу як власних та постійному програмуванні себе на вище соціальне стано-
вище, ніж є насправді. Слід назвати додаткові уточнюючі атрибути, що характерні снобу. 
Він перебірливий у спілкуванні, не цінить відвертість, заздрить, підносить себе як людину 
вищого ґатунку, робить неоднозначні компліменти, що можуть образити; вислуховуючи 
проблеми інших, обов’язково розповість про свій досвід, перетворює бесіду на власний 
смак, цурається людей, нижчих за нього статусом, та занадто піклується про свій зовнішній 
вигляд. Пропонуємо зведені таблиці із видами снобізму, які трапляються у працях англій-
ських та французьких письменників, з акцентом на порівняльний аспект.

Снобізм, що властивий переважно англійцям, став найпопулярнішим стереотипом 
про них, з яким самі англійці не згодні. Але разом із тим вони відчувають гордість через те, 
що вони унікальні з-поміж інших народів. Це помітно в їхніх традиціях, таких як крикет, 
лівосторонній рух на дорозі тощо. Англійці – остання країна в Європі за кількістю людей, 
що володіють другою іноземною. Засудження снобізму помітно в британській культурі. 
Зокрема, йдеться про твір Вільяма Теккерея «Ярмарок марнославства», де автор створив 
суперечливий образ типового для британського суспільства сноба. Так, головна героїня 
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роману Бекі Шарм поставила собі за мету, окрім збагачення, за будь-яких обставин стати 
частиною вищого суспільства. Її мотивація не заслуговує докорів доти, доки вона не втра-
тила відчуття моралі та не стала нехтувати почуттями близьких їй людей. Замість того, щоб 
дорікати собі, вона виправдовується «складними обставинами».

Щодо «національних ворогів» англійців – французів, то вони відомі такими негатив-
ними рисами, як недоброзичливість та пихатість. У Франції охочіше будуть спілкуватися 
з туристами французькою замість міжнародної англійської, що також слід вважати видом 
народного снобізму. Такий мовний стан продиктований вічною боротьбою Англії та Фран-

Таблиця 1
Види снобізму у творах англійських письменників

№ Автор Назва твору Герой Вид снобізму Рік виходу 
твору

1 Вільям Теккерей Ярмарок марнославства Бекі Шарм Матеріальний 1848
2 Чарльз Діккенс Великі сподівання Піп Матеріальний 1860

3 Оскар Уайльд Портрет Доріана Грея
Доріан Грей Зовнішній

1890Лорд Генрі 
Воттон Освітній

Таблиця 2
Види снобізму у творах французьких письменників

№ Автор Назва твору Герой Вид снобізму Рік виходу 
твору

1 Жан-Батист Поклен 
(Мольєр) Міщанин-шляхтич Пан Журден Освітній 1670

2 Гі де Мопассан Намисто Матильда 
Луазель

Зовнішній
(удаваний) 1884

3 Гі де Мопассан Баронеса Баронеса
Егоїстичний  

та продажний
Матеріальний

1887

Таблиця 3
Порівняння французького та англійського снобізму

№ Спільне Відмінне

1
Представники обох видів снобізму дуже 
переймалися зовнішністю та вбачали в цьому 
найбільшу цінність.

Герой французького роману Доріан вико-
ристовував свою зовнішність для досягнення 
всіх бажаних цілей, а Матильду цікавив факт 
належності до аристократії.

2

Жага до багатства вбиває не лише мораль-
ність героїв, а й духовність. До прикладу, 
Бекі насамперед цікавили статки чоловіка, 
з яким вона спілкувалася. А Піп погано 
вчинив зі своїм благодійником, бо бажав 
«легких» грошей.

Герої англійських творів мали серйозні 
передумови для аморальних вчинків – тяжке 
бідне дитинство чи сирітство. Французька ж 
баронеса поводилася розпущено та меркан-
тильно, бо не хотіла заощаджувати и жити 
так, як раніше.

3

В обох випадках освітній снобізм вира-
жається появою ідеї змінити себе чи іншу 
людину. І пан Журден, і лорд Генрі Воттон 
бачать можливий «потенціал», але саме шлях 
шкодить і учню – пану Журдену, і Доріану.

Якщо лорд Генрі нашкодив Доріану своїми 
порадами та розповіддю про цінності, то пан 
Журден в цілому не сильно постраждав від 
свого освітнього снобізму.
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ції у всіх сферах національного життя, починаючи від спорту і закінчуючи їжею. Однак 
французький снобізм слід вважати певною національною рисою французів, що зберігає 
їхні традиції, автентичність, унікальність у культурному середовищі Європи.

Мольєр – французький письменник XVII сторіччя – ледве не перший у літературі 
помітив явище, характерне снобізму, та комічно його подав у творі «Міщанин-шляхтич». 
Пан Журден – головний герой твору весь час потрапляє у неприємні ситуації, намагаючись 
увійти у вищі верстви суспільства. Впертість та цілеспрямованість перетворює його на 
комічного та безглуздого міщанина, який ніколи не зможе стати істинним аристократом. На 
його тверде переконання, гарний одяг, мова, танці, звички, манери здатні змінити людину.

Порівнюючи англійський та французький типи снобізму, спираючись на згадані 
твори, зазначимо, що перших не хвилює суспільна думка, тоді як другі звертають на неї 
увагу; англійці більш схильні до прихованої поведінки на відміну від емоційно відкритих 
французів. До того ж такі відмінності аж ніяк не зближують два ворожих народи, які не 
полишать можливості позмагатися один з одним.

Отже, досліджуючи вплив снобізму на суспільство, ми дійшли висновку, що витра-
чати дорогоцінний час на зовнішні принади вкрай безглуздо. Набагато краще мати кредо 
«бути, а не здаватися». Англійський снобізм характеризується консерватизмом, але на при-
кладі творів ми бачимо, що снобізм набуває матеріального характеру. Зарозумілість фран-
цузів виражається в їхньому холодному ставленні до англомовних туристів чи неприязні 
англійців, з якими вони раніше постійно сперечалися та воювали. На прикладі ж французь-
ких творів бачимо, що частіше снобізм виражається у бажанні якнайкраще виглядати. Під-
сумовуючи, можна сказати, що снобізм – це інтернаціональне поняття, яке може підступно 
псувати життя кожного народу.

Висновки. Підводячи загальні підсумки виконаного дослідження, зазначимо, 
що снобізм притаманний майже кожній особі, оскільки «хвалькуватість» іноді допома-
гає самовиразитися людині. У результаті визначення змісту понять «сноб», «снобізм» 
та «зарозумілість» встановлено, що це нестримне бажання мати вищий статус за будь-
яких умов та надмірні хвилювання щодо зовнішнього блиску, також снобізм все ж таки 
належить до негативних явищ. У процесі осмислення та аналізу теоретичного матеріалу 
за темою дослідження виявлено, що поняття «снобізм» − інтернаціональне, незважаючи 
на англійське походження терміна. Сноба характеризують такі риси характеру: нещирість, 
заздрість, критичне ставлення до нижчих за статусом людей, постійна концентрація уваги 
на собі та інші. За допомогою порівняння снобізму у різних англійських та французьких 
творах було встановлено, що снобізм можна умовно поділити на матеріальний, зовніш-
ній та освітній. Кожен із них провокує головного героя на аморальний чи безглуздий вчи-
нок. Отже, ключова цінність та наукова новизна проведеного дослідження полягає в тому, 
що з проблемою зарозумілої поведінки стикається кожен. Письменники часто висвітлю-
вали снобізм, тому, читаючи їхні твори, можна вчитися на помилках героїв. Тому, дослі-
дивши вплив снобізму на сучасний соціум та окресливши наслідки зарозумілої поведінки 
людини, можемо завершити наше дослідження такими твердженнями: час не повернути, 
тому краще витрачайте час та кошти на саморозвиток, оскільки це окупається; залежність 
від думки оточуючих призводить до розчарування у житті, а якщо статус стає сенсом життя 
людини, це призводить до постійного незадоволення собою.
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THE LEVEL OF INFLUENCE OF SNOBISM AND ARROGANCE  
ON HUMAN LIFE: EXPERIENCE OF THE PAST AND PRESENT
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The level of influence of snobbery and arrogance on human life is studied by analyzing the experience 
of the past and present. The aim of the study is to try to find an answer to the difficult situation regarding 
the current dependence on the assessment of others. The meaning of the term’s «snob», «snobbery» 
and «arrogance» is established. It has been determined that snobbery can often lead to unpredictable 
consequences, and snobs are prone to immoral behavior. It is determined that the term «arrogance», as 
a synonym, is a set of such qualities as: it is pride, arrogance, arrogance, contempt for others, inferior in 
position or intellectual abilities. It has been found that snobbery is often accompanied by an overestimation 
of one's own strengths and an underestimation of one's shortcomings. Therefore, as a result, it was found that 
«snobbery» and «arrogance» in combination are an uncontrollable desire to gain public attention, high status, 
in some cases to arouse the envy of others. The «disease of snobbery» is inherent in people whose costs 
are many times greater than their income. It was stated that in recent years the trend of arrogance has taken 
on another nuance, namely the praise not only of material wealth, but also attending events, praising good 
deeds or even belonging to a popular group of people. It has also been established that this trait can belong 
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to anyone, regardless of nationality or religion. The works of English and French writers on the subject 
of arrogant behavior and snobbery are analyzed and the types of snobbery are established: educational, 
external and material. It is also determined that each type of snobbery has different shades. These species are 
compared in the works of writers in England and France. The negative impact of arrogance on human life 
and relationships has been proven. Guy de Maupassant's «Necklace», William Thackeray's «Fair of Vanity» 
and Moliere's «Nobleman-Nobleman» were studied. The problems faced by the hero becoming a snob are 
highlighted. It is proposed to study and analyze the works of famous writers for the presence of snobbery 
and the consequences of such behavior. The key scientific achievements of the study are the comparison 
of English and French snobbery with the help of works of art.

Key words: snob, snobbery, arrogance, praise, English and French snobbery.
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«СІМ ТРУБ» КНИГИ «АПОКАЛІПСИС»  
В ІНТЕРПРЕТАЦІЇ АНДРІЯ КЕСАРІЙСЬКОГО

Богдан Куриляк
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова,
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кафедра богослов’я та релігієзнавства

вул. Пирогова, 9, 02000, м. Київ, Україна

Стаття присвячена аналізу інтерпретації уривку «Сім Труб» (Об. 8:6-9:21; 11:15-19), що 
здійснена східним теологом Андрієм Кесарійським. Звернено увагу на важливість коментаря у схід-
ній традиції та його значний вплив на позитивне прийняття Об’явлення як канонічної новозавітної 
книги. Висвітлено специфіку тлумачення семи труб з точки зору східного богослов’я. Встановлено, 
що Андрій використовував символічний та алегоричний методи інтерпретації. Висвітлено позитив-
ний аспект символічного підходу до тлумачення книги Апокаліпсис та негативні наслідки надмірної 
алегоризації біблійних образів. Досліджено герменевтичні принципи трактування біблійної апока-
ліптики Андрія Кесарійського та його погляд на виконання пророцтв. З’ясовано, що загалом видіння 
«Сім Труб» православний екзегет інтерпретує в контексті Божого суду та відносить виконання цього 
пророцтва до останнього часу. Проте Андрій Кесарійський не приймає трактування, згідно з яким 
видіння «Сім Труб» описує вічні муки в пеклі. Неодноразово православний теолог приводить інші 
тлумачення свого часу і висловлює свою думку щодо них, іноді приводячи контраргументи. Визна-
чено, що різноманітні символи з видіння «Сім Труб» Андрій Кесарійський тлумачить у контексті 
практичного християнського життя. Щоб уникнути впливу демонів та страшних судів Господа, пра-
вославний теолог закликає до праведного життя та покаяння від гріхів. Встановлено, що Андрій 
Кесарійський сприймає суд Божий у позитивному ключі та розглядає його в контексті великого дов-
готерпіння до грішних людей. Всяке покарання потрібно сприймати з подякою та прославленням 
Трьох Осіб Божества. Звернено увагу на важливість текстів Старого Завіту у разі інтерпретації книги 
Об’явлення. Автор статті обґрунтовує історичне розуміння книги Одкровення і наводить розуміння 
семи труб сучасними екзегетами. Перспективним для майбутнього продовження дослідження вида-
ється вивчення зв’язку між тлумаченням уривку «Сім Труб» та інтерпретацій інших коментаторів 
часів Андрія Кесарійського.

Ключові слова: Апокаліпсис, Сім Труб, Книга Об’явлення, Андрій Кесарійський, гермене-
втика, пророцтво.

Постановка проблеми. Книга Об’явлення є незвичайною книгою в корпусі новоза-
вітних книг, оскільки містить апокаліптичні видіння та пророцтва. Вона написана напри-
кінці І століття улюбленим учнем Ісуса Христа – Апостолом Іоанном1. З того часу поя-
вились різноманітні тлумачення та коментарі християнських мислителів і ця цікавість 
до пророцтв не згасала протягом усієї історії церкви. Як і в кожній книзі, в Апокаліпсисі 
є простіші для розуміння уривки, а є складні, над якими постійно ведуться богословські 
дискусії. Одним із важкозрозумілих текстів є «Сім Труб» (Об. 8:6-9:21; 11:15-19), який, за 
словами дослідника Ранко Стефановича, є «найбільш важким уривком у книзі Одкровення 
і в усьому Новому Завіті» [5, с. 259].

1 Про авторство книги Об’явлення, див.: [11, с. 700–705].

66–73
66–73



67
Вісник Львівського університету. Серія філос.-політолог. студії. 2021. Випуск 36
Б. Куриляк

Важливе місце серед коментарів, в яких були спроби осмислити видіння «Сім 
Труб», займає праця Андрія Кесарійського, яка була написана наприкінці VI століття або 
на початку VII століття. Як зазначає Євгенія Константину, «робота Андрія не лише стала 
стандартним грецьким патристичним коментарем і суттєво вплинула майже на всі наступні 
східнохристиянські коментарі, але безпосередньо призвела до остаточного прийняття 
Об’явлення в новозавітний канон православної церкви» [7, c. 3]. Відповідно, складність 
уривку «Сім Труб» та важливість коментаря Андрія Кесарійського для східної традиції 
актуалізує аналіз тлумачення Апокаліпсису архієпископа Кесарії.

Аналіз останніх досліджень. Хоча коментар Андрія Кесарійського є дуже важли-
вим у східній інтерпретації, натепер існує небагато досліджень його праці. В 2011 році 
Хуан Ернандес опублікував статтю в авторитетному науковому журналі “Journal of Biblical 
Literature” під назвою «Актуальність Андрія Кесарійського для текстової критики Нового 
Завіту» [10]. В ній автор аналізує методологію архієпископа щодо текстологічних роз-
біжностей книги Об’явлення та розкриває принципи, якими він керувався у виборі най-
точніших рукописів. У тому ж році були опубліковані два переклади коментаря Андрія 
Кесарійського з грецької мови на англійську. Перший переклад звершив Вільям Вейн-
річ, розмістивши його в одній книзі разом з близьким по духу коментарем Ікуменія [12]. 
У вступі автор коротко описує характеристики коментаря та надає історично-біографічну 
інформацію про Андрія Кесарійського. Інше видання коментаря англійською мовою було 
опубліковане у видавництві “Catholic University of America Press” Євгенією Константину 
[7]. Євгенія Константину також опублікувала монографію в 2014 році на основі своєї док-
торської дисертації «Керівництво для благословенного кінця: Андрій Кесарійський та його 
коментар Апокаліпсису в древній Церкві» [8]. В ній Євгенія висвітлює важливість комен-
таря Андрія Кесарійського для канонічного визнання книги Об’явлення на сході, порівнює 
його з іншими трактуваннями того часу та розкриває богослов’я та екзегетичні методи. 
В 2019 році Гаррік Аллен у журналі “The Journal of Theological Studies” опублікував 
статтю «Паратексти та історія рецепції Апокаліпсису», в якій розглядає вплив паратекстів 
на біблійні дослідження та історію прийняття книги Одкровення [6].

Виокремлення не розв’язаної раніше проблеми. Варто зазначити, що згадані 
дослідники коментаря Апокаліпсису, здійсненого Андрієм Кесарійським, зосереджують 
свою увагу на історичному фоні, канонічному визнанні та текстологічних особливостях. 
Хоча в згаданих дослідженнях представлене богослов’я та екзегеза Андрія Кесарійського, 
проте немає детального аналізу його інтерпретаційних методів у разі тлумачення таких 
уривків, як «Сім Церков», «Сім Печаток», «Сім Труб» та «Сім Язв». Тому відсутність кри-
тичного богословського аналізу окремих уривків та екзегетичних принципів коментаря 
Андрія Кесарійського зумовлює необхідність їхнього вивчення. Через те ми розкриємо 
характерні риси інтерпретації уривку «Сім Труб» Одкровення, а також проаналізуємо гер-
меневтичні принципи тлумачення архієпископа Кесарії.

Мета статті – здійснити комплексний аналіз інтерпретації біблійного уривку «Сім 
Труб» (Об. 8:6-9:21; 11:15-19) Андрія Кесарійського. Реалізація цієї мети передбачає 
розв’язання таких завдань: а) висвітлити трактування уривку «Сім Труб» книги Апокаліп-
сису екзегета Андрія Кесарійського; б) проаналізувати герменевтичні принципи комента-
тора; в) дослідити теологічні ідеї східного богослова.

Виклад основного матеріалу. Труба першого Ангела (Об. 8:7). Андрій Кесарій-
ський наводить інтерпретацію першої труби, згідно з якою вона символізує страждання 
нечестивих у геєні огнянній [7, с. 115]. Проте православний богослов вважає таке тлума-
чення не зовсім точним і приводить два заперечення. А. Кесарійський стверджує, що після 
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остаточного суду не тільки «третя частина» грішників буде мучитись, але дуже багато, 
тому що їхня дорога названа широкою (Мт. 7:13) [7, c. 115]. Друге його заперечення поля-
гає в тому, що він відносить час виконання першої труби до останнього часу, перед прихо-
дом Ісуса Христа.

На наш погляд, перше заперечення є ґрунтовним і відповідає біблійному вченню про 
покарання грішників2. У книзі Об’явлення про страту всіх грішників згадано в 20 розділі, 
де яскраво зображена їхня остаточна доля: «і дало море мертвих, що в ньому, і смерть і ад 
дали мертвих, що в них, і суджено їх згідно з їхніми вчинками. Смерть же та ад були вки-
нені в озеро огняне. Це друга смерть, озеро огняне. А хто не знайшовся, написаний в книзі 
життя, той укинений буде в озеро огняне...» (Об. 20:13-15). Відповідно, «третя частина» – це 
символ часткового і тимчасового суду, який Бог посилає до кінця часу, коли люди ще мають 
можливість покаятись. Як стверджує сучасний православний богослов Іаннуарій Івлієв, це 
«образи, які покликані унаочнити суд Божий над невірним світом, а точніше – кара в очі-
куванні його покаяння» [2, c. 127]. Щодо другого заперечення Андрія Кесарійського, то 
варто зазначити, що в біблійному тексті є натяки на те, що видіння «Сім Труб» охоплює 
весь період історії християнства, а не тільки останній час. Ранко Стефанович аргументує 
цю тезу, детально аналізуючи вступ до видіння (Об. 8:1-6), та показує, що «ця ввідна сцена 
побудована на основі особливого служіння в юдейському храмі: щоденного жертвоприно-
шення» [5, c. 264]. Він зазначає, що «коли священик виходив благословити народ, сім свя-
щенників сурмили трубами, сповіщаючи про кінець церемонії щоденного жертвоприне-
сення» [5, c. 264]. Пов’язуючи цю сцену із жертвою Ісуса Христа, можна дійти висновку, що 
сцени семи труб починаються після Голгофи та тривають до Другого приходу Ісуса Христа.

Такий символ, як град, Андрій Кесарійський трактує як вказівку на небесне похо-
дження покарань [7, c. 115]. Кров та вогонь православний богослов вважає символами війн 
та конфліктів між народами, які будуть супроводжуватись пожарами і приведуть до загибелі 
третини живих істот та рослинного світу. Для підтвердження свого погляду Кесарійський 
цитує книгу пророка Йоіля, де записане пророцтво про дим, град і вогонь (Йоіль 2:30,31) 
[7, c. 115]. На нашу думку, використання Андрієм Кесарійським текстів Старого Завіту 
для тлумачення книги Об’явлення є доречним і важливим інтерпретаційним методом. Він 
дозволяє правильно зрозуміти апокаліптичні символи, оскільки книга Об’явлення сильно 
пов’язана з пророчими єврейськими текстами. Однак при цьому потрібно бути акуратним 
і знаходити ті вірші, які дійсно могли бути основою образів, використаних Апостолом Іва-
ном. З прикрістю констатуємо, що такі вірші, як Вихід 9:23-25 та Єз. 38:22, де представ-
лено кров, вогонь та град як знаряддя Божого гніву, не згадуються Андрієм Кесарійським. 
Ці вірші відкривають, що ці природні явища – це «Божі засоби втручання і звершення суду 
над тими народами, які гнобили Його народ» [5, c. 271].

Труба другого Ангела (Об. 8:8,9). Андрій Кесарійський наводить точку зору, згідно 
з якою друга труба символізує вічне покарання грішників, коли море «буде горіти очищаю-
чим вогнем із всіма, хто живе в ньому» [7, c. 116]. Хоча православний теолог прямо не запе-
речує таку інтерпретацію, він вбачає в ній певне протиріччя, яке він вирішує за допомогою 
поєднання символічного і буквального методів інтерпретації. Андрій Кесарійський тлума-
чить море буквально і водночас вважає його метафорою теперішнього людського життя 
[7, c. 116]. Велику гору представник східного богослов’я трактує як символ диявола, якому 
буде дана влада знищити «третю частину островів, кораблів і їх мешканців» [7, c. 116]. 
Також, крім фізичної шкоди, диявол надихає богозневажати Трійцю грішними справами, 
що приводить до духовної смерті [7, c. 116].

2  Про Божий Суд над грішниками в кінці часу дивіться дослідження Едварда Фаджа [9].
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Варто зазначити, що у разі тлумачення другої труби Андрій Кесарійський не врахо-
вує біблійний контекст таких образів, як море і гора. Гора – це символ царства та імперії3 
і в книзі пророка Єремії відноситься до історичного Вавилону (Єр. 51:24, 25) [1, c. 231, 
232]. Вкидання Вавилону в море – це суд над цим царством (Єр. 51:42, 63, 64) [5, c. 274]. 
Ростислав Волкославський стверджує, що «в дні Івана, в I столітті н.е., древній Вави-
лон втратив своє значення. Право називатися Вавилоном перейшло язичницькому Риму 
(1 Петр. 5:13) [1, c. 232]. Таким чином, «християни, які бачили в Римі новий Вавилон, легко 
могли розпізнати у символі палаючої гори в пророцтві другої труби повалення Римської 
імперії, ворога Божого народу» [5, c. 274].

Труба третього Ангела (Об. 8:10,11). Андрій Кесарійський знову згадує думку дея-
ких дослідників, не називаючи їхні імена, згідно з якою гіркота, позначена полинню, вказує 
на страждання і вічні муки нечестивців у геєні огненній [7, c. 117]. Православний богослов 
погоджується з таким трактуванням, проте вбачає можливість віднести виконання третьої 
труби до «скорботи останніх днів» [7, с. 117]. Андрій Кесарійський допускає два імовірні 
тлумачення зірки. Вона може означати небесне походження суду або вказувати на диявола 
(І, с. 14:12) [7, c. 117].

Зауважимо, що падіння великої зірки дійсно має паралелі з уривком Іс. 14:12-15, 
в якому йдеться про падіння зірки-диявола від Божого престолу. Однак варто також звер-
нути увагу на інші паралелі із біблійними текстами. Зокрема, «річки та водні джерела» 
(Об. 8:10) в контексті Єр. 2:13, а також Ів. 7:37, 38 означають вчення [5, c. 275, 276]. Рос-
тислав Волкославський стверджує, що «з полином у старозавітних текстах порівнюється 
гріх ідолопоклонства: «щоб не був серед вас корінь, що вирощує їдь та полин» (П. Зак. 
29:18). Таким чином, у тексті Об’явлення йдеться про змішування вчення Божого з ома-
ною» [1, c. 234]. Відповідно, можна погодитись із висновком Едвіна Тіля, що третя труба 
символізує історичний період відступлення християнської церкви [13, с. 166–169].

Андрій Кесарійський додає, що суд Бога по Його великому довготерпінню направ-
лений тільки на третину людей, щоб інші могли покаятись і повірити в загробну відплату 
[7, c. 117]. Далі православний екзегет закликає своїх адресатів до осудження самих себе 
і приймання покарання від Господа з подякою. Він розглядає себе і християн як духовно 
здорових, і закликає не давати «їжі геєні огненній», щоб зацарювати з Ісусом Христом 
[7, c. 118]. Закінчує богослов тлумачення третьої труби доксологією, направленою Трьом 
Особам Божества [7, c. 118].

Труба четвертого Ангела (Об. 8:12). Андрій Кесарійський тлумачить четверту трубу 
в контексті біблійного вірша Йоіля 2:10 і відносить до останнього часу [7, с. 119]. Право-
славний екзегет звертає увагу на те, що третина небесних світил відноситься до «трива-
лості дня і ночі» [7, с. 119]. Відповідно, це означає неповну кару Бога, а тільки часткову, 
оскільки Господь продовжує закликати до покаяння [7, с. 119]. На нашу думку, Андрій 
Кесарійський правильно тлумачить поняття «третя частина» як символ часткового Господ-
нього суду. В Біблії є різні позначення: четверта частина (Об. 6:8), а також «третя частина» 
(Об. 12:4). Використання поняття «третьої частини» в різних біблійних віршах (Єз. 5:12,13; 
Об. 16:19) вказує на те, що «третя частина» – це «частина, що належить царству сатани, над 
якою здійснюються суди Божі» [5, c. 271].

3  Наприклад, у книзі пророка Ісаї  Юдея представлена як висока гора: «Слово, що його бачив 
Ісая, син Амосів, про Юдею та про Єрусалим: І станеться на кінці днів, міцно поставлена буде гора дому 
Господнього на шпилі гір, і піднята буде вона понад згір’я, і полинуть до неї всі люди» (Іс. 2:1,2). Також 
у книзі Псалмів Господь говорить про Юдею, що Він «вибрав Собі плем’я Юдине, гору Сіон, що її полю-
бив!» (Пс. 78:68).
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Труба п’ятого Ангела (Об. 9:1-12). Приступаючи до тлумачення п’ятої труби, Андрій 
Кесарійський згадує інтерпретацію Ікуменія, який вчив, що зірка символізує Божого 
Ангела, посланого для покарання грішників, які будуть мучитись п’ять місяців сильними 
стражданнями, а потім вічно, але муки будуть слабшими [7, c. 120, 121]. Архієпископ Кеса-
рії погоджується, що зірка є символом Ангела Божого, який звільнить демонів для мук 
людей [7, c. 121]. Згідно з його інтерпретацією, дим символізує «морок, який передує злоді-
янням», а темрява сонця і повітря означає «духовну сліпоту людей» [7, с. 121]. Саранча, на 
думку архієпископа, вказує на духовну смерть тих, хто не отримає печатку Божу, а відрізок 
«п’ять місяців» (Об. 9:5) може означати короткий проміжок часу або «п’ятикратний період, 
відповідно до п’яти почуттів, через які гріх потрапляє в людей, або… визначений період 
часу, відомий тільки Богу» [7, c. 121].

Детальний опис характеристик саранчі Андрій Кесарійський тлумачить таким 
чином: «вінки, подібні на золото» – це символ перемоги демонів, коли люди впадають у спо-
кусу; «волосся як волосся жіноче» – це любов до задоволень та блуду; «зуби були немов 
лев’ячі» – це метафора вбивства та отрути; «хвости, подібні до скорпіонових» – це резуль-
тат гріха – смерть; «царь, ангол безодні Аваддон (Аполліон) – це сам диявол [7, c. 122, 123].

З інтерпретації видно, що Андрій Кесарійський тлумачить п’яту трубу за допомогою 
символічного та алегоричного методів. Оскільки книга Об’явлення написана в апокаліп-
тичних образах, використання символічного методу є доречним. Проте алегоричний метод 
може привести до неправильного трактування символів книги Апокаліпсис. Зокрема, 
Ольга Нестерова пише, що «одна з головних особливостей методу алегоричної екзегези 
полягає в тому, що цей метод відкриває практично необмежені можливості для суб’єктив-
ної і довільної інтерпретації текстів, до яких він застосовується» [4, с. 57]. На нашу думку, 
таким прикладом може бути інтерпретація «волосся жіночого» як любові до задоволень 
та блуду, оскільки контекст не підтримує таке розуміння. Характеристики саранчі – це ско-
ріше за все опис війська, адже декілька разів військо порівнюється в Біблії із сараною (Суд. 
7:12; Йоіль 1:4-7, 2:2-11; Єр. 51:24,27) [1, c. 238].

Труба шостого Ангела (Об. 9:13-21). Андрій Кесарійський згадує точку зору, згідно 
з якою чотири зв’язані ангели є Михаїлом, Гавриїлом, Уріїлом і Рафаїлом, однак не пого-
джується з нею [7, c. 123]. На його думку, чотири ангели – це злі демони, які були обмежені 
у своїй діяльності завдяки першому приходу Ісуса Христа. Проте Бог дозволяє їх відпустити 
для пагубного впливу на людей, щоб випробувати віруючих та відсіяти полову [7, с. 123, 
124]. Кесарійський екзегет коментує згадування річки Ефрат і вважає, що посланці диявола 
дійсно були зв’язані на цій території. Таке трактування він обґрунтовує іншими текстами 
Святого Письма,4 в яких демони були вкинуті у безодню, інші отримали право увійти у сви-
ней, а ще інші в різні місця для зберігання на майбутні вічні муки [7, с. 124]. Проте Андрій 
Кесарійський допускає ще одне значення згадки річки Ефрат. Він стверджує, що можливо 
саме на тій території з’явиться антихрист [7, с. 124].

Коментар Андрія Кесарійського вказує на те, що тоді існували два погляди на при-
роду чотирьох ангелів (Об. 9:14). Згідно з першим, це були хороші ангели, які стримують 
демонічні сили зла. Однак згідно з думкою архієпископа, це – злі ангели. Сучасний пра-
вославний теолог Іаннурій Івлієв стверджує, що «це не ті ангели, які були згадані в Об. 
7:1 (ангели, що стояли на чотирьох кутах землі). Тут ідеться про певних демонічних істот, 
злісні сили яких по велінню Божому тепер вивільняються» [2, с. 135]. Проте, на нашу 
думку, сам текст не дає досить інформації, щоб точно визначити природу вісників.

4 Андрій Кесарійський цитує такі тексти: Лк. 8:31; Мт. 8:31; Мк. 5:13; Лк. 8:32, 33.
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Андрій Кесарійський тлумачить коней як символ грішних людей, одержимих демо-
нами. На його думку, вершники – це ті, хто керує ними [7, с. 124]. Далі православний бого-
слов зазначає, що «панцери… огняні, і гіяцинтові, і сірчані» символізують «спустошливу 
діяльність лукавих духів» [7, с. 124]. У разі інтерпретації диму, сірки і вогню архієпис-
коп допускає два можливі значення. Вони можуть символізувати гріхи або спустошення 
міст та жорстокі завойовницькі напади варварів, від яких «померла третя частина людей» 
[7, с. 125]. Хвости, які подібні до змій, символізують кінець роботи демонів – «гріх і смерть 
душі» [7, с. 125]. Андрій Кесарійський вважає, що ці тексти свідчать про всесвітній масш-
таб поширення гріха [7, с. 125]. Адже можна спостерігати збільшення різних лжевчень 
серед язичників і лицемірство серед віруючих. Він закликає своїх слухачів до вірності Богу 
і надіється, що вони не почують з уст Ісуса Христа слова, записані в Мт. 7:23 [7, с. 126]. 
Всім, хто має справжню віру у викупну смерть Сина Божого, православний теолог бажає 
отримати благословення Божого Царства (М. 25:34) [7, с. 126].

Труба сьомого Ангела (Об. 11:15-19). На думку Андрія Кесарійського, сьома труба 
свідчить про перемогу Господа, яку оспівують Божі Ангели. Оскільки прийшов час 
настання Царства Яхве, Бог достойний найбільшого прославлення [7, c. 135]. Архієпископ 
Кесарії зазначає, що язичники вважають християнське вчення «дивним» та реагують на 
нього негативно. Бог довгий час проявляв довготерпіння до них, однак наступив момент 
відплати за беззаконня [7, с. 135]. Кесарійський богослов вважає, що сьома труба описує 
останній Божий суд, коли всі люди – як праведники, так і грішники – отримають нагороду 
і покарання відповідно до їхніх вчинків [7, с. 135]. Перелік груп спасенних, наданий Апо-
столом Іваном, «раби Божі, пророки і святі» (Об. 11:18), коментатор трактує у світлі притчі 
Ісуса Христа про сіяча. Вони представляють тих, хто належать до категорії доброї землі 
та приносять плід у сто, шістдесят і тридцять разів (Мт. 13:23) [7, с. 136]. Наступні класи 
викуплених «малі і великі» (Об. 11:18) дослідник інтерпретує двояко. На його думку, вони 
можуть вказувати або на «менших і вищих», або на грішників, які «принижені в майбут-
ньому житті», і праведників [7, с. 136].

Варто зазначити, що сьома труба є останньою і дійсно вказує на остаточну перемогу 
Бога, оскільки сказано: «Перейшло панування над світом до Господа нашого та до Христа 
Його, і Він зацарює на вічні віки!» (Об. 11:15). Ранко Стефанович пише, що «сьома труба 
сповіщає про кінець всього і про виконання «таємниці Божої» (Об. 10:7) [5, c. 340]. Як 
зазначає Олександр Мень, «фінал завершується подячною піснею двадцяти чотирьох стар-
ців і ангелів» [3, с. 114].

Висновки та перспективи розвитку напряму дослідження. Аналіз інтерпрета-
ції уривку «Сім Труб», здійсненої Андрієм Кесарійським, дозволяє зробити висновок, що 
автор дотримувався символічного, алегоричного та буквального методу тлумачення. Тоді 
як символічний метод притаманний для тлумачення метафор апокаліптичної літератури, 
алегоричний призводить до виникнення різноманітних інтерпретацій, які не знаходять 
підтвердження у самому тексті книги Об’явлення. Було встановлено, що східний екзегет 
вбачає виконання видіння семи труб у судах Бога над грішниками в кінці часу. Крім того, 
Андрій Кесарійський вважає, що певні події можуть бути пов’язані із виконанням пророц-
тва про антихриста.

Аналізуючи тлумачення Андрія Кесарійського, можна дійти висновку, що він нео-
дноразово посилається на інші старозавітні та новозавітні вірші. При цьому іноді пра-
вославний богослов не звертає уваги на інші важливі уривки, які проливають світло на 
апокаліптичні символи. Хоча інтерпретація Андрія Кесарійського має свої слабкі сторони, 
деякі її аспекти узгоджуються як із самим текстом, так і з контекстом книги Апокаліпсису 
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та всієї Біблії. Подальший розгляд зазначеної наукової проблематики вбачаємо у з’ясуванні 
зв’язку між тлумаченням уривку «Сім Труб», здійсненим Кесарійським та іншими комен-
таторами його часу; детальному аналізі зв’язку цього видіння із видінням «Сім Печаток» 
та «Сім Церков». Переконані, що це допоможе більш глибоко зрозуміти патристичну інтер-
претацію Об’явлення, що сприятиме новому осмисленню Біблії.
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“SEVEN TRUMPETS” OF THE BOOK “APOCALYPSE”  
IN THE INTERPRETATION OF ANDREW OF CAESAREA
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The article is devoted to the analysis of the interpretation of the passage “Seven Trumpets” (Rev. 
8:6-9:21; 11:15-19), which was made by the eastern theologian Andrew of Caesarea. Attention is drawn to 
the importance of commentary in the eastern tradition and its significant impact on the positive acceptance 
of Revelation as the canonical book of the New Testament. The specifics of the interpretation of the seven 
trumpets from the point of view of eastern theology are highlighted. It is established that Andrew used 
a symbolic and allegorical method of interpretation. The positive aspect of the symbolic approach to 
the interpretation of the book Apocalypse and the negative consequences of excessive allegorization 
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of biblical images are highlighted. The hermeneutic principles of the interpretation of the biblical apocalyptic 
of Andrew of Caesarea and his view on the fulfilment of prophecies are studied. It has been found that, 
in general, the orthodox exegete interprets the vision of the Seven Trumpets in the context of God’s 
judgment and attributes the fulfilment of this prophecy to the last days. However, Andrew of Caesarea 
does not accept the interpretation that the vision of the “Seven Trumpets” describes the eternal torment 
in hell. The orthodox theologian has repeatedly given other interpretations of his time and expressed his 
opinion on them, sometimes citing counterarguments. It is determined that Andrew of Caesarea interprets 
various symbols from the vision of the “Seven Trumpets” in the context of practical christian life. To avoid 
the influence of demons and the terrible judgments of the Lord, the orthodox theologian calls for a righteous 
life and repentance of sins. It is established that Andrew of Caesarea perceives the judgment of God in 
a positive light and considers it in the context of great long-suffering for sinful people. Every punishment 
must be received with gratitude and glorification of the Three Persons of Deity. Attention is drawn to 
the importance of the Old Testament texts in interpreting the Book of Revelation. The author of the article 
substantiates the historical understanding of the book of Revelation and gives an understanding of the seven 
trumpets by modern exegetes. Prospective for further research is the study of the relationship between 
the interpretation of the passage “Seven Trumpets” and the interpretations of other commentators of the time 
of Andrew of Caesarea.

Key words: Apocalypse, Seven Trumpets, Book of Revelation, Andrew of Caesarea, hermeneutics, 
prophecy.
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У статті комплексно розкрито суть та зміст теології великої боротьби як одного із ключо-
вих доктринальних учень Церкви Адвентистів сьомого дня. Наведено визначення терміна «велика 
боротьба» з точки зору адвентистів, які трактують це явище в контексті унікального наратичного 
підходу до причин існування зла та добра, підкреслюючи, що причиною зародження вселенської 
суперечки є небажання коритися вимогам декалогу та принципам правління Бога. Зауважено, що 
з точки зору вчення Церкви Адвентистів сьомого дня причиною виникнення у Всесвіті зла, гріха 
та страждань є повстання проти авторитету Бога, розпочав це повстання Люцифер та ангели, які 
зайняли його сторону, а продовжують люди, котрі не коряться вимогам десяти заповідей Божих. Кон-
статовано, що це вчення червоною ниткою об’єднує навколо себе всі інші доктрини та релігійні 
принципи Адвентистів сьомого дня. Встановлено, що передумовою великої боротьби між добром 
та злом відповідно до вчення адвентистів є свобода вибору створених Богом істот. Центральною 
темою великої боротьби виступають три ключові фактори: авторитет Бога, Декалог та характер 
людини в контексті свободи вибору. Оглянуто концепцію неподільності Старого та Нового Заповітів 
у вченні адвентистів та визначено, що воно базується виключно на 10 заповідях Божих, які донині не 
втратили свого авторитету. Розглянуто позицію адвентистів щодо вчення про теодицею, в контексті 
якого визначено, що розповідь про велику боротьбу неминуче породжує теодицею великої боротьби. 
Тобто, на думку адвентистів, неможливо говорити про якості Бога у відриві від його реакції на бунт 
у Всесвіті. Досліджено теологію процесу спасіння людини, яка є безпосереднім учасником вели-
кої боротьби. Встановлено, що есхатологія адвентистів нерозривно пов’язана із подіями останньої 
битви між добром та злом, яка неодмінно відбудеться на землі під час другого приходу Ісуса Христа. 
У висновках констатовано, що навколо ідеї великої боротьби між добром і злом адвентизм вибудував 
струнку концепцію щодо пояснення причини походження у Всесвіті, причини «падінь» людини під 
час життя на землі та спасінням людини.

Ключові слова: теологія, велика боротьба, Декалог, Церква Адвентистів сьомого дня.

Вступ. Відповідно до вчення Церкви Адвентистів сьомого дня концепція великої 
боротьби є центральною темою Біблії, і лише через призму великої боротьби інші теми, 
які порушуються у Святому Писанні, стають більш зрозумілими і отримують узгодже-
ність та гармонію. Ця тема вважається особливою рисою теології Церкви АСД. «Велика 
боротьба – це не просто віра, а центральний організуючий принцип, світогляд і метанаратив 
адвентизму, – стверджує бакалавр теології Ентоні Макферсон у своїй дисертації. – Більше 
того, це загальна ідея, всередині якої адвентистська думка поміщає все вчення, вірування, 
місії та практики» [1, с. 7–8]. Говорячи про значення цієї концепції як метанаративу, тобто 
глобальної оповіді, що структурує світ: «відповідно до прийнятих моральних відносин між 
суспільством та індивідом, минулим і майбутнім, теорією і досвідом» [2, с. 182], а також 
у релігійному контексті ця ідея виступає як: «специфічний спосіб конструювання та усві-
домлення реальності» [3, c. 33]. У цьому контексті визначення концепції за змістом вигля-
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дає таким чином: «Велика боротьба має унікальний наративний підхід до проблеми зла, 
в основі якого лежать космічні політичні та ідеологічні суперечки про любов, закон і прин-
ципи правління Бога» [1]. Тому пропонуємо вашій увазі актуальне філософське та бого-
словське дослідження на тему окреслення рис теології великої боротьби, яка ґрунтовно 
представлена у вченні та практиці Церкви Адвентистів сьомого дня. Саме тому мета дослі-
дження полягає у комплексному аналізі теології великої боротьби, яка є основою учень 
та практик Церкви Адвентистів сьомого дня.

Виклад основних матеріалів дослідження. Згідно з адвентистським богослов’ям, 
саме крізь призму великої боротьби стають більш зрозумілими такі поняття, як Євангеліє, 
спасіння, праведність та важливість старозавітного служіння у земному святилищі, перво-
священницьке служіння Христа в небесному святилищі, співвідношення віри і діл у справі 
спасіння, значення першого та другого приходу Христа. Як зазначають адвентисти, ті, хто 
не усвідомлює важливості цієї центральної теми Біблії, обмежені в розумінні голгофської 
жертви Христа, оскільки розглядають смерть Христа лише з погляду дарування Богом 
людині прощення гріхів. А концепція великої боротьби вказує, що значення голгофської 
жертви полягає не лише в прощенні, але й у відновленні божого образу в людині завдяки 
благодаті. Іншими словами, метою Євангелія є відновлення того, що було зруйноване 
та понівечене гріхом.

Концепція великої боротьби звертає увагу на суперечку між Богом та сатаною щодо 
кращого плану життя для розумних істот у Всесвіті. Бог як Творець показав, що життя 
може існувати лише в гармонії із ним, з його волею, яка виражена в божих заповідях 
та прикладі життя Ісуса Христа. План сатани полягав у тому, що створені істоти повинні 
мати незалежне існування й керуватися власною волею.

Диявол переконував інших, що Бог несправедливий та деспотичний. Для того щоб 
показати неправдивість обвинувачень сатани, Бог не вдався до знищення цієї бунтівної 
істоти. Маючи люблячий характер, Він вирішив продемонструвати перед Всесвітом свою 
любов через смерть свого Сина. І водночас показати, до чого призводить правління сатани 
на землі. Наслідки цього правління мають стати уроком не лише для жителів землі, але 
й для всього Всесвіту. Метою сатани стало намагання знищити закон божий та схилити до 
непослуху Богові інших розумних істот. З іншого боку, Бог втрутився в історію гріховного 
світу та проявив свій характер в особі Ісуса Христа. Таким чином кожен з мешканців Всес-
віту міг свідомо визначити, хто є правим у цьому конфлікті.

Особливостями впливу концепції великої боротьби є віра адвентистів в умовне без-
смертя людини, святість суботнього дня, історицистський погляд на інтерпретацію апо-
каліптичних пророцтв Біблії. А також визнання пророчого дару в служінні Еллен Уайт, 
розуміння первосвященницького служіння Христа в небесному святилищі, його другого 
приходу та погляд на здоровий спосіб життя.

Таким чином, різні пункти віровчення церкви поєднуються в гармонійну теологічну 
систему завдяки теології великої боротьби. Метою Євангелія в контексті великої боротьби 
між Христом та сатаною є відновлення людини в усіх сферах її існування: фізичній, розу-
мовій, емоційній та духовній. Це відновлення має на меті приготування віруючих до дру-
гого приходу Христа [4].

Творець і Декалог. Як зазначають адвентистські теологи, «модель війни, також 
відома як модель «великого протиріччя», або «космічного конфлікту», взята з біблійного 
світогляду, в основі якого лежить віра в триєдиного Бога-Творця, всемогутнього, всезна-
ючого і доброго. Однак віра у всезнаючого, всемогутнього і доброго Бога призводить 
до питань про проблему зла і людських страждань, що, своєю чергою, веде до Божого 
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рішення – плану викуплення» [5, c. 149]. Тож розглянемо більш уважно біблійний світо-
гляд (у розумінні адвентистів сьомого дня) для чіткого уявлення елементів, з яких склада-
ється теологія великої боротьби.

Насамперед, на що звертають увагу адвентисти, у Святому Письмі зазначено, що 
коли Господь створив небо і землю, там панувала повна гармонія. Цей стан після завер-
шення процесу творіння описано такими словами: «І побачив Бог усе, що вчинив. І ото, 
вельми добре воно!» (Книга Буття 1:31). В контексті цього апостол Павло додає, що крім 
видимого світу, були також створені невидимі людському оку істоти – ангели: «Бо то Ним 
створено все на небі й на землі, видиме й невидиме» (Послання до Колосян 1:16), «Ти 
чиниш духів Янголами Своїми, а палючий огонь Своїми слугами» (Послання до Євреїв 
1:7). Однак відповідно до вчення ЦАСД Бог є не лише Творцем, а й Законодавцем. Саме 
Творець заклав у Всесвіті закони моралі для створених ним істот (Ісаї 33:22). Основою 
Божого морального закону та його характеру є любов (1 Івана 4:8; 5:3). Апостол Павло 
наголошує: «любов є виконання Закону» (Послання до Римлян 13:10). Десять Заповідей 
стали вираженням Божої волі та його люблячого характеру. Вони є моральним компа-
сом для людської поведінки. Ісус Христос показав, що серцем Декалогу є любов до Бога 
і любов до ближнього (Марка 12:28-32). Крім того, Бог створив усіх розумних істот зі 
свободою волі та вибору. Ця позиція у Біблії чітко проглядається через численні заклики 
до свідомості людини та настанов, щоб людські істоти шукали Бога та відверталися від зла 
(Повторення Закону 30:19-20; Якова 4:8; 1 Петра 5:6-9).

Як підкреслюють адвентистські джерела, хоча проблеми, які зачіпає велика боротьба, 
у прямому вигляді не вказані в Святому Письмі, «однак деякі уривки з Біблії дають під-
казки. По-перше, здається, що закон Божий піддається нападу: сатана, замаскований під 
змія, кинув виклик Єві, щоб вона вибрала самостійно, а не підкорялася закону Бога. Іоанн 
визначає злочин як «порушення закону Божого» (1 Івана 3: 4). З цього послання ясно, що 
йдеться про моральний закон. Гріх також розглядається як злочин проти волі Бога (Пс. 40: 8). 
Письмо говорить, що «диявол грішить від початку» (1 Івана 3: 8). Це означає, що сатана сум-
нівався в необхідності підпорядкування ангелів моральним заповідям Бога» [5, с. 153–154].

Походження зла як результат повстання проти авторитету Бога. Щодо похо-
дження та джерела усякого зла у Всесвіті, адвентисти вказують на Люцифера, ангела, який 
перший згрішив. Вони сприймають його як конкретну реальну особу, а не просто узагаль-
нений образ усього злого. Ліберальне тлумачення, що не визнає за Люцифером реальної 
фігури, Церква АСД не розділяє. Адвентисти, як і інші протестанти, вбачають у пророцтві 
Єзекіїля про царя Тирського вислови, що стосуються саме Люцифера: «Ти був бездоганний 
у своїх дорогах від дня твого створення, аж поки не знайшлася на тобі несправедливість» 
(Єзекіїля 28:15). У пророцтві Ісаї про царя Вавилонського вбачають також натяк на ангела, 
що пав, істоту, у якій розвинулися гордість та заздрість, бажання мати таку ж славу, яку має 
Бог: «Зійду я на небо, повище зір Божих поставлю престолу свого... уподібнюсь Всевиш-
ньому!» (Ісая 14:13-14). З наведеного розділу пророка Ісаї взято й ім’я цього ангела – «син 
зірниці досвітньої», або «Люцифер» з латинської мови (Ісая 14:12).

Ось як тема походження зла розглядається в одній з публікацій на сайті Інституту 
біблійних досліджень Церкви АСД: «А як щодо Люцифера? Він був створений Богом. 
У Біблії щодо нього йдеться про три важливі речі. По-перше, він істота; по-друге, коли 
Бог створив його, він був «непорочним»; і по-третє, «нечестя було в (ньому)» (Єз. 28:15, 
NIV). Текст підтверджує доброту творіння Бога (у цьому разі Люцифера), визнаючи при 
цьому, що з цією істотою сталося щось жахливе («зло було знайдено в тобі»). Але хіба 
остання фраза не передбачає чогось по суті неправильного з Люцифером, що в якийсь 

Б. Куриляк



77
Вісник Львівського університету. Серія філос.-політолог. студії. 2021. Випуск 36

момент стало явним?» [6]. Цим запитанням автор публікації підводить читача до висновку: 
«Тут ми стикаємося з таємницею походження гріха: його ірраціональністю. Тоді як без-
доганність херувима ясно пояснюється як продукт божественного творіння, злість – це 
несподіване явище, яке «було виявлено» (на івриті: Матса) в ньому. Пасивне використання 
дієслова в інших юридичних контекстах схиляє нас до висновку, що тут він також має 
юридичний сенс (порівняти з Естер 2:23; Псалми 17: 3; 1 Царів 25:28). Дивна поведінка 
херувима була розглянута законом і визнана нечестивою. Судовий розгляд був необхідним, 
тому що поведінка херувима не відповідала тому, що від нього очікувалося. Суд дійшов 
висновку, що в ньому було зло» [6].

Отже, падіння Люцифера, згідно з розумінням адвентистів, є результатом не Божої 
волі чи помилки, або недосконалості творіння, а результатом власного вибору вищезга-
даної істоти, причому цей вибір неможливо пояснити раціонально, тож Творець за нього 
відповідальності не несе. Оскільки чистий у разі створення ангел заплямував себе повстан-
ням, він постає у книгах Біблії як диявол (наклепник), сатана (супротивник), спокусник 
(Матвія 4:1,3), «великий змій» (Об’явлення 12:3), «оскаржувач братів наших» (Об’явлення 
12:10) та «душогуб» (Івана 8:44). Ця особа називається «батьком неправди» та автором 
гріха, в якому «немає істини» (Івана 8:44; 1 Івана 3:8). А оскільки «гріх – це беззаконня» 
(1 Івана 3:4), то адвентисти роблять висновок, що диявол із самого початку виступив проти 
святого Божого Закону. Таким чином, з іншими пізніми протестантами Церкву АСД спо-
ріднює вчення про ангела, що першим збунтувався проти Бога, але відмінність – в особли-
вому акценті на Законі Божому як першочерговій цілі люциферіанських нападів, предметі 
суперечки космічного масштабу.

Отже, згідно з адвентистською теологією, Люцифер постав проти Господнього авто-
ритету, його характеру та закону (останні три категорії богослови Церкви АСД вважають 
нерозривно пов’язаними між собою). Ставлячи під сумнів ці три категорії, сатана спокусив 
перших людей (Книга Буття 3:5), а також звів третину небесних янголів (Об’явлення 12:4; 
Матвія 25:41), завдяки чому отримав титул «Вельзевул» – «князь демонів» (Марка 3:22). 
Біблія як головне джерело адвентистської теології стверджує, що Люцифер та його янголи 
через бунт проти Божого правління були скинені з неба (Об’явлення 12:7-9, Луки 10:18, 
Об’явлення 20:2). Апостоли Петро та Юда у своїх посланнях звертають увагу на долю, що 
очікує ангелів, які підняли повстання. У майбутньому їх очікує «суд великого дня», коли 
вони отримають своє покарання (2 Петра 2:4; Юди 1:6).

Гріх незалежності від Бога. «Сатана хвалився, що хоче уподібнитися Богу (Ісайя 14: 
13-14). Самість стала центром його думки, він думав, що здатний управляти своїм жит-
тям окремо від Бога. Сатана спокусив Єву зробити власний вибір незалежно від Бога, ска-
завши, що вона буде подібна до Бога» [5, c. 154]. Тому, розглядаючи наслідки діяльності 
Люцифера, дослідники Біблії – адвентисти констатують, що після гріхопадіння Адама 
та Єви, що були спокушені сатаною, на землю прийшов гріх, тління і смерть (Буття 3:1-19; 
до Римлян 5:12). У результаті диявол став господарем на планеті Земля (Луки 4:6). У цьому 
контексті Люцифер має титули: «князь, що панує в повітрі» (до Ефесян 2:2), «князь цього 
світу» (Івана 12:31), «бог цього віку» (2 Коринтян 4:4).

Гріх людей призвів до змін як на фізичному рівні, так і на духовному та розумовому. 
Фізична природа людини стала підвладною хворобам, старінню та смерті. Людина, коли грі-
шить, віддаляється від Бога (до Римлян 3:23; Єремія 17:9), стає божим ворогом (до Римлян 
5:10). Щодо характеру та поведінки, волею людини починають керувати тілесні пожадли-
вості та запаморочений розум (до Ефесян 2:3; 4:18). Таким чином, ці Божі творіння стають: 
«дітьми гніву», які заслуговують Божий осуд на вічну смерть (до Ефесян 2:2; до Римлян 1:32).
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Наслідки гріховного вибору людства проявляються також і в природі. «Цей світ – 
зона бойових дій у великій боротьбі між Богом і дияволом. Крістіан зазначає, що в зоні 
бойових дій страждають як люди, так і земля. Життя в зоні бойових дій небезпечне. Урожай 
знищений, ліси знищені, вода отруєна, дороги і поля заміновані, бомби падають у несподі-
вані райони, люди голодують, страждають і умирають. Як природні, так і моральні пороки 
є результатом падіння і повстання. Сатана здатний викликати стихійні лиха і хвороби, що 
руйнують навколишнє середовище і людей» [5, c. 174].

Таким чином, адвентисти знаходять у Біблії інформацію щодо минулого, теперіш-
нього та майбутнього як бунтівних ангелів, так і зваблених ними людей. Метанаратив вели-
кої боротьби, центром якої став Закон Божий та авторитет Творця Всесвіту, містить оповідь 
як про походження та природу зла, так і про його майбутню долю.

Божественне передбачення, план спасіння як основа теодицеї. Втім оповідь про 
походження зла та його кінець сама по собі як констатація мета-історичних фактів пояс-
нює далеко не все в історії людства та Всесвіту, тому теологія стикається із запитаннями, 
що потребують додаткових відповідей. У цьому контексті «розповідь про велику боротьбу 
природно і неминуче породжує теодицею великої боротьби» [1, c. 7–8]. Нагадаємо, що 
теодицея є вченням, що узгоджує існування доброго, всезнаючого та всемогутнього Творця 
з наявністю темних сторін буття. Неможливо говорити про якості Бога у відриві від Його 
реакції на бунт у Всесвіті. Теодицея має давню історію в християнській теології, проте 
й тут адвентисти відрізняються певною акцентуацією, вважаючи, що виправданим Бог має 
бути щодо всіх аспектів, які стали предметом космічної суперечки, й тут слід враховувати 
насамперед нерозривність характеру Божого та Його морального закону, даного не тільки 
людям, але й усім розумним істотам у Всесвіті.

Згідно з теологією адвентистів, варто зазначити таке: Бог передбачив, що у Всесвіті 
буде зчинено заколот проти його правління та характеру. Він передбачив зраду частини 
ангелів на чолі з Люцифером, а також і те, що зведене людство приєднається до цих подій. 
З цієї причини ще до створення всього наявного, ще до того як почалося повстання Бог 
розробив план вирішення цієї проблеми. На відміну від супралапсаріантського погляду, 
згідно з яким Бог вирішив передвизначити одних до спасіння, а інших до смерті ще до 
гріхопадіння людини, адвентисти вважають, що реакція Творця на передбачений гріх 
полягала в розробці плану спасіння, проте не було заплановано конкретно, хто спасеться, 
а хто загине – ця справа стосується все ж таки сфери свободи кожної конкретної людини. 
А «Оскільки Бог всемогутній, гріх і зло існують, тому що Бог дозволяє їм існувати. Чому 
Він дозволив їм існувати? Це твоє запитання» [6], – зазначає адвентистське джерело, опи-
суючи теологічні проблеми, що виникають унаслідок Божих всезнання та всемогутності.

Дилема має своє елегантне вирішення. «Деякі теологи встановили відмінність між 
природою Люцифера і його волею. Його природа, створена Богом, була хорошою; але його 
воля, яку він використовував, привела до гріха і зла. Бог відповідає за перше, але не за 
друге. Неправильне використання волі засноване, але не визначається свободою, якою Бог 
наділив Своїх розумних істот» [6]. Констатуючи, що у разі неправильного використання 
волі створеною істотою Богу би довелося заплатити занадто високу ціну, автор розмірко-
вує, чи не краще було б Творцю відмовитись від Свого задуму до того, як Він почав тво-
рити. Так би вчинили ми. «Але Бог не такий, як ми! Як тільки Він вирішив творити, ніяка 
реальна або потенційна сила не змусить його змінити Свої плани. В іншому випадку страх 
гріха переміг би Його перш, ніж Він щось створив. Бог – Безстрашний, який, не змінюючи 
свого плану, вирішив протистояти проблемі гріха і зла і вирішити її раз і назавжди через 
свого Сина. І він це зробив!» [6].

Б. Куриляк



79
Вісник Львівського університету. Серія філос.-політолог. студії. 2021. Випуск 36

Таким чином, Бог є виправданий (теодицея) не тоді, коли не йде на ризик, пов’яза-
ний з даруванням свободи мислячим істотам, а тоді, коли Він ризикує ще більше – своїм 
Сином, що віддає життя заради викуплення грішних людей. Бог передбачає можливість 
виникнення проблеми, але допускає її, знаючи, як це вирішити. Завдання Бога – дати кож-
ному грішнику другий шанс і водночас явити свій незмінний характер. Апостол Павло 
називає цей план спасіння таємницею: «що від вічних часів була замовчана» (Римлянам 
16:25), «Божу мудрість у таємниці приховану, яку Бог перед віками призначив» (1 Корин-
фянам 2:7). Виникнення гріха у Всесвіті не застало Творця зненацька. Спосіб, яким Він 
вирішує проблему гріха, біблійні автори, а вслід за ними й адвентисти вважають настільки 
дієвим, що це остаточно покладе край повстанню у Всесвіті і дасть гарантію того, що ця 
ситуація більше не повториться.

Центром Божого плану спасіння є жертва Ісуса Христа (1 Петра 1:20), який згідно зі 
словами апостола Петра був відданий на смерть за грішників «певною волею та передба-
ченням Божим» (Дії апостолів 2:23). Апостол Павло наголошує, що спасіння дається лише 
завдяки Божій благодаті, милості, його не можна заробити власними зусиллями: «не за наші 
діла, але з волі своєї та з благодаті, що нам дана в Христі Ісусі попереду вічних часів» (1 Тимо-
фія 1:9). У цьому аспекті розуміння адвентистів, незважаючи на велику увагу, що вони при-
діляють Закону Божому, є традиційно протестантським – тобто не законницьким, а навпаки, 
таким, що розвиває лютерівську тезу про виправдання людини виключно через віру.

План викуплення як остаточне вирішення проблеми зла в контексті Божої 
милості та справедливості. Характер Божий поєднує милість та справедливість, тому як 
би сильно Творець не любив грішників, Божа справедливість вимагає покарання грішника. 
Саме тому план спасіння, який був визначений перед створенням Всесвіту та виникнен-
ням гріха, завдяки жертві Ісуса Христа дозволяє Богові простити грішника. При цьому 
Божа справедливість не порушується, оскільки Христос своєю смертю задовільнив вимоги 
Божого закону (Римлянам 8:2-3). Таким чином, Бог залишається «справедливий» і тоді, 
коли: «оправдує того, хто вірить в Ісуса» (Римлянам 3:26). І людям, які приймають визна-
чені Богом умови спасіння, дана влада «стати Божими дітьми» (Івана 1:12). Відповідно 
до предвічного Божого плану Бог обрав їх «у Ньому (Христі) раніше від створення світу» 
(до Ефесян 1:3).

Тож бачимо, що хресна жертва Ісуса Христа стала центром як спасіння, так і, від-
повідно, всього метанаративу великої боротьби, саме завдяки одночасному втіленню всіх 
якостей Божих і доленосному впливу на Всесвіт. Голгофська жертва найбільше продемон-
струвала контраст між люблячим і праведним Богом та його ворогом – підступним автором 
зла, дияволом, що довело велику боротьбу до свого піку, зробило цей метанаратив найви-
разнішим, найчіткішим. «Смерть Христа на хресті – це кульмінація чотирьох Євангелій, 
і саме тут були відкриті приховані справи диявола. Смерть Христа підтверджує, що сатана 
є обвинувачем і підбурювачем всіх видів зла» [5, c. 157]. «План порятунку Бога, план вику-
плення – це єдине і остаточне рішення проблеми зла і людських страждань... Сатана був 
викритий. Смерть Христа підтвердила характер сатани як призвідника всіх видів зла і люд-
ських страждань і показала світу готовність Бога пожертвувати всім, щоб відновити своє 
творіння» [5, c. 176].

З виправданням Бога набуває виправдання і його моральний закон, принципи Його 
правління. Нападки ж ворога на закон Божий отримали теж належну остаточну оцінку. 
Контрастність у метанаративі повинна допомогти й людям зробити свій остаточний вибір. 
«Згодом наслідки гріха ставали все більш очевидними... Дев’ятнадцять століть тому, коли 
сатана надихнув людей вбити Ісуса, всі істоти в інших світах побачили насправді, що Бог 
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правий, а сатана – ні. Усі мешканці небес і інших місць бачили, що Бог є любов і що Його 
закон справедливий і необхідний. Але щоб дати жителям нашого світу широкі можливості 
зрозуміти проблеми у великій боротьбі й вибрати, до чийого боку вони хочуть приєдна-
тися, Бог дозволив драмі гріха тривати ще кілька століть» [7].

Комплексне відновлення людини, а не просто прощення. Проте мета вику-
плення – не тільки показати, хто є хто у великій боротьбі, але й повернути все до належ-
ного стану, виправити зруйноване. Крім виправдання та визнання своїми дітьми Бог, згідно 
з предвічним планом, потурбувався, щоб відновити та зцілити людей, які навертаються 
до Бога, від внутрішнього гріховного стану. Цей процес переміни характерів відбувається 
завдяки перебуванню Христа у серці віруючого: «таємницю, заховану від віків і поколінь, 
а тепер відкриту його святим... тобто Христос у вас, надія слави!» (Колосянам 1:26-27).

Коли перша людська пара згрішила, Бог став ініціатором ворожнечі між сатаною 
та людиною: «І Я покладу ворожнечу між тобою й між жінкою» (Книга Буття 3:15). Цим 
Він показав, що сатана не отримав повної влади над людиною, таким чином Бог дав людині 
у її занепалому гріховному стані надію на спасіння й зцілення. Також у Божому плані 
визначена вічна нагорода тим, хто залишиться вірним: «в надії вічного життя, яке обіцяв 
від вічних часів необманливий Бог» (Послання до Тита 1:2). Ця ж сама ідея прослідкову-
ється у притчі Христа про овець та козлів: «Прийдіть, благословенні Мого Отця, посядьте 
Царство, уготоване вам від закладин світу» (Матвія 25:34). З іншого боку, у притчі описана 
доля тих, хто відмовився прийняти визначені Богом умови спасіння: «Ідіть від Мене, про-
кляті, у вічний вогонь, приготований дияволові та його ангелам!» (Матвія 25:41).

Тому, незважаючи на те, що основний конфлікт відбувся між Творцем Всесвіту 
та Люцифером, люди беруть безпосередню участь у цьому конфлікті, тож у наративі вели-
кої боротьби життя та особистий вибір людини має велике значення, завдяки чому також 
більш повно відкривається задум Творця та його характер. «У Писаннях є безліч випадків, 
коли сатана намагався зруйнувати Божий план викуплення, і на цьому шляху він домагався 
успіху. Нам не слід очікувати, що Бог проявить абсолютну божественну владу в протистоянні. 
Подібно до того, як сила Бога не завадила конфлікту зародитися на небесах, а потім торкну-
тися землі, Він продовжує надавати людям свободу в історії після гріхопадіння» [5, c. 159].

Сутність суперечки між Богом та сатаною у Старому Заповіті. Цікавим є порів-
няння концепцій Великої боротьби у Старому та Новому Завітах, точніше, нас цікавить 
розвиток цієї концепції та єдність її елементів, адже адвентисти не протиставляють Новий 
Завіт Старому, на відміну від деяких протестантів, а вважають їх єдиним цілим, що вислов-
лює єдині думки, єдині ідеї, єдину теологію. У книгах Старого Завіту сатана безпосередньо 
рідко з’являється. Однак є два яскраві епізоди, де він відкрито виступає проти Бога. В істо-
рії про випробування та страждання Йова показано конфлікт між Богом та його противни-
ком. З одного боку, Бог сказав, що Йов: «невинний та праведний, що Бога боїться, а від 
злого втікає» (Йова 1:7). З іншого боку, «сатана представляє послух Іова як корисливий 
і стверджує, що, коли стане ясно, що послух Богу не принесе йому користі, Іов залишить 
Бога (1: 6-12)» [5, c. 154].

Напади сатани на Бога також згадуються у книзі пророка Захарії. У той час ізраїль-
ський народ повернувся з вавилонського полону на батьківщину й планував відбудувати 
зруйнований храм в Єрусалимі, однак на заваді виконанню цих планів виступали навколи-
шні язичницькі народи (Ездри 4). Керівниками народу тоді були Зоровавель та первосвя-
щенник Ісус, син Йоседеків. У видінні третього розділу книги Захарії пророк бачить цього 
первосвященника у забрудненому одязі, який символізував гріховність ізраїльтян. У цьому 
видінні Божий янгол та сатана протистоять один одному. «Сатана також звинувачує Бога 
в прощенні і прийняття Ісуса» (Захарія 3: 1-5).

Б. Куриляк



81
Вісник Львівського університету. Серія філос.-політолог. студії. 2021. Випуск 36

Справжня проблема тут – справедливість Бога: чи справедливий Бог, коли він рятує 
злодіїв і оголошує їх праведними? Люцифер стверджує, що Бог може проявити справедли-
вість тільки проти порушника закону, що несправедливо проявляти милосердя до поруш-
ника» [5, c. 154]. Але у видінні Захарії Бог, незважаючи на звинувачення, приймає покаяння 
Ісуса, сина Йоседекова, одягає його в новий, чистий одяг, що символізує й прийняття Богом 
усього народу, цим самим стверджується право Творця проявляти милосердя, а не тільки 
справедливість до грішників. Це врівноважене поєднання милосердя і справедливості 
в характері Творця адвентисти вважають актуальним і дотепер. «Тема великих суперечок 
в адвентизмі, що зображає спробу Бога продемонструвати за допомогою плану порятунку 
Свою справедливість і милосердя у врівноваженій манері свого характеру, добре узгоджу-
ється з... турботою часу» [8, c. 194].

Боротьба сатани проти Христа та Церкви в Новому Завіті. У Новому Завіті най-
більш яскраво опис великої боротьби описаний у книзі Об’явлення, 12–14 розділи. Цен-
тральне місце цього уривку займає видіння 12 розділу. Там представлено образ жінки, 
зодягненої у Божу славу, яку переслідує великий червоний дракон, який символізує диявола. 
Жінка ж символізує собою Божий народ, Церкву всіх часів (Ісаї 54, 2 Коринфян 11:2).

Важливою віхою у великій боротьбі є перший прихід Христа. У цьому видінні опи-
сане намагання дракона знищити Сина Божого, який народився у середовищі ізраїльського 
народу (Об’явлення 12:4). Однак сатані не вдалося погубити Христа, звести його до гріха 
чи перешкодити виконанню Його місії, після вознесіння Христос став недосяжним для 
диявола, тому останній перевів свою увагу на жінку – Церкву: «А коли змій побачив, що 
додолу він скинений, то став переслідувати жінку, що вродила хлоп’я» (Об’явлення 12:13). 
Однак у цій боротьбі сатана знає, що йому вже не вдасться перемогти, оскільки своєю 
смертю на Голгофі Христос переміг диявола, і отримав право: «знищити того, хто має владу 
смерти, цебто диявола» (Євр. 2:14). Перед своїми стражданнями Ісус сказав: «Тепер суд 
цьому світові. Князь світу цього буде вигнаний звідси тепер» (Івана 12:31). Таким чином, 
сатана знає, що він програв у цій великій боротьбі: «що короткий час має!» (Об’явлення 
12:12). Однак як перший бунтар проти Божого правління, він за своєю природою не може 
заспокоїтися, а навпаки, знаючи про свій скорий кінець має: «лютість велику». Нападаючи на 
жінку – церкву, сатана намагається: «звести, якщо вдасться, навіть і вибраних» (Матвія 24:24).

Місія Церкви АСД у контексті Великої боротьби. У видінні звертається увага на 
особливу групу віруючих: «останок насіння» жінки (Об’явлення 12:17), проти якої лютує 
дракон. Це вірні Богові люди останніх часів історії землі. Вони описані як ті, що: «бере-
жуть Божі заповіді та мають свідоцтво Ісусове». А сатана лютує як проти Ісуса, так і проти 
Божих заповідей. Описуючи протистояння дракона проти Немовляти, церкви та останку 
насіння її, Іван бачить, що джерело цієї боротьби виникло ще з давніх часів: «І сталась на 
небі війна: Михаїл та його Янголи вчинили зо змієм війну. І змій воював та його янголи» 
(Об’явлення 12:7).

Цікаво, що в Біблії постать Михаїла завжди зустрічається у разі описання боротьби 
із сатаною чи силами, які виступають проти Божого народу (Даниїла 10-12; Юди 1:8; 
Об’явл.12:7-12). У разі дослідження Даниїла 10–12 адвентисти роблять висновок, що 
у видінні Даниїла 10:5-9 Михаїл зображений як: «один з перших князів», «великий той 
князь, що стоїть при синах твого народу» (Даниїла 10:13; 12:1). Водночас опис Михаїла 
з видіння Даниїла 10:5-9 дуже подібний до опису прославленого Господа Ісуса Христа 
з видіння Об’явлення 1:12-16.

Таким чином, можна зробити висновок, що Михаїл є одним з біблійних образів Ісуса 
Христа в контексті вселенської боротьби із сатаною. У кінці земної історії, в найтемніші 
часи Михаїл виступає як визволитель народу Божого: «І повстане того часу Михаїл, вели-

Б. Куриляк



82
Вісник Львівського університету. Серія філос.-політолог. студії. 2021. Випуск 36

кий той князь, що стоїть при синах твого народу... І того часу буде врятований із народу 
твого кожен, хто буде знайдений записаним у книзі» (Даниїла 12:1). А 13-й розділ книги 
Об’явлення зображає діяльність сатани через його помічників: «звіра з моря (Об’явлення 
13-1-10) та звіра із землі (Об’явлення 13:11-18). У той час розділ 14-й книги Об’явлення 
представляє Божу відповідь на дії сатани та попереджує мешканців землі щодо останніх 
подій. Тоді як світ буде зведений сатанинським обманом, ті, хто не буде підкорятися його 
владі, будуть покарані смертю, цей розділ зображає групу вірних послідовників Христа: «І 
я глянув, і ось Агнець стоїть на Сіонській горі, а з Ним сто сорок чотири тисячі, що мають 
Ім’я Його й Ім’я Отця Його, написане на своїх чолах» (Об’явлення 14:1). Вони описані як 
переможці в ці останні дні історії, які пережили такі великі досвіди випробувань, які не мав 
ніхто інший. Саме вони: «співали, як пісню нову перед престолом... І ніхто не міг навчи-
тися пісні, окрім цих ста сорока чотирьох тисяч, викуплених від землі» (Об’явлення 14:3).

Останнім часом для мешканців землі лунає вістка перестороги, вістка трьох анге-
лів, які летять серед неба (Об’явлення 14:6-12): 1) Лунає заклик поклонитися Творцю, 
оскільки вже настала година суду Божого, 2) проголошується падіння Вавилону, релігійної 
системи, принципи якої суперечать Божому Слову; 3) описуються сумні наслідки для тих, 
хто поклониться звірині та прийме на себе її знак. Важливим моментом цих ангельських 
вісток є наголошення на дотриманні Божих заповідей та віри в Ісуса Христа. Саме ці дві 
характеристики є визначальними для належності людини до Божого народу, і саме проти 
них диявол ворогує. Закінчується 14-й розділ описанням Другого Приходу Христа, коли 
кожен отримує свою нагороду (Об’явлення 14:14-20).

Таким чином, головні питання есхатології, які порушуються в книзі Об’явлення 
в контексті Великої боротьби, є теми поклоніння і послуху Божому Закону. Книга Об’яв-
лення порушує тему поклоніння звірині: «І їй вклоняться всі, хто живе на землі, що їхні 
імена не написані в книгах життя Агнця» (Об’явлення 13:8); «щоб земля та ті, хто живе 
на ній, вклонилися першій звірині» (Об’явлення 13:12); «усі, хто не поклониться образові 
звірини, побиті були» (Об’явлення 13:15). На противагу цьому лунає вістка: «вклоніться 
Тому, Хто створив небо, і землю, і море, і водні джерела!» (Об’явлення 14:7) та дає пере-
сторогу: «Коли хто вклоняється звірині та образу її... то той питиме з вина Божого гніву, 
вина незмішаного в чаші гніву Його» (Об’явлення 13:9-10).

Книга Об’явлення порушує тему послуху Божим заповідям та відображенню Божого 
характеру в житті віруючих. Наявність печатки божої чи знамена звірини визначає прина-
лежність людини. Божа печатка на чолі людини (Об’явлення 7:1-3) свідчить про відобра-
ження божого імені в житті та характері людини, її принципів (Об’явлення 14:1). З цієї 
причини ті, хто мають божу печатку, описуються як ті, хто дотримується божих заповідей. 
А зміст вістки першого янгола нагадує текст заповіді про суботу (Об’явлення 14:7; Вихід 
20:11). Видіння Об’явлення 12 розділу описує виконання слів книги Буття 3:15. В обох 
уривках згадується дракон (змій), жінка та ворожнеча між ними. Показано велику роль, яку 
виконає: «насіння» жінки, яка зітре голову змію, тобто завдасть йому поразки і знищить його.

Розглядаючи есхатологічні теми, й особливо те, що пов’язане зі знаком звіра, адвен-
тисти теж виходять на контекст Великої боротьби, ув’язуючи конфлікт останніх часів із 
питаннями, що постали від самого початку творива. «Коли ви повністю розумієте про-
блеми, пов’язані зі знаком звіра, ви розумієте щось набагато більше, ніж просто визначення 
сили звіра. Ви бачите протиріччя між добром і злом. Ви дивитеся на боротьбу між Хри-
стом і сатаною з питання Творіння» [9]. Водночас, як підкреслюють адвентистські теологи, 
народ Божий вписаний у цю боротьбу також через своє перебування у Христі й поклоніння 

Б. Куриляк



83
Вісник Львівського університету. Серія філос.-політолог. студії. 2021. Випуск 36

у день суботній. «Але я також ясно дивлюся на більш серйозні проблеми в протиріччі між 
добром і злом, коли диявол атакує сам творчий авторитет Бога, намагається знищити нашу 
людяність і намагається зруйнувати нашу згоду щодо того, ким ми є у Христі. Субота – це 
притулок. Я проповідую суботу як символ не законництва або справ, але віри: щосуботи 
ми відпочиваємо у Христі. Ми перебуваємо в Його любові і перебуваємо в Його турботі. 
І якщо одне значення слова антихрист – «інший Христос», який замінює Христа, тоді люд-
ські справи через силу антихриста замінюють дану Богом суботу чимось іншим» [9].

Позиція Еллен Уайт щодо концепції великої боротьби. Ми розглянули розуміння 
адвентистами основних елементів, з яких складається метанаратив великої боротьби. 
Насамперед їхнє розуміння базується на твердженнях Святого Письма. Проте адвентист-
ська теологія формувалася й під впливом поглядів піонерів адвентизму. Найвпливовішою 
з цих піонерів і ранніх адвентистських авторів є Еллен Уайт. У її творах та висловах дуже 
яскраво відбилась теологія великої боротьби, до того ж авторитет цієї письменниці допоміг 
цій теології міцно закріпитися в адвентизмі.

Як зазначає Ентоні Макферсон, «Еллен Уайт (1827–1915) недвозначно говорить про 
зв’язок між Великою боротьбою і проблемою зла» [1, с. 7–8]. Ідея Великого протисто-
яння між Христом і сатаною є центральною і найважливішою темою у працях Еллен Уайт, 
особливо в п’ятитомнику під назвою «Конфлікт віків». У першому томі цієї серії «Патрі-
архи і Пророки» містяться такі назви розділів: «Чому був допущений гріх», «Спокушу-
вання та падіння», «План викуплення», які показують інтерес авторки до тематики великої 
боротьби та етапів розвитку цього конфлікту в історії Всесвіту. Також у цій книзі місіс 
Уайт робить акцент на виборі біблійних історій, де порушується тема протистояння між 
гріхом і праведністю. Так, наприклад, 31-й розділ книги «Патріархи і Пророки» під назвою 
«Гріх Надава та Авігу» описує подію, якій у Біблії присвячено Левит 10–11-й розділи, тоді 
як інші розділи цієї книги Мойсея містять досить скупі описи.

Джозеф Баттістон вважає, що твори Еллен Уайт можна краще зрозуміти саме через 
тему великого протистояння між Христом і сатаною. Також ця ідея прослідковується, коли 
вона характеризує біблійні персонажі. Вона показує, як тема цієї боротьби проходить через 
їх особистий досвід, і як вона приходить до свого розв’язання на особистісному рівні. Бат-
тістон стверджує, що особливістю Еллен Уайт як християнської письменниці є розкриття 
«абстрактної теологічної проблеми зла» на практичному рівні конкретної людини [10].

Також розвиваючи концепцію великої боротьби, Еллен Уайт вдавалася до різних 
пересторог та повчань. Так, беручи за приклад історію, коли ізраїльтяни, подорожуючи 
по пустелі, забажали їcти м’ясо (Числа 11), вона розповідає про небезпеку діяти під керів-
ництвом своїх мінливих чуттєвих бажань [11, c. 378]. Розповідь про перебування Авраама 
в Ханаані стала основою настанови про важливість благочестя у сім’ї [11, с. 141–142]. 
Розмірковуючи про поведінку синів священника Ілії, місіс Уайт дає перестороги бать-
кам, які нехтують дисципліною у процесі виховання своїх дітей. З іншого боку, описуючи 
дитинство Самуїла, вона подає це як позитивний приклад для розвитку характеру дитини 
[11, с. 551–564]. Бачимо, що метанаратив великої боротьби тісно пов’язаний із практич-
ним благочестям та вихованням, адже саме принципи, закладені в дитинстві, впливають на 
вибір дорослих та призводять до вічних наслідків.

Також Еллен Уайт використовує біблійну типологію з метою розкриття вищевказа-
ної теми. Вона зазначає, що старозавітні прообрази вказували на певний аспект особисто-
сті чи служіння Ісуса Христа. Наприклад, в історії принесення в жертву Авраамом свого 
сина Ісаака Еллен Уайт бачить прообраз хресної смерті Ісуса, коли Бог Отець віддає на 
смерть Свого Сина задля спасіння людей [11, с. 147–155]. Звісно, не можна назвати її пер-
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шовідкривателькою у цих питаннях, проте описи типології у серії книг «Конфлікт віків» 
вражають своєю яскравістю, узгодженістю, глибиною розкриття мотивів усіх персонажів 
і наслідків їхніх дій у контексті всієї великої боротьби.

Різні аспекти, які вказували на Христа, Еллен Уайт помічала у багатьох персонажів 
Старого Завіту. Вона, таким чином використовуючи типологію, з різних сторін описувала 
план спасіння та його втілення в історії, як Божу відповідь у процесі розвитку великої 
боротьби, відповідь, яка в космічній та людській історії мала своє поетапне розгортання. 
Коментуючи книги Нового Завіту, Еллен Уайт розкриває тему великого протистояння, 
зокрема, у разі розгляду притч Ісуса Христа в Євангелії від Матвія 13-й розділ. Там вона 
описує, як діє Бог для спасіння людини та які спроби здійснює сатана, щоб протистояти 
цьому процесу [12, с. 44–62, 70–75]. Також вона звертала увагу на розвиток християнського 
характеру. Саме повне відображення досконалого образу Христа в характері його послідов-
ників є кульмінаційною подією історії спасіння. Саме це стане незаперечним свідоцтвом 
перемоги Христа у Великій боротьбі [12, с. 314–319, 331–333]. Баттістон відзначає, що 
з погляду Еллен Уайт зціленням хворих, очищенням прокажених, вигнанням нечистих духів 
Ісус: «звершив рішуче вторгнення на територію сатани» [13, с. 202–475]. Цим він показав 
справжній Божий характер, який бажає звільнити людину від тягаря гріха [13, с. 202–475].

Особливим вкладом Еллен Уайт у розвиток концепції великої боротьби є погляд на 
роль Церкви АСД у великій боротьбі в останній період земної історії. В п’ятому томі «Кон-
флікт віків» під назвою «Велика боротьба» описала історію християнства починаючи від 
зруйнування Єрусалима римлянами у першому столітті та зосередження уваги на подіях 
Реформації в Європі XVI століття. Мета авторки – показати не всю повноту історичних 
даних (як вимагали би деякі інші історики), а скоріше дві тенденції – одну від Бога, іншу – 
від диявола, те, як вони стикнулися в історії церкви. Щодо адвентистського руху, то авторка 
розглядає період від часів Уільяма Міллера до часу знищення гріха у Всесвіті. Еллен Уайт 
детально змальовує різні хитрощі диявола, якими він буде зводити людей в останній час, 
роблячи наголос на ролі церкви останку в приготуванні світу до другого приходу Христа.

У багатьох своїх працях місіс Уайт звертає увагу на необхідність дотримання 
та незмінності Божого закону, з особливим акцентом на четвертій заповіді щодо святості 
суботнього дня [11, с. 214–219, 226–231, 253–259, 340–345; 14, с. 407–422, 525–564]. Крізь 
призму великого протистояння та приготування до другого приходу вона також розглядає 
важливість дотримання здорового способу життя для Божого народу [10].

Зв’язок метанаративу великої боротьби із доктриною святилища. Концепція 
великої боротьби має й інші аспекти, одним з яких є зв’язок із темою святилища в Біблії. 
Ця тема була осмислена в адвентистській теології таким чином, що утворила окрему док-
трину, з якою пов’язана адвентистська ідентичність. Церква АСД має унікальне тлумачення 
служіння у святилищі як моделі всієї великої боротьби. «Раннє адвентистське богослов’я 
неявно передбачало, що Бог має Свій час, діє в історичній хронологічній послідовності, 
яка становить Його історію. Це неявне переконання дозволило їм усвідомити, що Бог керує 
Своєю роботою Порятунку історично через структуру святилища, і історично тлумачити 
пророцтва Даниїла та Об’явлення. Це спонукало їх розглядати біблійний метанаратив як 
велику суперечку між Христом і сатаною. Таким чином, доктрина святилища стала ключем, 
який відкриває для огляду «цілісну систему істини, пов’язану і гармонійну» [15, с. 56–57].

Адвентистський богослов Річард Девідсон розглядає теологію великої боротьби 
крізь призму святилища. В описі небесної війни між Михаїлом та драконом сатана назва-
ний як «обвинувач братів наших» (Об’явлення 12:10-11). Девідсон вважає, що цей уривок 
посилається на книгу Повторення Закону (19:15-21), де подано опис суду над неправдивим 
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свідком, який «неправду говорив на брата свого» (Повторення Закону 19:18). Коментуючи 
цей уривок, богослов стверджує, що цей процес відбувався у Святилищі: «перед лицем 
Господнім, перед священиками та суддями» (Повторення Закону 19:17). Вираз: «вони його 
перемогли кров’ю Агнця», також містить мотив святилища, оскільки агнець – це жертовна 
тварина. Початок війни на небі в останній книзі Біблії Девідсон пов’язує зі старозавітними 
уривками Ісаї 14 та Єзекіїль 28. Саме в цих уривках він бачить розгортання конфлікту, який 
відбувається у небесному святилищі. Богослов вважає, що пророки, змальовуючи історичні 
постаті земних царів (Єзекіїля 28:1-10), поступово переходять до описання божественного 
вироку істоти Люцифера, згрішившого херувима, який порушив небесну гармонію (Єзе-
кіїля 28:11-19). Образи «херувим», «свята Божа гора», «гора збору», належать до описання 
святого святих (Єзекіїля 28:14,16; Ісаї 14:13); прикрашеного дорогоцінним камінням нага-
дує каміння на нагруднику первосвященника (Єзекіїля 28:13); згадані музичні інструменти 
стосуються використання музики у поклонінні Богові в Святилищі (Єзекіїля 28:13).

Таким чином, можна дійти висновку, що гріх у Всесвіті виник у самому святому 
святих небесного святилища. Небесний херувим, якому від Бога була дарована краса, слава 
та велич, що стояв у самій божій присутності зробив замах на те, щоб звеличити себе ще 
більше і стати на одному рівні з всевишнім Творцем. Богослов у дослідженні цих текстів 
робить висновок, що гордість та пихатість Люцифера призвела його до наклепу на Божий 
характер. Як наслідок, це призвело до «насилля» (Єзекіїля 28:16), тобто відкритого бунту 
проти Бога. Він бажав собі такого поклоніння, яке належить лише Богові. А оскільки одним 
із викликів великої боротьби стало питання поклоніння, тому Девідсон запевняє, що саме 
святилище як місце поклоніння Богові стало полем цієї битви. Девідсон виокремив два 
напрями протиборства Люцифера: 1) безпосередній напад на Бога та його вірних; 2) ство-
рення конкуруючого виду поклоніння в підробному святилищі [16, с. 104–108]. Отже, як 
бачимо, доктрина про активну діяльність небесного святилища, копія якого була зроблена 
Мойсеєм на землі, також тісно пов’язана з ідеєю великої боротьби, яка нині триває на землі.

Висновки. У результаті комплексного аналізу суті та змісту теології великої 
боротьби визначено, що вона є центральною темою, з якою нерозривно пов’язана вся док-
тринальна система Церкви Адвентистів сьомого дня. Встановлено, що в результаті появи 
гріха люди не лише пожинають наслідки неправильного вибору та непослуху Богу, але 
й постійно перебувають у центрі конфлікту, який триває між Богом та сатаною. Наріжними 
каміннями, навколо яких триває велика боротьба, є: авторитет Бога, Декалог і людина. 
Тому для спасіння людини адвентисти визначили два складники – це дотримання Божих 
заповідей (моральний Декалог) і наявність віри в Ісуса Христа. Наявність цих двох аспек-
тів у земному житті людини допоможе їй вистояти у великій боротьбі та отримати у наго-
роду вічне життя.
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THEOLOGY GREAT STRUGGLE IN THE TEACHINGS  
OF THE SEVENTH-DAY ADVENTIST CHURCH

Valentyna Kuryliak
National University of “Ostroh Academy”,

Faculty of Humanities, Department of Cultural Studies and Philosophy
Seminarska str., 2, 35800, Ostroh, Rivne region, Ukraine

The article comprehensively reveals the essence and content of the theology of the great struggle as 
one of the key doctrinal teachings of the Seventh-day Adventist Church. The term “great struggle” is defined 
from the point of view of Adventist interpreters, a phenomenon in the context of a unique narrative approach 
to the causes of evil and good, emphasizing that the cause of the universal controversy is a reluctance to obey 
the requirements of the Decalogue and God’s rule. It is noted that according to the teachings of the Seventh-
day Adventist Church, the cause of evil, sin, and suffering in the universe is a rebellion against the authority 
of God. It is stated that this doctrine unites all the other doctrines and religious principles of Seventh-day 
Adventists. It is established that the precondition for the great struggle between good and evil, according to 
Adventist teaching, is the freedom of choice of God-created beings. The central theme of the great struggle 
is three key factors: the authority of God, the Decalogue, and the character of man in the context of freedom 
of choice. The concept of the indivisibility of the Old and New Testaments in Adventist teaching is examined 
and it is determined that it is based exclusively on the 10 commandments of God, which have not lost their 
authority to this day. The position of Adventists on the doctrine of theodicy is considered, in the context 
of which it is determined that the story of the great struggle inevitably generates theodicy of the great 
struggle. That is, according to Adventists, it is impossible to speak of the qualities of God in isolation from 
his reaction to the rebellion in the universe. The theology of the process of human salvation, which is a direct 
participant in the great struggle, is studied. It has been established that the eschatology of Adventists is 
inextricably linked with the events of the last battle between good and evil, which will inevitably take place 
on Earth during the second coming of Jesus Christ. The conclusions state that around the idea of a great 
struggle between good and evil Adventism has built a coherent concept to explain the cause of origin in 
the universe, the causes of “falls” of man during life on Earth and human salvation.

Key words: theology, great struggle, Decalogue, Seventh-day Adventist Church.
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БЕДА ПРЕПОДОБНИЙ: АНАЛІЗ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ КНИГИ ДАНИЇЛА

Ігор Куриляк
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова,

факультет філософії та суспільствознавства,
кафедра богослов’я та релігієзнавства

вул. Пирогова, 9, 02000, м. Київ, Україна

Стаття присвячена аналізу інтерпретації пророчої книги Даниїла англійського богослова Беди 
Преподобного (672–735). Показана важливість дослідження середньовічної екзегетики у спробі зро-
зуміти походження сучасних інтерпретацій. Звернено увагу на герменевтичні принципи Беди, які він 
використовував у трактуванні книги Даниїла. Висвітлено особливості тлумачення Беди апокаліп-
тичних образів чотирьох звірів у Дан. 7 як чотирьох світових імперій (Вавилону, Мідо-Персії, Греції 
і Риму). Така інтерпретація вважається традиційною, оскільки її дотримувалася більшість отців цер-
кви. Богословський аналіз дозволив зробити висновок, що друга позиція стосовно чотирьох царств 
(Вавилону, Мідії, Персії і Греції), якої дотримувалися сирійські коментатори, не знаходить біблійного 
підтвердження. З’ясовано, що в цьому разі письменник використовував істористський метод інтер-
претації. Богословський аналіз показав, що інтерпретація Беди чотирьох царств має сильну екзеге-
тичну основу. У своєму тлумаченні книги Даниїла Беда використовує праці Єроніма. Досліджено, що 
в інтерпретації есхатологічного образу «каменя» у Дан. 2 письменник використовує духовний метод 
тлумачення. Вияснено, що Беда інтерпретує Боже царство у Дан. 2 як панування Церкви на землі. 
Таке трактування особливо розвинув Августин і воно вплинуло надалі на тлумачення багатьох бого-
словів, у тому числі і Беди. Автор статті зазначає, що подібна інтерпретація має багато слабких сторін 
і не відповідає біблійному контексту. Дослідження контексту показало, що Боже Царство у Дан. 2 – 
це майбутнє есхатологічне Царство, яке буде встановлено при Другому приході Христа. Визначено, 
що Беда використовував буквальний метод тлумачення пророчих періодів у книзі Даниїла. Такий 
буквальний підхід до пророчих періодів використовують представники претеризму та футуризму. 
Богословський аналіз показав, що буквальний підхід в інтерпретації символічних образів книги 
Даниїла не зовсім прийнятний з точки зору екзегези і поступається символічній інтерпретації. Згідно 
з принципами герменевтики апокаліптичних образів,  символи повинні тлумачитися символічно, 
якщо немає вагомих екзегетичних причин інтерпретувати буквально.

Ключові слова: Книга Даниїла, Беда Преподобний, інтерпретація, герменевтика, богослов’я 
середньовіччя, апокаліптика.

Постановка проблеми. Протягом приблизно двох тисяч років існування 
християнства з’явилася велика кількість різноманітних інтерпретацій апокаліптичних 
символів книги пророка Даниїла. Есхатологічні образи цієї книги часто приваблювали 
християнських письменників, зокрема Беду Преподобного (672–735). Він був англійським 
істориком, бенедиктинським ченцем, богословом та учителем церкви. Хоча Беда і не написав 
окремого коментаря на книгу Даниїла, його коментар на книгу Об’явлення [25] містить 
інтерпретації деяких текстів цієї пророчої книги. Ця праця є важливою у дослідженні історії 
тлумачення апокаліптичних пророцтв у середньовіччі, що й актуалізує аналіз інтерпретації 
книги Даниїла Беди Преподобного.

Аналіз останніх досліджень. Історію інтерпретації книги Даниїла в юдаїзмі 
та ранньохристиянській церкві досліджував Вільям Шеа [16]. У своїй роботі Шеа 
зробив акцент на походженні інтерпретації Антіоха Епіфана. Обширне і ґрунтовне 
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дослідження історії інтерпретації книги Даниїла протягом усієї історії християнства, 
зокрема інтерпретації Беди Преподобного, зробив богослов Ле Рой Фрум [10; 11; 12; 13]. 
Історію екзегетики книги Даниїла також вивчали Річард Еммерсон [8; 9], Ігор Безсонов [1], 
Р. Ендрес [7] та інші.

Виокремлення не розв’язаної раніше проблеми. Варто зазначити, що у цих 
дослідженнях відсутній критичний богословський аналіз трактування Беди Преподобного 
книги Даниїла і це зумовлює необхідність вивчення теологічних ідей письменника. Для 
того щоб краще зрозуміти, як тлумачили книгу Даниїла в ранньому середньовіччі, важливо 
проаналізувати інтерпретацію Беди Преподобного. Це допоможе дослідити історію 
тлумачення книги Даниїла і з’ясувати походження сучасних інтерпретацій.

Метою статті є комплексний аналіз тлумачення Беди Преподобного книги Даниїла. 
Для виконання цієї мети були поставлені такі завдання: а) представити тлумачення 
книги Даниїла богослова Беди Преподобного; б) проаналізувати герменевтичні принципи 
письменника; в) зробити богословський аналіз його інтерпретацій.

Виклад основного матеріалу. Беда Преподобний тлумачить звірів з Дан. 7 як 
світові царства: «У Даниїла ми читаємо, що царство Халдеїв порівнюється з левицею, 
Перси – з ведмедем, а царство Македонців – з леопардом» [25, c. 198]. Коментуючи 
7 розділ книги Об’явлення, Беда також інтерпретує чотирьох ангелів як ті самі світові 
царства: «Тобто чотири головні царства: ассирійці, перси, греки і римляни» [25, c. 148]. 
Єдина різниця з попередньою цитатою полягає в ідентифікації першого царства як 
Ассирії, а не Вавилону. В цьому немає нічого дивного, тому що деякі ранньохристиянські 
письменники також перше царство інтерпретували як Ассирію, а не Вавилон. Наприклад, 
Кирило Єрусалимський (315–386) писав: «Першим відомим царством було Ассирійське, 
другим – Мідійське і Перське; потім прийшло царство Македонян; четверте – нинішнє 
царство Римлян» [18, c. 61]. Феодорит Кирський стосовно цього писав таке: «Світські 
історики називають вавилонян ассирійцями, а до теперішнього часу перси називають 
їх Ассирією. Таким чином, перший матеріал, золото, відноситься до царства ассирійців 
і вавилонян; він називає це головою як перше» [15, c. 47–48]. Отже, ми бачимо, що Беда 
інтерпретує чотирьох звірів з Дан. 7 як Ассирію/Вавилон, Персію, Грецію і Рим.

Наявні два основні тлумачення чотирьох царств: сирійська меншість (Єфрем Сирин, 
Ішодад Мервський) вважає, що це – Вавилон, Мідія, Персія і Греція, а інші, які становлять 
більшість (Іполит Римський, Кирило Єрусалимський, Йоан Золотоустий, Феодорит 
Кирський, Єронім), стверджують, що це Вавилон, Мідо-Персія, Греція та Рим [24, с. 220]. 
У своєму тлумаченні Беда слідував «традиційній інтерпретації» [18, c. 61], тобто за 
більшістю. У сучасній науці багато вчених слідують сирійській інтерпретації, тобто чотири 
царства позначаються як Вавилонське, Мідійське, Перське і Грецьке [6, c. 312]. Наприклад, 
у коментарі від Єльського університету написано: «Оскільки в 6:1 і 6:29 проводиться чітке 
розділення між правлінням мідян і персів, цілком законно зробити висновок, що сама книга 
Даниїла пропонує структуру чотирьох послідовних світових царств у такому порядку: 
Вавилоняни, Мідяни, Перси і Греки (або Македонці). Отже, критичні вчені загалом згодні 
з тим, що чотири метали в Дан. 2 символізують ці чотири царства» [14, c. 29]. Ми бачимо, що 
як аргумент тут наводяться посилання на Дан. 6:1 і 6:29, де в першому вірші стверджується, 
що до влади прийшов Дарій Мідянин, а у 29 вірші – Кір Перський. На підставі цього 
робиться висновок, що після Вавилонського царства було спочатку Мідійське, а потім 
після нього наступило Перське. Така інтерпретація, як буде показано нижче, має багато 
слабких сторін і поступається традиційному тлумаченню через відсутність сильних 
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біблійних та історичних підстав. Як пише богослов Здравко Стефанович, вона насправді 
не заснована на інтерпретації, знайденій у самій книзі Даниїла [23, c. 113].

У книзі Даниїла чітко сказано, що звірі символізують царства (Дан. 7:17, 23). 
Проблема виникає у спробі ідентифікувати ці царства з історичною реальністю. Саме на 
цьому етапі інтерпретації виникають розбіжності в тлумаченнях дослідників. Але тим не 
менше сама книга Даниїла допомагає нам знайти екзегетичну підставу для правильної 
ідентифікації цих царств. Фактично всі дослідники погоджуються, що 2 і 7 розділи 
книги Даниїла є паралельними [6, с. 312]. Чотири метали (золото, срібло, мідь і залізо) 
у Дан. 2 відповідають чотирьом звірам (лев, медвідь, леопард і четвертий звір) у Дан. 7. 
У другому розділі, пояснюючи сон Навуходоносору, Даниїл прямо ототожнює перший 
метал (золоту голову) з Вавилонським царством (Дан. 2:38). З цього слідує, що і перший 
звір (лев) у Дан. 7 також символізує Вавилонське царство. Феодорит Кирський писав: 
«Так  само точно, як Навуходоносор також сказав, що йому було видіння золотої голови цього 
зображення, і сам божественний Даниїл, інтерпретуючи його, сказав: «Золота голова – це 
ти», – також і тут він процитував найсильнішого з диких тварин стосовно першого царства 
не для підтвердження його більшої сили, а для позначення його гордості і високого 
становища» [15, c. 177]. Поза межами книги Даниїла у Біблії Вавилонське царство також 
порівнюється з левом, орлом і золотом (Єр. 4:19, 22; 51:7). Тому інтерпретація першого 
звіра як Вавилонської імперії Беди Преподобного має сильну екзегетичну основу.

У книзі Даниїла ми знаходимо згадки і про дві наступні імперії – Мідо-Персію 
та Грецію: «Той баран, якого ти бачив, що мав ті два роги, це царі мідян та персів. А козел, 
той волохатий, це цар Греції, а той великий ріг, що між очима його, це перший цар» 
(Дан. 8:20, 21). Хоча у 8 розділі символи, мова та акценти змінюються, проте богослов 
Вільям Шеа вважає, що він також паралельний 7-му розділу [16, с. 165–249]. Тварини 
«баран» і «козел» (Дан. 8:3-7) відповідають «ведмедю» і «леопарду» (Дан. 7:5, 6) і між 
ними є очевидні паралелі: як одна сторона ведмедя вища від другої (Дан. 7:5), так і один 
ріг барана вищий від другого (Дан. 8:3); як леопард має 4 голови (Дан. 7:6), так і в козла 
виросли 4 роги (Дан. 8:8). Ці важливі деталі в точності відповідають історичній ситуації 
того часу. Ведмідь, який був поставлений на одному боці, і ріг барана, що став вищим 
від другого, вказують на відносини мідян та персів: перси спочатку були васалами мідян, 
а потім стали панувати над ними [2, c. 175]. Чотири голови леопарда і чотири роги козла 
вказують на чотири частини, на які розділилася Грецька імперія (Дан. 8:22) [19, c. 63]. 
Ангел також говорить Даниїлу: «Той баран, якого ти бачив, що мав ті два роги, це царі 
мідян та персів» (Дан. 8:20). Цей вірш свідчить, що мідяни та перси представлені одним 
єдиним царством, а не двома. Таким чином, пряма мова ангела-інтерпретатора дає вагому 
підставу тлумачити друге і третє царство у Дан. 7 як Мідо-Персію та Грецію.

Підтвердження цьому ми також знаходимо в Дан. 5, де Даниїл говорить останньому 
царю Вавилону – Валтасару: «Поділене царство твоє, і віддане мідянам та персам» (Дан. 
5:28). Ці слова однозначно вказують на те, що Вавилонське царство має змінитися двома 
народами (мідянами та персами), які згадуються разом як одне царство [21, c. 37]. Цікаво, 
що коли описується царювання Дарія Мідянина, то три рази вказується на існування 
«закону мідян та персів» (Дан. 6:9, 13, 16). Це ще раз підтверджує, що після Вавилону до 
влади прийшла Мідо-Персія. Отже, сама книга Даниїла підтверджує, що другим царством 
є Мідо-Персія (сьогодні її часто називають просто Перським царством) [23, c. 24].

Беда тлумачить третього звіра (леопард) як Македонське царство [25, c. 198]. Для 
такої інтерпретації є вагомі екзегетичні аргументи. Як стверджує ангел-інтерпретатор, 
після Мідо-Персії має наступити Грецьке царство: «А козел, той волохатий, це цар Греції» 
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(Дан. 8:20, 21). В Дан. 11 також ми бачимо, що після перських царів приходять грецькі 
царі: «А тепер об’явлю тобі правду. Ось іще три царі повстануть для Персії, а четвертий 
збагатиться багатством, більшим від усіх, а своєю силою в багатстві своїм підбурить усе 
проти грецького царства» (Дан. 11:2). Ці тексти чітко показують, що третє царство – це 
Греція. Іполит Римський писав: «Потім третій звір – рись: цим (звіром) і були Греки. Справді, 
після персів взяв гору Олександр Македонський, скинувши Дарія: він-то і є та мідь, яка 
показана в боввані. А сказавши: «крила чотири пташині і чотири голови», він дуже ясно 
показав, яким чином розділилося на чотири частини царство Олександра: адже сказавши 
про чотири голови, він саме розумів чотирьох царів, що повстали з нього. Олександр же 
при смерті, справді, розділив своє царство на чотири частини» [3, с. 223].

Згідно з інтерпретацією Беди, четвертий звір у Дан. 7 – це римляни [25, c. 148]. 
Яку основу ми знаходимо для ідентифікації четвертого звіра як Риму? Єдине царство, яке 
прямо не називається в книзі Даниїла, – це четверте царство. Четвертий звір не подібний 
до жодного з відомих нам звірів і різко відрізняється від трьох інших: «аж ось четвертий 
звір, страшний і грізний, та надмірно міцний… і він різнився від усіх звірів, що були 
перед ним» (Дан. 7:7) [6, c. 299]. Згідно з пророцтвом, третє царство мало розділитися на 
4 частини (Дан. 8:21, 22). Дослідники стверджують, що це були чотири царства діадохів 
на чолі з Кассандром, Лісімахом, Селевком і Птолемеєм [23, c. 328]. Римська імперія 
завоювала Грецію, покоривши всі ці чотири частини [21, c. 133]. Тому богослов Вільям 
Шеа пише, що «четвертого звіра, який слідував за чотирма головами леопарда, можна легко 
ідентифікувати як Рим» [21, c. 133]. Четвертий звір мав «залізні зуби» (Дан. 7:7), що зв’язує 
його з четвертим металом боввана (Дан. 2:32, 33) [21, c. 133–134]. Феодорит Кирський 
писав: «Під четвертим звіром він посилається на Римську імперію, але не дає їй назви, 
тому що місто римлян складалося з багатьох народів і правило усім світом» [15, c. 183]. 
Отже, наведені вище аргументи дають сильну перевагу традиційному тлумаченню царств 
(Вавилон, Мідо-Персія, Греція і Рим).

Беда Преподобний писав: «Оскільки наш Господь постраждав, зламане не тільки 
правління ворога, але і правління цим світом, як ми бачимо на власні очі і читаємо про 
статую, яку розколов камінь з гори» [25, c. 149]. Тут він посилається на другий розділ 
книги Даниїла та інтерпретує камінь як подію, що відбулася на Голгофі1. У цьому разі 
письменник використовує духовну інтерпретацію каменя як духовного царства (Церкви). 
Беда також тлумачив тисячолітнє царство як панування церкви між Першим приходом 
Христа і Другим [25, c. 252–253]. Інтерпретацію каменя в Дан. 2 як духовного царства 
(Церкви), що панує на землі, підкреслював Августин (354–430), більше, ніж будь-хто до 
нього [20, c. 256]. Його тлумачення вплинуло на багато пізніших інтерпретаторів, у тому 
числі і Беду [10, c. 611]. Богослов Герхард Пфандл вважає, що матеріали Августина більш 
пізні автори використовували для побудови середньовічної теорії релігійно-політичної 
державної церкви [20, c. 256].

Але не всі отці церкви погоджувалися з такою інтерпретацією. Наприклад, Феодорит 
Кирський, коментуючи другий розділ книги Даниїла, писав: «Якщо ж, з іншого боку, 
вони стверджують, що в цих словах передбачається перше пришестя Господа, нехай вони 
покажуть, що правління римлян припинилося відразу ж після з’явлення нашого Спасителя; 
Навпаки, насправді легко виявити, що все йде якраз навпаки, що римляни мали владу і не 
були припинені в самий момент народження Спасителя… Римське царство залишалося при 
владі під його (Августа) владою і існує до цього дня. Таким чином, якщо перше пришестя 

1 Детальніше про історію інтерпретації Божого Царства в Дан. 2:44 див.: [20].
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Господа не змінило правління римлян, це означає, що ми бачимо посилання на його Другий 
прихід: Він – камінь, вже висічений без використання рук, що перетворюється на величезну 
гору і наповнюючи світ, і при своєму Другому приході він вдарить боввана по його глиняних 
ногах, тобто він з’явиться в самому кінці залізного царства, вже знесиленого. Він знищить 
всі правлячі сили, дасть їх свого роду забуттю і встановить Своє вічне Царство» [15, c. 61]. 
Феодорит наводить серйозні аргументи на користь своєї точки зору.

Коли ми говоримо про Боже Царство, то важливо розуміти різницю між духовним 
царством, яке Христос встановив на землі при Своєму втіленні і есхатологічним царством 
слави, яке буде встановлене при Другому приході Христа [4, c. 644–645]. Інтерпретація 
каменя з Дан. 2 як духовного царства (Церкви) не відповідає біблійному контексту, оскільки 
Даниїл описує остаточне царство слави, що наступить з Другим приходом Христа. Для цього 
є цілий ряд аргументів. По-перше, прямо написано, коли має це відбутися: «А що бачив ти 
залізо, змішане з глейкою глиною, то вони змішані будуть людським насінням, а не будуть 
прилягати одне до одного, як залізо не змішується з глиною. А за днів тих царів Небесний Бог 
поставить царство, що навіки не зруйнується, і те царство не буде віддане іншому народові. 
Воно потовче й покінчить усі ті царства, а само буде стояти навіки» (Дан. 2:43, 44; курсив 
автора). Згідно з цими віршами, встановлення Божого Царства відбудеться в час поділеного 
царства, після Римської імперії, тобто в час сучасного розділеного світу [16, c. 351].

По-друге, камінь розбиває боввана в місці ніг із заліза і глини: «Ти бачив, аж ось 
одірвався камінь сам, не через руки, і вдарив боввана по ногах його, що із заліза та з глини, 
і розторощив їх» (Дан. 2:34; курсив автора). Слово Боже знову однозначно стверджує, що 
зруйнування боввана має відбутися в час розділених царств у кінці світу [16, c. 351].

По-третє, кожне попереднє царство на боввані було повалено і замінено іншим. 
Є хронологічна послідовність. Оскільки Боже Царство буде тривати вічно, логічно зробити 
висновок, що воно буде слідувати після залізної і глиняної фази  царств, а не виникати під 
час існування залізної монархії Риму [16, c. 351]. Боже царство скине останні царства.

По-четверте, другий розділ книги Даниїла вказує на те, що Боже Царство знищить 
всі земні царства і від них нічого не залишиться [16, c. 351]. Людські царства «…стали, 
немов та полова з току жнив, а вітер їх розвіяв, і не знайшлося по них жодного сліду…» 
(Дан. 2:35; курсив автора). Згідно з цим текстом, Боже Царство не буде існувати разом 
з іншими царствами, а навпаки, зруйнує їх. Важливо зауважити, що це не процес, 
а глобальна катастрофічна подія. Боже Царство не має нічого спільного з попередніми 
людськими царствами.

По-п’яте, Новий Завіт цілком ясно свідчить про те, що остаточне встановлення 
Божого Царства – це питання майбутнього (Мт. 26:29). Наприклад, в Євангелії від Матвія 
написано: «Коли ж прийде Син Людський у славі Своїй, і всі Анголи з Ним, тоді Він 
засяде на престолі слави Своєї. І перед Ним усі народи зберуться, і Він відділить одного 
від одного їх, як відділяє вівчар овець від козлів. І поставить Він вівці праворуч Себе, 
а козлята ліворуч. Тоді скаже Цар тим, хто праворуч Його: Прийдіть, благословенні 
Мого Отця, посядьте Царство, уготоване вам від закладин світу» (Мт. 25:31-34). 
У цих віршах Христос чітко говорить про есхатологічне встановлення Божого Царства. 
Апостол Павло також підтверджує, що зруйнування всіх земних Царств відбудеться 
при Другому приході Христа: «Бо так, як в Адамі вмирають усі, так само в Христі всі 
оживуть, кожен у своєму порядку: первісток Христос, потім ті, що Христові, під час Його 
приходу. А потому кінець, коли Він передасть царство Богові й Отцеві, коли Він зруйнує 
всякий уряд, і владу всяку та силу» (1 Кор. 15:22-24). Отже, контекст другого розділу 
книги Даниїла дає вагомі підстави вважати, що Боже Царство, яке там описується, – це 
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есхатологічне Царство слави, що настане при Другому приході Христа. Тому мусимо 
з прикрістю констатувати, що інтерпретація Беди Преподобного каменя з Дан. 2 як 
духовного царства не має екзегетичної біблійної основи.

Пророчі періоди 1335 днів, 1290 днів і 1260 днів Беда інтерпретує буквально 
[25, c. 159, 192, 196]. Письменник пише: «Вважається, що після знищення антихриста 
в Церкві настане період спокою, про який Даниїл пророкує таким чином: Блажен, хто очікує, 
і прийде до тисячі триста тридцять п’ять днів. Святий Єронім коментує: Він говорить: 
Благословенний той, хто після смерті Антихриста чекає сорок п’ять днів понад тисячі 
двісті дев’яносто днів (тобто трьох з половиною років). У цей час наш Господь і Спаситель 
з’явиться у своїй величі» [25, c. 159].  Згідно з цією цитатою ми бачимо, що Беда вважав, що 
після закінчення періоду 1335 днів має наступити Другий прихід Христа із встановленням 
Божого Царства. На думку теолога, перед цією подією буде 45 днів відпочинку для церкви. 
Ці 45 днів з’являються через різницю двох пророчих періодів 1290 днів і 1335 днів. Беда 
посилається у своїй інтерпретації на коментар Єроніма і погоджується з ним, що 1290 днів 
відповідають трьом з половиною рокам.

Більшість прихильників претеристської [5, c. 1020] і футуристської [5, c. 1020] шкіл 
інтерпретації інтерпретують пророчі періоди «1335 днів», «1290 днів» (Дан. 12:11, 12) 
і «час, часи і пів часу» (Дан. 12:7) буквально [17, c. 178]. Прихильники футуристської школи 
інтерпретації відносять ці періоди до майбутнього панування антихриста перед кінцем світу 
[17, с. 171–172]. Прихильники претеристської школи здебільшого відносять ці періоди до 
минулого царювання Антіоха Епіфана [21, c. 41–43, 185]. На відміну від них, представники 
істористської школи тлумачення інтерпретують пророчі періоди книги Даниїла символічно, 
застосовуючи до них принцип «день за рік» [22, с. 67–110]. На нашу думку, буквальна 
інтерпретація Беди пророчих періодів не знаходить підтвердження у книзі Даниїла. 
По-перше, контекст, у якому з’являються ці пророчі періоди, є символічним, відповідно, 
і пророчі періоди також повинні тлумачитися символічно [22, c. 74]. Буквальне тлумачення 
буде суперечити правилам герменевтики апокаліптичних символів [4, c. 564–585].

По-друге, більшість пророцтв у книзі Даниїла ведуть до «часу кінця» (Дан. 8:17; 
11:40; 12:4, 9), за яким слідує встановлення есхатологічного Божого Царства [22, c. 73]. 
Пророцтва книги Даниїла охоплюють багато століть (наприклад, тільки чотири царства – 
Вавилон, Мідо-Персія, Греція і Рим існували приблизно тисячу років). У цьому масштабному 
історичному контексті пророчі періоди часу потрібно інтерпретувати символічно, як такі, 
що простягаються аж до часу кінця [22, c. 73].

По-третє, у самій книзі Даниїла ми знаходимо принцип «день за рік» у пророцтві про 
«сімдесят тижнів» (Дан. 9:24-27) [22, с. 92–95]. Більшість учених інтерпретує цей пророчий 
період (сімдесят тижнів) як роки, а не дні. Богослов Вільям Шеа пише: «Книга Данила 
двічі вчить принципу «день-рік»: спочатку в співвідношенні розділів 8 і 9, а по-друге, 
в паралельному співвідношенні розділів 8 і 11. Цей висновок приводить нас до того, що 
ми застосовуємо період 3,5 часу, або 1260 днів Даниїла та Об’явлення до 1260 фактичних 
років» [17, c. 182]. Отже, відповідно до цих аргументів пророчі періоди у книзі Даниїла 
потрібно тлумачити символічно.

Висновки та перспективи розвитку напряму дослідження. Отже, аналіз 
інтерпретації Беди Преподобного книги Даниїла показав, що письменник дотримувався 
традиційного для багатьох отців церкви тлумачення чотирьох царств у Дан. 7 (Вавилон, 
Мідо-Персія, Греція і Рим). З’ясовано, що в цьому разі Беда дотримувався позиції 
істористської школи інтерпретації апокаліптичних пророцтв і таке трактування має 
сильні екзегетичні підстави. Досліджено, що Беда тлумачив камінь з Дан. 2 як духовне 
царство (Церкву), яке було встановлене з приходом Христа. Тут письменник використовує 
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духовний метод тлумачення і слідує інтерпретації Августина, під впливом якого він 
і перебував. З’ясовано, що така інтерпретація не відповідає контексту книги Даниїла 
і поступається позиції, згідно з якою Боже Царство в Дан. 2 – це есхатологічне царство, яке 
буде встановлено після Другого приходу Христа.

Вияснено, що пророчі періоди «1335 днів», «1290 днів» (Дан. 12:11, 12) і «час, 
часи і пів часу» (Дан. 12:7) Беда інтерпретує буквально. Аналіз показав, що буквальний 
метод у тлумаченні цих пророчих періодів суперечить символічній мові книги Даниїла 
і не знаходить підтвердження у Святому Письмі. Подальший розгляд зазначеної наукової 
проблематики вбачаємо у порівняльному аналізі інтерпретації Беди з іншими коментаторами 
середньовіччя та ґрунтовному дослідженні методів інтерпретації апокаліптичних символів. 
Переконані, що це сприятиме поглибленому осмисленню середньовічної екзегетики 
та кращому розумінню Святого Письма.
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BEDE THE VENERABLE: ANALYSIS OF THE INTERPRETATION  
OF THE BOOK OF DANIEL
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The article is devoted to the analysis of the interpretation of the prophetic book of Daniel by 
the English theologian Bede the Venerable (672–735). The importance of the study of medieval exegesis in 
an attempt to understand the origin of modern interpretations is shown. Attention is drawn to the hermeneutic 
principles of Bede, which he used in interpreting the book of Daniel. The peculiarities of Bede’s 
interpretation of the apocalyptic images of the four beasts in Dan. 7 as the four world empires (Babylon, 
Medo-Persia, Greece and Rome) are highlighted. This interpretation is considered traditional because it was 
followed by most church fathers. The theological analysis led to the conclusion that the second position on 
the four kingdoms (Babylon, Media, Persia, and Greece) held by Syrian commentators was not biblically 
confirmed. It was found that in this case the writer used a historicist method of interpretation. Theological 
analysis has shown that Bede’s interpretation of the four kingdoms has a strong exegetical basis. In his 
interpretation of the book of Daniel Bede uses the works of Jerome. It is investigated that in the interpretation 
of the eschatological image of the “stone” in Dan. 2 the writer uses the spiritual method of interpretation. 
This interpretation was especially developed by Augustine and it later influenced the interpretation of many 
theologians, including Bede. The author of the article notes that such an interpretation has many weaknesses 
and does not correspond to the biblical context. A study of the context has shown that the Kingdom of God 
in Dan. 2 is the future eschatological Kingdom, which will be established at the Second Coming of Christ. 
It is determined that Bede used a literal method of interpreting prophetic periods. This literal approach to 
prophetic periods is used by representatives of preterism and futurism. Theological analysis has shown 
that the literal approach in the interpretation of the symbolic images of the book of Daniel is not entirely 
acceptable in terms of exegesis and is inferior to symbolic interpretation. According to the principles 
of hermeneutics of apocalyptic images, symbols must be interpreted symbolically, unless there are good 
exegetical reasons to interpret them literally.

Key words: Book of Daniel, Bede the Venerable, interpretation, hermeneutics, medieval theology, 
apocalyptic.
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КООПЕРАТИВНЕ НАВЧАННЯ В КОНТЕКСТІ ПОСТНЕКЛАСИЧНОЇ 
ФІЛОСОФСЬКО-ОСВІТНЬОЇ ПАРАДИГМИ ТА ЇЇ ЦІННОСТЕЙ

Андрій Куций
КЗВО «Дніпровська академія неперервної освіти» 

Дніпропетровської обласної ради, Інститут педагогіки,
кафедра виховання та культури здоров’я

вул. Антоновича, 70, 49006, м. Дніпро, Україна

Кооперативне навчання є одним із проявів та результатом становлення постнекласичної філо-
софсько-освітньої парадигми. У цій якості його доцільно досліджувати на основі методу структур-
но-функціонального аналізу, культурологічно-ціннісного методу та методу типологізації. Коопера-
тивне навчання розглядається у сучасному освітньому просторі як найбільш успішна альтернатива 
класичним методам. Кооперативне навчання є гуманістичним за своїм змістом та спрямованістю, 
оскільки передбачає застосування відповідних цінностей та принципів, що сприяють всебічному 
розвитку особистості, її повноцінній соціалізації. Кооперативні цінності (принципи взаємної діяль-
ності людей, які забезпечують найбільш ефективні варіанти колективного виживання) – взаємодо-
помога, демократія, взаємовідповідальність, справедливість, рівність, чесність, відкритість, солідар-
ність, соціальна відповідальність і турбота про інших – є водночас загальнолюдськими якостями. 
Кооперативні цінності особливо яскраво представлені в межах кооперативно-діяльнісного підходу, 
який передбачає максимальне врахування індивідуально-колективістських особливостей людини. 
Як продукт кооперативного руху кооперативні цінності відображають моральний вибір самих учас-
ників співробітництва. Головною тенденцією розвитку постнекласичних освітніх концепцій можна 
вважати інтеграцію технократичних підходів (біхевіористського і когнітивного) з гуманістичним 
(неопрагматичним), що передбачає прояв учасниками кооперативного навчання суб’єктної позиції 
з висування цілей і вибору критеріїв оцінки своєї діяльності, адекватним сучасним освітнім орієнти-
рам. Є велика потреба щодо створення синтетичної теорії кооперативного навчання, яка б врахову-
вала всі досягнення філософії, педагогіки, психології щодо цієї технології організації навчально-ви-
ховної діяльності. Ідея кооперативного навчання у  межах постнекласичної філософсько-освітньої 
парадигми має виступити технологічною основою проєктування освітньої діяльності, що спонукає 
кожну людину ставати особистістю.

Ключові слова: філософія освіти, філософсько-освітня парадигма, кооперація, освіта, цінно-
сті, комунікація, взаємодія.

Постановка проблеми. Кооперативна чи співробітницька технологія навчання 
ґрунтується на новій філософсько-освітній парадигмі, яка стала методологічною основою 
постнекласичної освітньої політики, філософією освіти ХХІ століття. Створення техноло-
гій кооперації в освіті пов’язане із впровадженням парадигми комунікації як засади єднання 
суб’єктів соціальної взаємодії. Кооперативне навчання як технологія хоча і запроваджу-
ється вже досить давно (найбільш активний період розвитку його методів та принципів 
припадає на другу половину ХХ століття), але все одно може вважатися інноваційним за 
своїм змістом, оскільки побудоване на постнекласичній методології інтерсуб’єктивності, 
діалогу, комунікації, плюралізму.

Стан дослідження проблеми. Кооперативне навчання як освітня технологія має 
здебільшого американські й західноєвропейські корені. Особливостями некласичної захід-
ної філософії, зокрема, було звернення до суб’єктивного світу людини, а також  аксіоло-
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гічний підхід до дійсності. В освіті ж основні ідеї такої філософії полягають у підготовці 
людей, що приймають креативність, діалог культур тощо. Ціла низка видатних філософів – 
В. Дільтей, Дж. Дьюї, М. Бубер, К. Ясперс, А. Уайтхед – не тільки у систематизованому 
вигляді викладали власні думки стосовно освітніх проблем, але й висували спеціальні про-
єкти нових освітніх інститутів та принципів їх функціонування. У сучасних умовах теорія 
кооперативного навчання розвивається у поєднанні з ідеями діалогічної та комунікативної 
філософії, де основний акцент робиться на проблемі взаєморозуміння як результату кому-
нікації. Сутність самої комунікації пов’язується зі способом впливу однієї особистості на 
іншу (С. Шехтер), співучасті в іншому (Дж. Мід), згоді як взаєморозумінню (Ю. Габермас), 
обміну інформацією (М. Каган, Д. Шейлз), взаємодії людей між собою шляхом передання 
певних символів (Г. Блумер). Водночас малодослідженими є аспекти, пов’язані із сучасною 
постнекласичною парадигмою розвитку освіти та її ціннісним виміром.

Метою статті є визначення особливостей кооперативного навчання як складника 
постнекласичної філософсько-освітньої парадигми та притаманної останній аксіосфери.

Виклад основного матеріалу. Всебічне дослідження проблем спілкування у межах 
постнекласичної філософсько-освітньої парадигми привело до створення системи кому-
нікативного виховання та комунікативної дидактики. Комунікації відведено визначальну 
роль у розвитку особистості, її самореалізації, формування системи соціальних стосунків, 
подолання кризи системи освіти. Дослідники комунікативної дидактики підкреслюють 
першорядне значення кооперативних стосунків між педагогами та учнями, пов’язуючи 
з нею антиавторитарну, демократичну модель навчання [8, с. 126]. Криза освіти у середині 
ХХ століття ініціювала пошук нових філософських засад освіти, що сприяли би форму-
ванню нової педагогічної культури, більшої гуманності та відповідальності у стосунках.

Зокрема, діалогічний підхід як основа кооперативної технології в освіті детально 
аналізується П. Фрейре. Він розглядає навчання як створення можливості для продуку-
вання чи побудови знань, а діалогові стосунки обов’язковими для реалізації здатності 
дійових осіб кооперувати в процесі дослідження пізнавального об’єкта. Продуктом такого 
діалогу є «істина, що повсякчас «народжується» у співтворчості, співрозумінні, співпере-
живанні унікальних свідомостей, котрі реалізують свій внутрішньоекзистенційний, інте-
лектуальний, духовно-емпатійний потенціал у множинності сенсів, смислів, конотацій, 
значень, розумінь буття та не підпорядковуються єдиній раціонально-системній концепту-
альній домінанті» [9, с. 61].

Центральною засадою кооперативних відносин в освітній практиці є «гуманна 
педагогіка» та «педагогіка співробітництва». Як вказує Ш. Амонашвілі, «тільки співпраця 
робить можливим, щоб виховання випереджало навчання, а навчання випереджало розви-
ток» [1, с. 87]. Це пов’язане з тим, що у процесі  кооперативних відносин особистість починає 
виконувати самостійні дії, які розвивають її не тільки пізнавальні, а й духовні властивості.

В основі комунікативної дидактики також лежать ідея інтерсуб’єктивності 
та міжсуб’єктного діалогу М. Бубера, концепція освітнього процесу як міжособистісного 
контакту О. Больнова, теорія комунікативної дії Ю. Габермаса, дослідження феномена 
спілкування Л. Виготського, Ж. Піаже та інших. Основним принципом комунікативної 
дидактики є орієнтація на розвиток культури спілкування. В межах комунікативної дидак-
тики основний пріоритет надається не знанню, а розумінню, точніше, переходу знаннєвих 
аспектів навчання у компетентнісні.

В основу кооперативного навчання покладено ідеї особистісно орієнтованого вихо-
вання. Гуманістична парадигма освіти прийшла на зміну авторитарній парадигмі і передба-
чає розкриття людини як унікальної цілісної особистості, що розвивається у процесі актив-
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ної реалізації свого творчого потенціалу у системі взаємодії з іншими людьми. Ключовими 
поняттями гуманності виступають такі поняття, як «взаємоповага», «взаєморозуміння», 
«взаємодія». Розвиток цих характеристик у навчально-виховному процесі є головною 
метою сучасної гуманної освіти, зокрема, кооперативного навчання.

Суб’єкт-суб’єктний характер освітньої комунікації є основним принципом організа-
ції ефективного спілкування, що полягає у рівності психологічних позицій, взаємній гума-
ністичній установці, активності викладача та учнів, взаємопроникненні їх у світ почуттів 
і переживань, готовності прийняти співрозмовника, взаємодіяти з ним. Залежно від того, 
як реалізовано принцип суб’єкт-суб’єктної чи суб’єкт-об’єктної взаємодії, спілкування 
постає як функціонально-рольове або особистісно зорієнтоване [2, с. 24].

Кооперативне навчання розглядається у сучасному освітньому просторі як найбільш 
успішна альтернатива класичним методам. Воно також відображає особистісно зорієнто-
ваний підхід, коли кожен член групи усвідомлює свою відповідальність за власні успіхи, 
від яких залежить успіх всієї групи. Кооперативне навчання, як аргументовано показу-
ють вітчизняні дослідники В. Стернік та О. Буравчик,  є гуманістичним за своїм змістом 
та спрямованістю, оскільки передбачає застосування відповідних цінностей та принципів, 
що сприяють всебічному розвитку особистості, її повноцінній соціалізації [6, с. 53].

Проблема гуманізації освіти, на нашу думку, є певним наслідком застосування 
аксіологічного підходу в методології навчання і має досить широке філософське та соці-
окультурне значення, оскільки від її вирішення залежить стратегія суспільного розвитку. 
Гуманістичні освітні технології можуть додати свій внесок у становлення аксіологічного 
потенціалу розвитку людини. У вік пріоритету освіти, комунікації та освітніх технологій, 
з одного боку, суб’єкт має всі можливості досягти успіху в житті, а з іншого – морально-і-
деологічний вакуум не дає можливості здійснювати власний вибір цінностей для реалізації 
потенціалу індивіда. Оскільки такий філософський аналіз цінності виходить з людини як 
кінцевого продукту ціннісних стосунків, слід зазначити, що він може бути представлений 
як конкретним історичним індивідом, так і певною соціальною групою.

Взаємодопомога як цінність є ключовою умовою кооперативних відносин у будь-
якому суспільстві, в будь-якій соціальній групі. Взаємодопомога в умовах розвинутої 
кооперації передбачає особистісно зорієнтовані стосунки, зумовлені взаємною повагою 
та спрямованістю на співучасть у справах кожного. Кооперація у такому тлумаченні вихо-
дить за межі суто економічних відносин та набуває морально-ціннісного забарвлення.

Взаємовідповідальність є наступним, більш складним кроком існування згуртова-
ної групи. Вона передбачає відповідальність кожного члена кооперативних відносин перед 
іншими, відповідальність усієї групи за окремих її членів. Це означає розуміння того, що 
кожний член групи має не тільки певні права, а й обов’язки.  Взаємовідповідальність нині 
визначається найважливішим атрибутом як міжособистісної, так і соціальної взаємодії. 
На рівні соціуму вона приймає характер соціальної відповідальності як відповідальності 
кожного за наслідки своїх дій у межах перспективи довгострокового існування людства.

Не менш важливими для існування кооперативних відносин є цінності солідар-
ності. Солідарність визначає ефективність роботи групи для досягнення спільної мети. 
При цьому солідарність вбирає у себе і взаємовідповідальність, соціальну відповідальність, 
співпрацю, взаємодопомогу та самодопомогу, тобто виступає універсальною кооператив-
ною цінністю. Солідарний тип кооперації, на думку Е. Дюркгейма, виникає лише в умовах 
переходу від «механічної» до «органічної» форми суспільних відносин, коли єдність людей 
будується не на ієрархічних стосунках та негативній взаємозалежності, а є результатом 
створення спільнот на засадах розподілу праці та усвідомлення себе членами відповідної 
громади (національної, державної, політичної тощо) [3, с. 136].
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Ідея справедливості заснована на уявленнях про рівність людських прав та повагу 
гідності кожної людини в її індивідуальних проявах. Зокрема, в етиці дискурсу Ю. Габер-
маса взаємне визнання між членами комунікації можливе лише за умов прийняття рівних 
ціннісних настанов стосовно кожного, коли «орієнтація на принципи справедливості і, 
зрештою, на процедуру дискурсивного обґрунтування норм випливає з неминучої мора-
лізації проблематизованого соціального світу» [10, с. 253]. Справедливість також досяга-
ється за рахунок реалізації такої цінності суспільної кооперації, як рівність. Інша особли-
вість – використання справедливості як універсальної цінності.

Ще однією вагомою складовою частиною кооперації в освіті є відкритість як важ-
ливий показник відкритого демократичного суспільства. Вона включає відкритість інфор-
маційну, наявність та створення системи зворотних зв’язків як усередині групи, так і між 
окремими групами, створення атмосфери довіри та порозуміння.

Нарешті, результуючою цінністю кооперації виступає цінність демократії як форми 
самоврядування. Для будь-якої соціальної кооперації або групової діяльності важливим 
є демократичний розподіл та виконання певних обов’язків, необхідних для досягнення 
відповідної мети. Внутрішні форми управління допомагають скеровувати дії всіх чле-
нів групи. Як зазначає з цього приводу К. Роджерс, «свобода і самоврядування ведуть до 
головних навчальних досягнень» [5, с. 139], що неможливо без демократизації навчального 
процесу. Таким чином, освітній заклад повинен бути перетворений на «співробітництво 
дослідників» як форми «демократії участі».

У кооперативному навчанні цінності забезпечують найбільш ефективні варіанти 
досягнення індивідуальних та групових цілей, врегулювання конфліктів та протиріч на 
підставі врахування спільних інтересів. Такі групові цінності мають гуманістичну природу, 
оскільки смисл та призначення самої освітньої діяльності визначаються гуманістичними 
принципами та ідеалами. Кооперативні цінності є водночас загальнолюдськими якостями. 
Загальнолюдські якості належать до ключових компетенцій, які допомагають людині соці-
алізуватися у суспільстві, сприяють її індивідуальному розвиткові.

Кооперативні цінності особливо яскраво представлені в межах кооперативно-ді-
яльнісного підходу, який передбачає максимальне врахування індивідуально-колективіст-
ських особливостей людини. Людина є соціальною істотою, тобто кооперативізм є при-
родно властивим для її існування у певній спільноті. При цьому важливо дотримуватися 
балансу індивідуальних інтересів та групових націлень, щоб кожний учасник групової 
роботи осмислював себе і в особистісному полі комунікації, і у колективному об’єднанні. 
А для цього необхідно, як вказує вітчизняна дослідниця Н. Терентьєва, щоб кожний член 
групи був спрямований на поважливе ставлення до іншого, врахування думок кожного, 
взаємоувагу та взаємопідтримку [7, с. 48].

Як комунікація, так і кооперація може використовуватись і для маніпулювання, заля-
кування і примусу інших, і для надання можливості слухачу робити власний вибір. Ефек-
тивно організоване кооперативне навчання дає суб’єкту можливість і свободу вибору (яку 
Дж.  де Віто називає «філософською основою свого міжособистісного процесу комуніка-
ції» [11, р. 18]), не принижує самооцінку, породжує довіру. І навпаки, неефективне групове 
співробітництво нав’язує партнерам свої погляди і порушує незалежність оточуючих.

Ще одна цінність, що знайшла емпіричну підтримку як сприятлива для ефективної 
міжособистісної кооперації, – це альтруїзм. Така якість є однією з найважливіших у досяг-
ненні цілей та вміння встановлювати контакт у разі кооперативного навчання. В гуманіс-
тичних моделях американських теоретиків К. Роджерса та Г. Олпорта підкреслюється важ-
ливість відкритості, емпатії та кооперації як засобів фокусування на інших (на противагу 
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егоцентризму). І з прагматичної точки зору, навчившись осягати сутність та почуття інших, 
ми приховано визнаємо не тільки свої досягнення. Суттєвою перевагою кооперативного 
механізму є його здатність усувати відсторонення (суперництво) суб’єктів.

Філософія освіти другої половини ХХ – початку ХХІ століття демонструє новий 
спалах ідей «гуманістичного прагматизму», на яких базуються інноваційні технології. 
Нині продовжує розвиватися нова філософія освіти, основу якої становить гуманізація 
навчання, спрямована на розвиток потенційних можливостей суб’єкта освітнього процесу, 
врахування індивідуальних особливостей та створення умов для застосування ним своїх 
можливостей у різних видах діяльності. Головною тенденцією розвитку постнекласичних 
освітніх концепцій можна вважати інтеграцію технократичних підходів (біхевіористського 
і когнітивного) з гуманістичним (неопрагматичним), що передбачає прояв учасниками коо-
перативного навчання суб’єктної позиції з висування цілей і вибору критеріїв оцінки своєї 
діяльності, адекватним сучасним освітнім орієнтирам.

На нашу думку, для ХХІ століття з його плюралізмом більш характерна не уніфі-
кована система освіти, а мультикультурний освітній простір, оскільки нині є сенс гово-
рити про існування рівновеликих культурних площин взаємовпливів та взаємодій суб’єктів 
освіти, які є носіями певного культурного досвіду. Тому різне тлумачення кооперативної 
взаємодії, змісту кооперативного навчання пов’язане з плюралізмом наявних освітніх 
систем. Одночасно, як відзначає на основі дослідження міжнародного досвіду коопера-
тивного навчання вітчизняний дослідник Т. Плахтієнко, є велика потреба щодо створення 
синтетичної теорії кооперативного навчання, яка би враховувала всі досягнення філософії, 
педагогіки, психології щодо цієї технології організації навчально-виховної діяльності [4]. 
При цьому важливо усвідомлювати як аксіологічні, так і праксеологічні аспекти коопера-
тивного навчання.

Висновки. Таким чином, ідея кооперативного навчання у  межах постнекласичної 
філософсько-освітньої парадигми має виступити технологічною основою проєктування 
освітньої діяльності, що спонукає кожну людину ставати особистістю. За такого розуміння 
кооперативне навчання – не тільки спосіб організації навчального процесу (освітня тех-
нологія), а і форма життєдіяльності людини, що відчуває необхідність у саморозвитку. 
Попередня освітня парадигма вичерпала свій потенціал і має бути здійснене радикальне 
переосмислення освітньої теорії й практики на базі нових теоретико-методологічних і сві-
тоглядних підходів з метою відновлення функціональності освітньої системи в умовах 
виникнення нових соціальних потреб. Йдеться не про відкидання всього чи навіть більшо-
сті попереднього досвіду, а про його переосмислення з позицій нових світоглядних, соці-
альних, методологічних реалій і формування нової інтегративної цілісності, що об’єднує 
як попередній досвід, так і інновації на нових засадах кооперативності в освіті. Методо-
логічною основою змісту такої «кооперативної» філософії освіти мають бути загально-
людські, духовні і національні цінності, сконцентрованість на актуальних і перспективних 
інтересах суб’єкта освітньої діяльності. Саме кооперативне навчання можна визначити як 
успішну альтернативу традиційним методам. Створення різноманітних систем кооператив-
ного навчання в контексті формування нової філософсько-освітньої парадигми передбачає 
орієнтацію у навчанні на інтерсуб’єктивні відносини, зміну ролі педагога з наставника на 
партнера, організатора творчої взаємодії у групі, пріоритет демократичного стилю спіл-
кування, принципів позитивної взаємозалежності та співвідповідальності всіх учасників 
навчально-виховного процесу.

А. Куций
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COOPERATIVE LEARNING IN THE CONTEXT OF THE POST-CLASSICAL 
PHILOSOPHICAL-EDUCATIONAL PARADIGM AND ITS VALUES

Andriy Kutsiy
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of Dnipropetrovsk Regional Council”, Institute of Pedagogy,
Department of Education and Culture of Health
Antonovycha str., 70, 49006, Dnipro, Ukraine

Cooperative learning is one of the manifestations and results of the formation of post-classical 
philosophical and educational paradigm. In this capacity, it is advisable to study on the basis of the method 
of structural and functional analysis, culturological and value method and the method of typology. 
Cooperative learning is considered in the modern educational space as the most successful alternative to 
classical methods. Cooperative learning is humanistic in its content and focus, as it involves the application 
of appropriate values   and principles that contribute to the comprehensive development of the individual, his 
full socialization. Cooperative values (principles of human interaction that provide the most effective options 
for collective survival) – mutual assistance, democracy, mutual responsibility, justice, equality, honesty, 
openness, solidarity, social responsibility and care for others – are at the same time universal qualities. 
Cooperative values are especially clearly represented within the cooperative-activity approach, which 
provides for maximum consideration of individual and collectivist characteristics of man. As a product 
of the cooperative movement, cooperative values reflect the moral choices of the participants themselves. 
The main trend in the development of post-classical educational concepts can be considered the integration 
of technocratic approaches (behavioural and cognitive) with humanistic (neopragmatic), which involves 
the participants of cooperative learning subjective position to set goals and select criteria for evaluating 
their activities, adequate to modern educational guidelines. There is a great need to create a synthetic theory 
of cooperative learning, which would take into account all the achievements of philosophy, pedagogy, 
psychology in relation to this technology of organization of educational activities. The idea of cooperative 
learning within the post-classical philosophical and educational paradigm should act as a technological basis 
for designing educational activities that encourage everyone to become a person.

Key words: philosophy of education, philosophical-educational paradigm, cooperation, education, 
values, communication, interaction.
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HOMO ECONOMICUS: АГРЕСИВНІСТЬ, НАРЦИСИЗМ, САМОТНІСТЬ

Віталій Малімон
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу,

кафедра публічного управління та адміністрування
вул. Короля Данила, 13, 76015, м. Івано-Франківськ, Україна

У статті розкрито сутнісні характеристики категорії “Homo Economicus”. Охарактеризо-
вано теоретичні засади концепції “Homo Economicus” та показано її парадигмальні трансформації 
в процесі історичного розвитку. Цю концепцію розглянуто як раціональну модель, яка дає можли-
вість проаналізувати шляхи усвідомленого вибору індивіда на різних рівнях економічних систем 
та виокремити різні інтерпретації економічної поведінки людини.

Встановлено, що одним із перших у філософії взаємопов’язаність економічної та моральної 
поведінки розглянув А. Сміт. Він сформулював концепцію «економічної людини» та «природного 
порядку». А. Сміт вважав, що основою суспільства є людина, тому досліджував поведінку людини 
з її мотивами і прагненням до особистої вигоди.

Звернуто увагу на те, що сучасна філософія економіки продовжує активно координу-
вати зусилля з політичною, психологічною і математичною науками, перетворюючись на цілісну 
й потужну інтегральну науку, що пропонує комплексний багатовимірний підхід до інтерпретації 
феномена «людини економічної».

Акцентовано увагу на тому, що становлення інформаційного суспільства призводить до того, 
що темп життя зростає настільки, що сучасна людина має кліпове мислення, втрачає духовні орієн-
тири. На початку ХХІ століття відбувається трансформація образу «людини економічної» в «людину 
духовну» та зростає актуальність дослідження власне особистісних характеристик індивіда. Нама-
гання сучасної людини зберегти свою індивідуальність, право на свободу обертається поширенням 
індивідуалізму, який призводить до агресивності, нарцисизму, самотності.

Визначено, що екзистенціали АГРЕСИВНОСТІ, НАРЦИСИЗМУ, САМОТНОСТІ в бутті 
сучасної людини відображають її психо-духовні характеристики, особливості набуття життєвого 
досвіду та духовних орієнтирів.

У результаті зростає значення власне особистісних характеристик індивіда, зокрема, таких 
як адаптивність, креативність, інноваційність, критичне мислення, інформаційна грамотність, гнуч-
кість, лідерство та відповідальність.

Ключові слова: людина, Homo Economicus, агресивність, нарцисизм, самотність.

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науко-
вими чи практичними завданнями. Еволюція поглядів на місце і роль людини у системі 
суспільного виробництва має давню та неоднозначну історію. Впродовж багатьох століть 
місце людини у системі економічних відносин визначалося власністю на основні фактори 
виробництва – землю, капітал, приналежністю до правлячої еліти тощо.

У ХVІІІ ст. у європейській науковій думці визначились два напрями концептуальних 
уявлень щодо сутності людини, її місця, характеру діяльності, мотивації у суспільному 
та економічному житті, а саме:

– перший напрям визначав, що у системі економічних відносин місце людини фор-
мують насамперед такі фактори, як: її індивідуальна праця, вміння, бережливість, активна 
позиція до життя. Саме такі чинники, як вважають представники цього напряму, дають 
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можливість людині бути особистістю та творцем свого життя. У цей час були закладені 
перші основи поняття «економічна людина»;

– на думку представників другого напряму, тільки послідовна та цілеспрямована 
діяльність держави та суспільства впливає на перетворення «людини – тварини» на людину, 
яка може співіснувати у соціумі [1, с. 45].

У ХІХ–ХХ століттях набуває популярності інтеграція економічної науки з політич-
ною, психологічною і математичною науками, в результаті чого появляється інтегральний 
підхід до інтерпретації еволюції «людини економічної».

На початку ХХІ століття концепт «людини економічної» набуває нових інтерпрета-
цій і це потребує філософської рефлексії.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано вирішення 
такої проблеми і на які спирається автор. Аналіз різноманітних точок зору щодо роз-
витку концепції Homo Economicus свідчить, що цей концепт має давню історію. Класи-
ками, які акцентували увагу на людському чиннику в економічних стосунках, стали такі 
видатні економісти, як Дж. Мілль, А. Сміт, Д. Ріккардо, Дж. Інграм, А. Маршалл, В. Парето, 
Дж.М. Кейнс та інші. До діячів економічних і соціально-політичних наук, які зробили 
внесок у вирішення проблеми, роботи котрих мають методологічне значення, належать 
М. Бахтін, М. Вебер, А. Маслоу, Г. Маркузе, Х. Ортега-і-Гассет, І. Франко, З. Фрейд та ін. 
Вплив соціально-економічних процесів на буття людини відображений у знаменитій кон-
цепції історичного матеріалізму (К. Маркс) та подальших роботах неомарксистів. Аналізу 
різних аспектів проблеми еволюції «людини економічної» присвячені окремі дослідження 
вітчизняних і зарубіжних науковців: Д. Белла, Л. Берковіца, О. Коломієць, Г. Коннової, 
В. Кузя, Н. Мак-Вільямс, Ю. Новикової, Н. Хамітова, А. Чухно, А. Шахно.

Головною метою статті є відстеження парадигмальних змін феномена «людини 
економічна», визначення його сучасних сутнісних характеристик.

Виклад основного матеріалу. Поняття “Homo Economicus” має довгу передісто-
рію. Вперше його вводить у своїх працях класик політичної економії Джон Стюарт Мілль. 
Він пише, що політична економія не займається всією цілісністю різних сторін життя 
суспільства чи окремої людини, а бере з цієї цілісності лише один аспект: аспект накопи-
чення багатства. Відповідно, людина в контексті політичної економії береться як істота, 
яка бажає володіти матеріальними цінностями. З усіх властивостей, притаманних людині, 
розглядаються лише такі (відраза до праці, бажання задоволення тут і зараз), які є дотич-
ними до цього аспекту. Ключовим моментом людської природи в такому зрізі виступає 
індивідуалізм (тобто кожен сам за себе і переслідує власні інтереси), який виражається 
в матеріальному зацікавленні та інструментальній раціональності [2].

Концепт Мілля відразу викликав не лише зацікавлення, але також і жваву критику. 
Критики Мілля відзначали при цьому занадто спрощений характер такого бачення, яке 
повністю ігнорує моральну сторону справи. Але є очевидним, що таке спрощення висту-
пає абсолютно необхідним, оскільки з усього багатоманіття мотивів і цінностей потрібно 
вибрати лише такі, які безпосередньо впливають на процес економічної діяльності, від-
кидаючи усе інше, з тим, щоб створити певне концептуальне ядро для побудови абстрак-
тного каркасу теорії. Так, наприклад, Дж. Інграм «карикатуризував» Homo Economicus, 
вказуючи, що вона відрізняється від Genus Homo як свого роду “Money-making Animal” 
(«тварина, що робить гроші») [3].

Основоположні принципи функціонування “Homo Economicus” у суспільному житті 
та тогочасній економічній системі, зокрема, були наведені А. Смітом [4]. Зокрема, “Homo 
Economicus” притаманні такі риси, як: пріоритетне бажання задовольнити власні потреби 
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та розвиток особистого інтересу; природне прагнення до поліпшення власного економіч-
ного становища; нівелювання психологічних, етичних та духовних цінностей задля досяг-
нення економічних цілей; повноцінна поінформованість про явища та тенденції економіч-
них процесів; раціональна економічна поведінка тощо.

Представниками класичного напряму в економічній теорії поведінка “Homo 
Economicus” розглядалася як дії, спрямовані на збільшення багатства, що зменшує антаго-
ністичність індивіда. Оскільки багатство можна розглядати як результат роботи груп інди-
відів, «готових у будь-який час пожертвувати своїм особистим інтересом заради інтересів 
окремої спільноти, до яких вони належить» [5, с. 231], або ж як природне право вибору 
діяльності та закономірне прагнення окремого індивіда досягти певних результатів від її 
провадження, «особистий інтерес кожної людини змушує її шукати вигідного і уникати 
невигідного заняття» [5, с. 109].

Досліджуючи соціальні принципи, на основі яких ґрунтується функціонування 
економічної системи, Адам Сміт доходить висновку, що природа дій людини в економіч-
ній сфері є утилітарно-раціональною, людина виступає як «егоїст»: думаючи про власні 
вигоди, задовольняє потреби суспільства. «Економічна людина» та «невидима рука» ринку 
спроможні підтримувати процес обміну товарами між людьми, шляхом досягнення рівно-
сті між попитом та пропозицією в умовах конкурентного середовища. Продовжив розви-
ток теорії економічного лібералізму Д. Рікардо, який у своїй праці «Початки політичної 
економії та оподаткування» (1817 р.) сприйняв соціальну концепцію А. Сміта та поглибив 
її економічний зміст, розвинувши теорію трудової вартості. Подальша деталізація цього 
образу відбувалася в працях Дж. Бентама і маржиналістів – Р. Госсена, В.Ст. Джевонса, 
К. Менгера і Л. Вальраса.

Поведінку людини у різних економічних системах аналізував у своїх працях 
і відомий німецький мислитель Карл Маркс. В «Економічно-філософських рукописах 
1844 року» і першому томі «Капіталу» (1867 р.) він займається дослідженням ролі праці 
у житті людини, зокрема, соціальної форми праці у капіталістичній економічній системі. 
Карл Маркс поділяє думку Адама Сміта стосовно «економічної людини», поширюючи її на 
класи. Важливим у цьому аспекті є тлумачення співіснування класів, які, на думку Карла 
Маркса, перебувають у процесі безперервної боротьби за свої інтереси, що, своєю чергою, 
служить рушієм суспільно-економічного розвитку [6].

Іван Франко у праці «Що таке поступ?» висвітлює власне трактування еволюцій-
ного механізму розвитку суспільства, наголошуючи: «…поступ не держиться одного місця, 
а йде мов буря з одного краю до другого, лишаючи по часах оживленого руху пустоту 
та занепад» [7, с. 13]. У цьому творі І. Франко робить висновок, що поділ суспільства на 
верстви виникає внаслідок поділу праці в громаді [7, с. 22].

Ідеї раціональної моделі “Homo Economicus” стають затребуваними в епоху розбу-
дови та розквіту капіталізму. Так, на думку Макса Вебера, Homo Economicus вважається 
доброчесною людиною, що живе за правилами моральності і моралі, вона працює не 
покладаючи рук, готова невтомно працювати заради 6–8% річних. Але найважливіше, що 
є в цій людині і що стримує її, спрямовуючи всі вчинки і діяння, – це протестантська етика, 
яка є основним моральним законом усередині людини. Діяльність економічної людини 
зв’язує соціальних агентів в один ланцюжок: від селянина і виробника до покупця і спожи-
вача. При цьому багатство сприймається як ознака праведності, ознака того, що Господь до 
тебе благоволить. Економічна людина живе з «олівцем у руці», постійно розміряючи дебет 
і кредит; вона завжди охайна і чиста, виставляє «на показ» не розкіш будинку або одягу, як 
це робили аристократи, але скромність свого повсякденного життя [8].
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На думку В. Кузя, під “Homo Economicus” слід розуміти як окремого індивіда 
(людину) або ж групу індивідів (людську спільноту), які здійснюють прийняття рішень, 
володіють певним набором знань та навиків, характеризуються ідентифікованою еконо-
мічною поведінкою, дії яких містять як егоїстичні, так і альтруїстичні мотиви, мають на 
меті задовольнити власні та суспільні потреби, виконати поставлені цілі, спрямовані на 
досягнення певного стану [9].

В інформаційному суспільстві основними рисами “Homo Economicus” є такі: 
1) необхідність прийняття значної кількості економічних рішень, які різняться за склад-
ністю завдань, що вирішуються в результаті функціонування індивіда у суспільно-еко-
номічному середовищі; 2) формування інформаційних суспільно-економічних спільнот 
за статусом, інтересами та поведінкою; 3) зменшення потреби в матеріальних ресурсах 
та збільшення попиту на їх інформаційне вираження під час організації і провадження 
різних видів економічної діяльності; 4) здатність безперешкодного та оперативного отри-
мання і опрацювання значного масиву інформації за допомогою інформаційно-комуніка-
ційних технологій; 5) необхідність володіння додатковими знаннями, що виходять за межі 
економічної та управлінської сфер, а також пов’язані з технічними навиками роботи у сис-
темі інформаційних технологій та інші риси [9].

Нині класична модель “Homo Economicus” поступається місцем її новій модифі-
кації – посткласичній моделі (постсучасній, постіндустріальній, постекономічній тощо) 
“Homo Economicus”.

З’являється новий, особливий, фактор виробництва – інформація та знання. Особли-
вість його полягає в тому, що, на відміну від традиційних для індустріальної епохи фак-
торів (землі, капіталу та праці), є необмеженим, він не зношується у процесі експлуатації, 
а навпаки, примножується та поширюється, при цьому примножуючи можливості кожної 
окремої людини та суспільства загалом. Принципові риси цього нового фактора, як зазна-
чає А. Чухно, набули «…втілення у нових категоріях: інтелектуальна праця, інтелектуаль-
ний продукт, інтелектуальна власність, інтелектуальний капітал. Інакше кажучи, на від-
міну від індустріального суспільства, де всі відносини і категорії мали матеріальну основу, 
матеріальний характер, у новій економіці з’являються поняття, які не мають матеріального 
змісту. Саме тому нове суспільство називають не лише постіндустріальним, а й постеконо-
мічним» [10, с. 25–26].

Сучасні економісти (С. Беккер, К. Бруннер та ін.) запропонували модель «людини 
винахідливої, оцінюючої, максимізуючої», тобто людини, яка прагне до експерименту, 
пошуку; максимізуючи свою вигоду в умовах неповноти інформації та обмеженості часу 
для прийняття рішення. Цю модель можна ідентифікувати як сучасну модель «економічної 
людини».

Ми схильні вважати, що cучасна модель “Homo Economicus” має враховувати пере-
дусім особистісні характеристики, такі як АГРЕСИВНІСТЬ, НАРЦИСИЗМ, САМОТ-
НІСТЬ. Розглянемо їх трохи детальніше.

АГРЕСИВНІСТЬ. Ми живемо в такий час, за словами Г. Маркузе, коли «прагнення 
до смерті (руйнування, деструкції…) намагається взяти гору над інстинктами життя (тво-
рення)» [11, с. 36].

Саме слово «агресія» походить від латинського aggressio – напад, або aggredi, що 
означає «нападати», проте його змістове наповнення зазнавало змін, варіювалось. Взагалі, 
здійснити дефінітивне визначення агресії надзвичайно важко, оскільки в повсякденній 
мовній практиці цей термін використовується в різних значеннях. Тому важливо відме-
жувати життєве тлумачення агресії, яке часто вказує на певну настирливість людини, від 
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тлумачення, що пов’язане з деструктивними виявами її поведінки. Необхідно у цьому 
зв’язку наголосити й на тому, що дефініція агресії не може спиратися лише на наслідки дій 
людини, вона має враховувати також її наміри [12, c. 22].

Тому багато дослідників розглядали агресію як акт поведінки, спрямований на 
заподіяння шкоди чи болю іншій людині. Л. Берковіц, наприклад, визначав агресію як 
«будь-яку форму поведінки, націлену на завдання кому-небудь фізичної чи психологічної 
шкоди» [13, с. 24].

Агресивними традиційно вважаються певні дії і відношення людини, які є ворожі, 
але водночас не зумовлені об’єктивними чинниками, не можуть бути виправданими ситуа-
тивними обставинами чи ідеями морального або правового характеру, наприклад, необхід-
ністю самозахисту чи захисту інших людей.

Вроджену агресивність детермінує біологічна схильність до формування агресив-
ної поведінки. Вважається, що порушення перинатального розвитку дитини та травми, що 
отримані під час народження, є причиною підвищеної чутливості, емоційної неврівнова-
женості та психічної слабкості. За таких обставин у дитини частіше виникають конфлікти 
з оточенням, а тому і підвищується ймовірність агресивної поведінки. Схильність до агре-
сивної поведінки підвищують також спадкові порушення, такі як наявна зайва Y-хромо-
сома в хлопчиків. До спадкових чинників агресивності відносять також вплив гормонів 
(тобто підвищений рівень тестостерону); органічні захворювання мозку (епілепсія, пух-
лина мозку). Підвищують вірогідність агресивної поведінки також психічні захворювання, 
які почалися в дитинстві чи в підлітковому віці (дитячий аутизм, шизофренія та ін.). До 
інших факторів ризику розвитку агресії зараховують підвищену загальну і рухову актив-
ність дитини, потребу в підвищеній емоційній стимуляції, прагнення до домінування і т. п. 
[12, c. 50–51].

На формування агресивності, як особистісної якості і набуття досвіду агресивної 
поведінки, суттєвим чином впливає соціальне середовище. Агресію часто розглядають як 
соціальну поведінку, що включає навички і вимагає научіння. Відповідно до цієї точки зору, 
яка знайшла своє висвітлення, зокрема, в працях А. Бандури, агресії людина навчається, 
засвоюючи в процесі соціалізації навички агресивної поведінки та певною мірою розви-
ваючи свої «агресивні задатки». Адже щоб здійснити агресивну дію, людина повинна, 
наприклад, знати, які прийоми будуть болісними, які слова і дії заподіють страждання 
тощо. Ці знання не даються під час народження, люди навчаються поводитися агресивно. 
А коли агресія приносить очікувані результати та ще й підкріплюється різними видами 
заохочення, відповідним чином винагороджується, вона стає усталеною нормою людської 
поведінки [12, c. 63].

НАРЦИСИЗМ. Поняття «нарцисизм» було введено в наукову літературу англій-
ським ученим X. Еллісом, який у праці «Аутоеротизм: психологічне дослідження» виявив 
і описав одну із форм поведінки, ототожнених ним з відомим міфом про Нарциса. З того 
часу цей термін став вживатись як синонім егоїзму та самозакоханості [14].

Згідно з поглядами психоаналітиків, від народження немовля має «первинний нар-
цисизм», тобто ту форму любові до себе, яка є з народження, до появи суб’єктної любові 
(любові, орієнтованої на іншу людину). Дитина зорієнтована на власні почуття, власну 
значущість і, не рахуючись з бажаннями інших людей (батьків), вимагає до себе уваги 
і турботи. З. Фрейд [15] розглядав нарцисизм одночасно як особистісний, так і як клінічний 
феномен. Під нарцисизмом учений мав на увазі специфічний стан, згідно з яким людина 
концентрує повністю свій інтерес на собі. Фрейд не включив нарцисизм ані у свою тео-
рію потягів, ані у структурну модель психіки, але водночас ніколи навіть не робив спроб 
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від нього відмовитися. При цьому він наполягав, що нарцисизм повинен посісти законне 
місце у процесі нормального психічного розвитку людини.

Саме ХХІ століття називається століттям нарцисизму. Згадаємо відомий міф народів 
світу: «…Батьки Нарциса питали віщуна Тіресія про майбутнє дитини і отримали відпо-
відь, що Нарцис проживе до старості, якщо ніколи не побачить свого обличчя. Нарцис 
виріс юнаком надзвичайної краси, його любові домагалися багато жінок, але він був бай-
дужий до всіх. Коли в нього закохалася німфа Ехо, Нарцис відкинув її пристрасть. Від горя 
Ехо висохла так, що від неї залишився лише голос. Відкинуті Нарцисом жінки зажадали 
покарати його. Богиня правосуддя Немезида почула їхні благання. Повертаючись з полю-
вання, Нарцис зазирнув у затьмарене джерело і, побачивши у воді своє відображення, зако-
хався в нього. Він не міг відірватися від споглядання самого себе і помер від любові до 
себе» [16, с. 201].

Вторинний нарцисизм виникає тоді, «коли лібідо дорослої людини звертається до 
самої себе» [17, c. 288]. Зовнішній світ такої людини починає сприйматися та формуватися 
під впливом «власних процесів мислення та почуттів». Зникає об’єктивний зв’язок з навко-
лишнім середовищем, тобто вона бачить не те, як є насправді, а те, що вона собі уявила 
крізь призму власних розумових процесів. Таке бачення світу дозволяє уявити, як у нар-
циса зникає зв’язок з навколишнім світом, йому дуже важко будувати здорові стосунки 
та майже неможливо розуміти інших. А це призводить до тотальної самотності [18, с. 353].

САМОТНІСТЬ. Згідно із поглядами іспанського філософа Хосе Ортега-і-Гассета, 
причиною самотності є різне бачення людьми світу: «Я здатний бачити і розуміти світ 
лише із свого «тут». Неможливо бачити світ «узагалі», не займаючи певного «тут» у цьому 
світі, і моє бачення завжди є певна «перспектива», що відкривається з такої точки, яку 
я займаю. Ніхто не може бачити світ замість мене: навіть якщо хтось постане на те місце, 
де був я, тепер уже буде дивитися він і буде бачити по-своєму… У цьому ще одна причина 
початкової самотності» [19, с. 289].

Самотність усвідомлюється як наслідок відсутності чи недосяжності особливо зна-
чущого об’єкта (об’єктів) спілкування, неможливості досягнення бажаних за тривалістю, 
кількісними та якісними характеристиками параметрів комунікації, адже «…саме буття 
людини є найглибшим спілкуванням. Бути – означає спілкуватись» [20, с. 312].

Як зазначає відомий український філософ Н. Хамітов: «Самотність у граничному 
бутті людини (бутті-на-межі) породжується її трансцендуючим характером, у результаті 
чого людина стає самотньою стосовно попереднього стану свого Я, а також свого буден-
ного оточення. Самотність у граничному бутті людини є справді внутрішньою самотністю» 
[21, с. 263]. Самотність визначає межі граничного буття людини та форми соціальної взаємодії.

Особливого значення стан самотності набуває в епоху карантинних обмежень 
та соціальної ізоляції, поширення деструктивних форм соціальної поведінки.

Висновки. Таким чином, проведене дослідження дозволяє дійти висновку, що філо-
софія економіки з моменту свого оформлення у самостійну, впливову науку в працях кла-
сиків була і залишається потужним інструментом опису, аналізу й пояснення феномена 
Homo Economicus. Філософський підхід дозволяє інтегрувати знання різних наук про 
людину та виокремити екзистенціали сучасного людського буття. Такими екзистенціалами 
в епоху інформаційного суспільства є АГРЕСИВНІСТЬ, НАРЦИСИЗМ, САМОТНІСТЬ. 
Такі екзистенціали в бутті сучасної людини відображають її психо-духовні характери-
стики, особливості її самоактуалізації, окреслюючи її життєве покликання або досвід, який 
вона ще має набути.
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HOMO ECONOMICUS: AGGRESSIVENESS, NARCISSISM, LONELINESS

Vitalii Malimon
Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas,

Department of Public Administration and Management
Korolia Danyla str., 13, 76015, Ivano-Frankivsk, Ukraine

The article reveals the essential characteristics of the category “Homo Economicus”. The theoretical 
foundations of the concept of “Homo Economicus” are described and its paradigmatic transformations in 
the process of historical development are shown. This concept is considered as a rational model that allows 
to analyze the ways of conscious choice of the individual at different levels of economic systems and to 
identify different interpretations of human economic behavior.

It is established that one of the first in philosophy that considered the interconnectedness of economic 
and moral behavior was A. Smith. He formulated the concept of “Homo Economicus” and “natural order”. 
A. Smith believed that the basis of society is man, and therefore studied human behavior with its motives 
and desire for personal gain.

Attention is drawn to the fact that modern philosophy of economics continues to actively 
coordinate efforts with the political, psychological and mathematical sciences, becoming a holistic 
and powerful integrated science that offers a comprehensive multidimensional approach to the interpretation 
of the phenomenon of “Homo Economicus”.

It is emphasized that the formation of the information society leads to the fact that the pace of life is 
growing so much that modern man has a clip thinking, loses spiritual landmarks. At the beginning of the XXI 
century there is a transformation of the image of “economic man” into “spiritual man” and the relevance 
of the study of the actual personal characteristics of the individual. The attempts of modern man to preserve 
his individuality, the right to freedom turns into the spread of individualism, which leads to aggressiveness, 
narcissism, loneliness.

It is determined that the existentials of AGGRESSIVENESS, NARCISSISM, LONELINESS in 
the existence of modern man reflect his psycho-spiritual characteristics, features of gaining life experience 
and spiritual landmarks. As a result, the importance of the individual’s personal characteristics, in particular, 
such as adaptability, creativity, innovation, critical thinking, information literacy, flexibility, leadership 
and responsibility.

Key words: human, Homo Economicus, aggressiveness, narcissism, loneliness.
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THE PROBLEM OF UNITY OF KNOWLEDGE: FROM THE IDEA  
OF UNIFICATION TO THE PROCESS OF INTEGRATION

Bohdana Manchul
Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University,

Faculty of Philology, Department of Philosophy and Cultural Studies
Kotsiubynsky str., 2, 58012, Chernivtsi, Ukraine

In the early 20th century, the need to revise the purpose and structure of scientific knowledge 
and understanding became one of the key problems for philosophers and scientists. Many models of holistic 
knowledge were proposed. In the 1920s and 1930s, representatives of the Vienna Circle developed a sys-
tem of unified science with reductionism as the leading research method. It was based on a simple logical 
scheme of reducing one science to another according to the principles of natural levels of organization. 
However, reductionism in positivistic interpretation was strongly criticized. In the mid-20th century, instead 
of the question “How can scientific knowledge be unified?” the emphasis was set on the question “Is unifi-
cation a key to understanding what a scientific explanation is?”. Thus, M. Fridman and F. Kitcher proposed 
a model of explanatory unity of knowledge, according to which the principle of unification is directly related 
to understanding, and the unity of scientific theory is determined by how useful it is in creating a holistic sys-
tematized argument. In the late 20th – early 21st centuries, the idea of the   unity of knowledge was replaced 
by the process of disciplinary integration with a complex structure and typology. In particular, there are dia-
chronic and synchronic, integrative and interactive, intra-scientific and extra-scientific levels of knowledge 
integration. In particular, multi and crossdisciplinarity represent the temporary interaction between scientific 
disciplines; inter and transdisciplinarity are considered to be more stable types of knowledge synthesis; 
non, post, and antidisciplinarity are common for integration of knowledge outside of science. The current 
interpretation of scientific integration focuses more on how to systematize and integrate existing knowledge, 
what methodology to use in research, how to unify terms, etc., but it does not give a clear answer as to 
whether such an approach provides new knowledge.

Key words: philosophy of science, unity of knowledge, unified science, scientific explanation, scien-
tific understanding, scientific research, scientific theory, integration of knowledge, reductionism.

Articulation of the issue. The interconnection of disciplinary boundaries is of great inter-
est among philosophers, psychologists, sociologists, cognitivists, and historians of science. The 
idea of unity of knowledge is not new. The history of mankind is an example of the fact that most 
of the cultures, reflecting on art and literature, nature and man, usually rely on the idea of holistic 
knowledge, which is often due to the influence of philosophical and religious thought. Neverthe-
less, the disciplinary structure of science became a leading trend in the last four centuries of its 
history. However, the need to reconsider the purpose and structure of scientific knowledge and to 
understand how scientific explanation was possible became one of the key issues for both phil-
osophers and scientists.

Current scientific researches and issues analysis. The concept of unity of knowledge 
has been studied in numerous works, among them there should be mentioned those by G. Tan-
zella-Nitti, T. Tahko, E. Sober, J. Cat. It is worth mentioning R. Carnap’s, O. Neurath’s interpret-
ation of reductionism, C. Hempel’s deductive-nomological method, P. Oppenheim’s and H. Put-
nam’s ontological model of unity of science, F. Kitcher’s and M. Fridman’s epistemic model 
of explanatory unity, T. Grantham’s and V. Gijsbers’ conceptualization of disunity of science, 
J. Klein’s and J. Moran’s analysis of the rise of disciplinary integration.
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Unresolved problem analysis. In the 19th century, positivists have set a rather ambitious 
goal of understanding what was the foundation of scientific knowledge. This process was inevit-
able, taking into account the breakthrough in research and discoveries which science (especially 
physics) was experiencing at that time. Early positivists have developed a disciplinary hierarchy 
from the most general disciplines about simple phenomena to highly specialized areas about 
complicated phenomena. Taking into account the variety of research approaches, positivists saw 
the problem in the possibility of creating a single methodological standard. Their idea was to 
develop a fundamental system that would enable the integration of scientific knowledge under 
the general name “The Unified Science”. This term has gained popularity not only among phil-
osophers but also among scholars. Later this process has gone through a variety of transform-
ations: from explanatory unification to pluralism, and, finally, to disciplinary integration. The 
question that still causes a lot of discussions is whether unified and integrated knowledge can 
create a holistic scientific picture of the world.

Research results presentation. In the 20th century, the call for unified knowledge has 
been made in a circle of scientists who professed the idea that science can use a holistic approach 
precisely because nature per se is unified. In the 20th century, the most important metaphysical 
questions had been posed by scientists, not by philosophers. Many have tried to focus on the rela-
tionship between different forms of knowledge, they opened new scientific horizons and wanted 
to offer a corresponding philosophical interpretation of their results. Even those contemporary 
scientists who were critical about spiritual and transcendent phenomena have not been able to 
avoid facing problems that are relevant also from a humanistic, not only scientific, point of view 
[1]. The rapid progress of science (especially natural sciences) violated the question of how 
the revolutionary discoveries of natural laws directly affect humans, their values,   and spiritual 
experience and how to organize knowledge so that the integral picture of everything can be 
formed. A call to coordinate scientific and social activities through rational planning and pro-
motion of the idea of   a single science as a driving force of human civilization and technological 
progress became significantly loud. Unified knowledge remained a leading scientific ideal. Its 
goal was to emphasize that existing theories showed that both independent facts and phenomena 
could be united in a single scientific frame.

In the philosophy of science, the idea of   unified knowledge was promoted by logical 
positivism (later known as logical empiricism), emphasizing the compulsory conduct of a clear 
distinction between science and metaphysics and removing the latest from the system of uni-
fied knowledge. The Vienna Circle became a peculiar center for the development of unification 
guidelines in the 1920s–1930s. They saw their goal in deprivation of science from metaphysical 
impurities and in the transition from fragmentary knowledge to the unified model. To achieve 
this, they focused on the role of logical ties in scientific knowledge. 

From the very beginning, the unity of knowledge was considered as a methodological 
problem, therefore, its solution was seen in the attempt to develop a universal scientific method. 
The first and, probably, the most famous method was reductionism, which performed a double 
function: it acted as the unity of the observational and explanatory principles of science. The 
effectiveness of reductionism depended on the level of communication between the theories. 
It was based on reducing one science to another on the principle of natural levels of the organ-
ization. However, the problem that caused serious discussions was the use of reductionism in 
the study of such issues as organic processes and human consciousness. In the late 20th century, 
most philosophers of science agreed that reductionism in such a radical form was false.

Logical positivists singled out three key elements to the embodiment of the idea of uni-
fied science. Firstly, it was necessary to arrange a scientific language. The idea was to reduce all 

B. Manchul



111
Вісник Львівського університету. Серія філос.-політолог. студії. 2021. Випуск 36

scientific terms to basic statements, or rather – to the physical scientific language. Secondly, it 
was necessary to create a single system of scientific laws. The standards of such laws were con-
sidered those that were formulated by physicists. And thirdly, it was necessary to unify scientific 
methods. This meant that the procedures for checking hypothetical statements in various fields 
of scientific knowledge should be the same or as similar as possible. The science that would have 
performed a certain methodological standard was physics. 

Thus, reflecting on the possibility of building a unified scientific knowledge, the two lead-
ing ideas were formed within the Vienna circle. Initially, R. Carnap proposed to overcome the gap 
between different disciplines and objects of their research, considering that all science was based 
on personal experience that constructed the external world. An alternative proposal for unification 
was offered by C. Hempel, who argued that the structure of experience was objective and could 
be investigated empirically [2]. In 1936, O. Neurath launched the Institute of Unified Knowledge 
and became a co-editor (along with R. Carnap) of the “International Encyclopedia of Unified Sci-
ence” (1938–1940). Its task, as defined by the philosopher, was to integrate scientific disciplines, 
to combine them so that the benefits of one became the benefits of another [3, p. 24]. At the same 
time, R. Carnap focused on the possibility to identify and unite all scientific concepts into a single 
system based on several fundamental concepts. Consequently, R. Carnap discovered a new form 
of strong reductionism, C. Hempel developed a deductive-nomological model of explanation, 
and O. Neurath adhered to the problem of the unity of science [4]. 

In 1958, P. Oppenheim and H. Putnam redirected the discussion toward interpreting sci-
ence as a reductive unity of concepts and laws. “The unity of science in the strongest sense is real-
ized if the laws of science are not only reduced to the laws of some discipline, but the laws of this 
discipline in some intuitive sense are “unified” or “connected” [5, p. 4]. The authors considered 
the unity of science as an established empirical hypothesis, supported by evidence of actual sci-
entific practice which was based on the reflected unity of nature [5, p. 16–27]. However, such 
a vision of scientific unity was criticized by many philosophers. In particular, H. Putnam in his 
late writings found a lot of gaps in his theory. He analyzed the place and importance of unification 
in scientific explanation and criticizes reductionism for being unable to become a foundation for 
the integration [6, p. 207].

Both logical empiricism and Oppenheim-Putnam’s hypothesis are examples of the onto-
logical model of unity of knowledge. There is also an epistemic (pragmatic) model of unity of know-
ledge. The difference between the two is that the first considers the unity of knowledge as the max-
imum effectiveness of knowledge, while the second one – as a real unity of diversity. The ontological 
approach determines which part of a separate explanation can perform the function of the unifica-
tion: only those phenomena that are caused by a joint explanatory factor are taken into account. 
The pragmatic approach calls for an explanation that contains a variety of phenomena [7, p. 221].

Consequently, reflections and discussions on the capacity of a unified science had changed. 
Instead of the question, “How is it be possible to unify scientific knowledge?” philosophers 
of science focused on the question “Is the unification a key to understanding what a scientific 
explanation is?”. In particular, it was popular among the supporters of the epistemic-pragmatic 
model of the unity of scientific knowledge, among the most famous representatives of which were 
M. Fridman and F. Kitcher. Their idea was that an explanation was construed in terms of deductive 
derivation. Some phenomena were deduced from a unifying premises or by using an explanatory 
pattern from a unifying set. The premises are considered to be the most general, fundamen-
tal, and explanatory if they are averted immediately or via a chain of explanatory deductions 
[8, p. 395]. Therefore, a causal relationship is derived from an explanation. The principle of uni-
fication is directly related to understanding, and the unity of the theory is determined by how it is 
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useful in creating a holistic systematized argument. Therefore, an understanding is possible only 
in a certain form of unification, and the theories can only be combined with the criterion of integ-
rity [9]. At the same time, M. Fridman’s program idea was that the explanation was reduced 
to a small number of independently acceptable laws. Those laws that are issued independently 
and not related to others are the consequences of more fundamental laws [10, p. 271–272].

However, such a view of unification as an explanation has certain disadvantages. Firstly, 
the pragmatic approach determines the success of unification only when it gives a positive result, 
namely, a strong argument. However, the impossibility of creating such an argument may indicate 
disadvantages or weaknesses of both the theory and arguments in its favor, which also promotes 
scientific progress. Secondly, it is not convincing that the explanation of two or more events must 
necessarily be united by the same law. There are many examples that support such idea (especially 
in physics), however, there are examples when the existence of common features of the phenom-
ena does not guarantee that they are subjected to the same laws. And thirdly, hypotheses that can 
explain two or more phenomena are considered epistemically better than hypotheses that cannot 
do this. Although unifying explanations have a greater probability, they are not necessarily true.

By integrating discoveries into the system of existing theories, scientists deepen theor-
etical ties within a certain theory and increase the level of theoretical integration. When a new 
explanation corresponds to the existing theory the explanatory force of the latter increases signifi-
cantly. This means that it can be applied to a greater number of issues and problems associated 
with the subject being studied. Therefore, the idea of   unified knowledge was popular because 
the involvement of unification in the heuristic process was one of the potential strategies for 
the progress of scientific theories.

It became clear that reductionism was unable to fulfill the function of building a model 
which would lead to the unification of science. Therefore, M. Natan’s question was quite logical: 
“If the reduction is neither necessary nor sufficient for unification, what does it mean for two 
branches of science to be “unified”? [11, p. 166]. In the late 20th century, there have been attempts to 
answer this question by analyzing the theory of disciplinary integration. At first, it was considered 
at the level of construction of common theories. For example, H. Kinkeid determined the integrated 
inter-level theory as a higher manifestation of possible disciplinary interaction [12]. T. Grantham 
distinguished two categories: theoretical (conceptual, ontological, and explanatory) and prac-
tical (heuristic, and methodological) interconnections [13]. V. Gijsbers analyzed three approaches 
that dominated the scientific community regarding the possibility of integrated knowledge: one 
method of knowledge has an advantage over the rest; various explanations of a certain process 
are combined into one and it has an advantage over the rest of the methods; various approaches 
in the process of scientific research make their contribution to the overall result, but work separ-
ately [14]. Tendencies in scientific research show that neither of these approaches is dominant. 

Most researchers of integration of scientific knowledge agree that in order for this process 
to succeed it has to fulfill particular conditions. Firstly, integration must contribute to scien-
tific progress, to act as a motivating element to new discoveries or to rethinking the old ones. 
Secondly, it is necessary to develop general criteria for identifying various stages of synthesis 
and comparison of the theoretical and methodological unification between the branches of sci-
ence. Thirdly, the synthesis of knowledge as an early form of integration begins as soon as there 
is a new problem that requires an integrative basis, and the degree of unification increases pro-
portionally to the number and significance of the unknown and its explanations. Since there is no 
limit to the number of problems that can be explored, therefore, a maximum level of knowledge 
integration is impossible [11, p. 178]. Fourthly, integration is possible in ad hoc mode, when 
a separate scientific field has resources to respond to internal disciplinary issues, except for indi-
vidual cases where disciplinary resources are not enough and there is a need for cooperation.
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Integration processes have a rather complicated and ambiguous classification. One 
of the classifications that consider the genealogical and historical nature of disciplines consists 
of diachronic and synchronic approaches. The first examines the integration in the historical con-
text of the development of science. On the other hand, the synchronic approach considers integra-
tion not historically, but at a certain moment of its development. Thus, the two types of scientific 
synthesis can be distinguished: interactive and integrative. The interactive type is the temporary 
interaction between scientific disciplines. There are fields like multidisciplinarity (cooperation, 
in which a certain complex problem is simultaneously studied by several disciplines without 
the harmonization of research methods, terms, and subsequent prospects of joint work) and cross-
disciplinarity (the use of methods of one discipline to study another) where such interactions 
occur on the same level. Therefore, this type of integration is also known as horizontal. The inte-
grative type is determined by more stable interaction, as it is in interdisciplinarity (transferring 
of methods from one discipline to another discipline or combining methods of various disciplines 
to create one for the study of phenomena that are not fixed for some specific discipline) and trans-
disciplinarity (use of scientific methods in the study of complex systems that go beyond disci-
plinary science). It builds a certain hierarchy of disciplines that are involved in this process, so it 
is known as vertical. Various types of disciplinary integration are not mutually exclusive, but can 
function simultaneously. The second level of classification is a sphere of distribution of integra-
tion processes. It is possible to distinguish intra-scientific integration (multi, cross, interdisciplin-
arity); integration of scientific and non-scientific knowledge (trans, para, hyper, metadisciplin-
arity); integration of knowledge outside of science (non, post, antidisciplinarity). And the third 
level of classification is interdisciplinary integration. It can occur within the natural and socio-hu-
manitarian disciplines (social psychology, biochemistry); between natural and socio-humanitar-
ian disciplines (bioethics, economic geography, mathematical linguistics). And the fourth level is 
the interaction between scientific and beyond scientific (esoteric) knowledge [15, p. 9–10].

In the early 21st century, the idea of the unity of science and, even, the integration of science 
is being reconsidered. The integrative approach is used by modern science to research and solve 
many phenomena, however, there is no clear understanding of how exactly it happens. In addi-
tion, there are still discussions about the heuristic potential of knowledge integration [16]. The 
current interpretation of scientific integration focuses more on how to systematize and integrate 
existing knowledge, what methodology to use in scientific research, how to unify terms, etc., but 
it does not provide a clear answer to whether such an approach produces new knowledge.

Conclusion. The issue of unification and integration of knowledge remains relevant 
both for science and philosophy. For science, it is important in terms of heuristic, methodo-
logical, instrumental, technical, and terminological potential. While philosophers are interested 
in metaphysical, epistemological, teleological, and normative aspects of this process, as well as in 
rethinking of concepts such as a “scientific explanation” and “scientific understanding”. Histor-
ical analysis indicates that even discussing the possibilities of such processes helps to understand 
how the criteria of science change, what are its strong and weak methodological sides, which 
communicative capabilities modern scientific disciplines have, and how they affect a scientific 
research. It is also important to understand how the integration of knowledge changes modern 
education, which response to these processes in a much faster and creative way than science. 
At this stage of the development of science, the search for the middle way between the pro-
cesses of disciplinary and methodological isolation and scientific integration dominates. Disci-
plinary integration parity is likely to be maintained because the research problem is formulated 
by a particular discipline or disciplines, and if it cannot or does not want to solve it on its own, 
attempts are made to involve other methods and resources (usually interdisciplinary). If a cer-
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tain discipline can independently answer the question, then the need for knowledge integration 
disappears. Therefore, the integration of knowledge is possible only with the heuristic methodo-
logical crisis. On the other hand, an attempt (although unsuccessful) to unify knowledge is not 
caused by the need for a separate discipline, but a more global goal – to build a single universal 
scientific picture of the world.
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ПРОБЛЕМА ЄДНОСТІ ЗНАННЯ: ВІД ІДЕЇ УНІФІКАЦІЇ  
ДО ПРОЦЕСУ ІНТЕГРАЦІЇ

Богдана Манчул
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філологічний факультет, кафедра філософії та культурології
вул. Коцюбинського 2, 58012, м. Чернівці, Україна

На початку ХХ століття необхідність переглянути мету і структуру наукового знання та зрозу-
міти, як можливе наукове пояснення, стала однією із ключових як серед філософів, так і серед учених. 
Було запропоновано чимало моделей побудови цілісного знання. У 1920–1930-х рр. представники 
Віденського гуртка розробили систему уніфікованої науки, в основі якої провідну функцію викону-
вав метод редукціонізму. Він базувався на простій логічній схемі зведення однієї науки до іншої за 
принципом природних рівнів організації. Однак редукціонізм у позитивістському тлумаченні зазнав 
серйозної критики. У другій половині ХХ століття замість питання «Як можна уніфікувати наукове 
знання?» наголос був зроблений на питанні «Чи є об’єднання ключовим для розуміння того, що таке 
наукове пояснення?». Тому М. Фрідманом та Ф. Кітчером була запропонована модель пояснюваль-
ної єдності знання, згідно з якою принцип уніфікації був безпосередньо пов’язаний із розумінням, 
а єдність наукової теорії визначалася тим, наскільки вона корисна у створенні цілісного системати-
зованого аргументу. Наприкінці ХХ – на початку ХХІ століття ідея єдності знання була замінена на 
його інтеграцію. Цей процес має доволі складну структуру та типологію. Виокремлюють діахроніч-
ний та синхронічний, інтегративний та інтерактивний, внутрішньонауковий та позанауковий рівні 
інтеграції знання. Зокрема, мульти- та міждисциплінарність являють собою тимчасову взаємодію 
між науковими дисциплінами; інтер- та трансдисциплінарність вважаються більш стійкими типами 
синтезу знань; не-, пост- та антидисциплінарність є поширеними для інтеграції знань поза нау-
кою. Сучасна інтерпретація наукової інтеграції більше зосереджується на тому, як систематизувати 
та інтегрувати наявне знання, яку методологію використовувати в наукових дослідженнях, як уніфі-
кувати терміни тощо, однак вона не дає чіткої відповіді на те, чи виробляє такий підхід нові знання. 

Ключові слова: філософія науки, єдність знання, уніфікована наука, наукове пояснення, нау-
кове розуміння, наукове дослідження, наукова теорія, інтеграція знання, редукціонізм.
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У статті розглянуто культурний менеджмент крізь призму компетентнісного підходу. Окрес-
лено мережевий характер соціокультурної діяльності, де через взаємодію суб’єктів посилюється не 
лише потенціал кожного, але й аксіологічний потенціал самої сфери культури. Окреслено причини 
складнощів управління культурою та визначення ефективності культурних процесів та їх головних 
дієвців, серед яких – слабка структурованість, високий рівень суб’єктивності та низька прогностич-
ність.

Проаналізовано культурменеджерську діяльність з огляду на сфери застосування, підкрес-
лено розмежування культурних та креативних індустрій, на підставі чого запропоновано авторське 
бачення структурування культурної сфери (запропоновано мапу культурних індустрій, де виділені 
тематичні та «обслуговуючі» галузі) та диверсифікація культурного менеджменту за функціоналом 
(безпосередньо мистецтво та творчі процеси, менеджмент і продакшн, фінанси та продажі, культурна 
аналітика).

Компетенції в культурному менеджменті розглянуто як синтез знань, навичок та цінностей. 
Здійснено аналіз стандартів вищої освіти для спеціальностей «Культурологія» та «Менеджмент 
соціокультурної діяльності» на предмет спільних та відмінних рис з акцентом на компетентності. 
На підставі даних проведеного соціологічного дослідження визначено головні soft skills і hard skils, 
необхідні для культурного менеджера у сучасних умовах. При цьому серед soft skills актори ринку 
виділяли комунікативні навички, зокрема, уміння комунікувати з різною цільовою аудиторією: ЗМІ, 
мистецьким середовищем, замовниками та підрядниками, владою, бізнесом, громадськістю. Серед 
hard skills – управління процесами, організація роботи, формування команди, фінансові та правові 
навички, позиціонування та промоція культурного проєкту чи продукту, розуміння специфіки куль-
турних процесів, культурного контексту, вміння аналізувати культурні потреби суспільства та куль-
турну політику в інституціях різних рівнів.

Проведено порівняльний аналіз компетенцій менеджера культури, наведених у стандартах 
вищої освіти, з компетентностями, затребуваними сучасним ринком культури. Цей аналіз показує, 
що стандарти вищої освіти дають можливість університетам формувати програми таким чином, щоб 
навчати студентів необхідних для ринку навичок, проте не всі університети цю можливість вико-
ристовують.

Ключові слова: культура, мережевий підхід, культурний менеджмент, компетентності, ринок 
культури, культурологічна освіта, культурні та креативні індустрії, soft skills, hard skills.
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Аксіологічна компонента культурного менеджменту
Соціокультурна сфера є мережевою структурою, що характеризується тісними вза-

ємопроникними людськими зв’язками і співпрацею поміж рівними, самостійними парт-
нерами, які паритетно беруть участь у процесі прийняття рішень. Суб’єкти мережі, яка 
складається з обмеженого кола гравців, взаємодіють один з одним, утворюючи мережу 
тривалих відносин, залежностей і домовленостей. Щільність зв’язків у мережі дозволяє 
контролювати і отримувати доступ до ресурсів один одного, що посилює спільнотний 
характер мережевої структури. За такого укладу виникає унікальна ситуація, коли ефек-
тивна взаємодія суб’єктів здебільшого відбувається за стратегією win-win, оскільки роз-
виток мережі передбачає розширення потенцій усіх її учасників. Культурна діяльність, на 
відміну від промислового сегменту, неможлива без нетворкінгу – налаштування на міжін-
ституційну та індивідуальну взаємодію, що посилює позиції сфери не так через конкурен-
цію між дієвцями ринку, як через їхню грамотну співпрацю. Мережевий підхід стверджу-
ється нами як один із найбільш ефективних у культурній галузі (див. обґрунтування цієї 
тези через аналіз кейсу включення Львова до Креативної Мережі ЮНЕСКО) [5].

Виходячи із цих особливостей, менеджмент у культурі суттєво відрізняється від 
засад управління в інших сферах. Зокрема, основна відмінність виявляється у презумпції 
довіри, а не опортунізму щодо інших гравців-конкурентів, що дозволяє суттєво зменшити 
моральні й ресурсні трансакційні витрати (зокрема, і на комунікацію), а конкуренція від-
бувається, з одного боку, як боротьба за ресурси в межах мережі, з іншого – як боротьба 
мережі за здобуття певного додаткового чи альтернативного зовнішнього ресурсу. Плану-
вання переорієнтоване на «внутрішнє віддзеркалення», на відміну від традиційного пла-
нування, попри наявність певних ключових пунктів і подій, загалом стратегія діяльності 
відштовхується від щоденної взаємодії у мережі – коригування діяльності відбувається на 
ґрунті щоденного аналізу дій та взаємодії з іншими суб’єктами [5]. За таких засад управ-
ління культурою вирізняється слабкою структурованістю, високим рівнем суб’єктивності 
та низькою прогностичністю [4, с. 200]. Такі особливості суттєво утруднюють завдання 
визначення ефективності як процесів, так і самих дієвців ринку. Коефіцієнти ефектив-
ності – болюче питання для культурної сфери, оскільки тут неможливі прямі, зумовлені 
економічною вигодою рішення, адже культурний продукт базується і необхідно залежний 
від ціннісного контексту. Саме цей ціннісний вимір і зумовлює складність систем оці-
нювання, а отже, і управління. На відміну від раціональної ефективності «класичного» 
менеджменту, соціокультурна сфера масштабується здебільшого показниками неекономіч-
ного характеру, де значну вагу мають традиції, культурні особливості, цінності конкретної 
спільноти і «стилі» її діяльності, життєві орієнтири й виробнича етика.

Зважаючи на особливості менеджменту в сфері культури, перед освітніми закла-
дами також постає проблема щодо підготовки фахівців відповідного профілю, тим паче, 
що сфера дуже динамічна та потребує постійного переосмислення. Хосе Ортега-і-Гассет, 
описуючи місію університету, зазначав, що він має виконати дві основні функції: зробити 
з пересічної людини доброго фахівця і культурну особистість – помістити її на висоту 
часу: «спільнотам важливо, аби ці професіонали, попри знання своєї окремої професії, 
були здатні жити на висоті свого часу і так впливати на життя інших. Тому неминучим 
є впровадження в Університет нових курсів навчання культури чи системи тих уявлень, 
яких від нас вимагає час» [6, с. 78]. Повною мірою це твердження актуальне й для сьо-
годення. При цьому науковий дискурс стосовно зазначеного питання лише формується. 
Окремі проблеми у своїх дослідженнях порушують А. Євграфова, Ю. Євпак, Н. Проко-
пенко, І. Пархоменко, Р. Олексенко, Ф. Олійник, К. Фарінья, М. Чорна та ін. Проте ця про-
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блематика потребує ширшого фахового обговорення та осмислення, причому не лише на 
теоретично-методологічному рівні. Власне, актуальність цієї розвідки зумовлена браком 
прикладної верифікації вказаних питань через польові дослідження.

Метою цієї статті є аналіз компетентнісного дискурсу культурного менеджменту 
через звернення до освітнього та професійного контекстів. Компетенції профільних випус-
кників/працівників визначаються на основі навчальних програм та державних стандартів 
за спеціальностями «Культурологія» та «Менеджмент соціокультурної діяльності», роз-
глядаються крізь призму стратифікації ринку культурних індустрій та верифікуються за 
допомогою результатів комплексного дослідження локального сегменту культурологічної 
освіти та її попиту в культурних індустріях, здійсненого ГО «Українська асоціація куль-
турологів – Львів» спільно з Дослідницькою агенцією Fama – Custom Research Agency за 
підтримки УКФ у 2021 р. Висновки здійсненого аналізу стануть підставою для методичних 
рекомендацій для випускових кафедр, а також будуть включені до Аналітичного звіту про-
єкту УАК – Львів «Освітній профіль культурної стратегії Львова».

Стратифікація сфери діяльності культурного менеджменту
Термінологічна дискусія з приводу дефініції культури чи культурної діяльності, 

що виходить із концептуальних засад, може тривати нескінченно, отже, виходячи з прак-
тичних міркувань, звернемося до визначення основних понять у Законі України про куль-
туру [3]. Зокрема, тут ідеться про діяльність у сфері культури (культурну діяльність) 
як про творчу, господарську, наукову, бібліотечну, інформаційну, музейну, освітню, куль-
турно-дозвіллєву та розважальну діяльність, спрямовану на створення, тиражування, 
поширення, демонстрування, популяризацію, збереження і використання культурних благ 
та культурних цінностей для задоволення культурних потреб громадян; креативні інду-
стрії – види економічної діяльності, метою яких є створення доданої вартості і робочих 
місць через культурне (мистецьке) та/або креативне вираження; вітчизняний (націо-
нальний) культурний продукт – культурні блага і культурні цінності, створені (надані) 
вітчизняним виробником; креативний продукт – товари та послуги, що створені/надані 
за результатами культурного (мистецького) та/або креативного вираження і мають високу 
додану вартість.

Як бачимо, тут розглядаються креативні індустрії, які ототожнюються з культур-
ними, при цьому поняття культурного і креативного продукту розмежовуються. Щодо того, 
які сфери слід відносити до цих індустрій, можна прочитати в «Аналітичній довідці щодо 
обчислення економічних показників у сфері креативних індустрій» від Директорату кре-
ативних індустрій Міністерства культури України. В ній креативні індустрії виводяться 
з такого варіанту ланцюга доданої вартості:

Створення → виробництво → розповсюдження/тиражування → демонстрація/
промоція → споживання/участь

При цьому за межі ланцюга потрапляють менеджмент, збереження та експонування, 
освіта, які хоч і зазначаються як елементи створення вартості культурного продукту, але 
з процесу його виробництва випадають [1].

Також законодавство України визначає перелік видів економічної діяльності, які 
належать до креативних індустрій. До них зараховують: виробництво ювелірних і подіб-
них виробів, виробництво біжутерії та подібних виробів, виробництво музичних інстру-
ментів, видання книг, газет, журналів і періодичних видань, інші види видавничої діяль-
ності, видання комп’ютерних ігор, комп’ютерне програмування та видання програмного 
забезпечення, виробництво та розповсюдження кіно та відеофільмів, телевізійних про-
грам, демонстрація кінофільмів, видання звукозаписів, діяльність у сфері радіомовлення, 
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консультування з питань інформатизації, діяльність інформаційних агентств, діяльність 
у сфері зв’язків із громадськістю, діяльність у сфері архітектури, дослідження та експери-
ментальні розробки у сфері суспільних та гуманітарних наук, рекламна діяльність, спеціа-
лізована діяльність із дизайну, діяльність у сфері фотографії, надання послуг з перекладу, 
освіта у сфері культури, театральна та концертна діяльність, індивідуальна мистецька 
діяльність, функціонування театральних та концертних залів, функціонування бібліотек 
та музеїв [7].

Таке ототожнення креативних та культурних індустрій, відсутність чіткості у дефіні-
ціях понятійного апарату, відсутність обґрунтованих підходів до опису самої сфери культури 
та її стратифікації зумовлює проблеми не лише в осмисленні феномена культурного менедж-
менту в Україні, але й відповідне нерозуміння у вищій освіті, яких саме фахівців кафедри 
випускатимуть і які компетенції для них будуть важливими у професійній діяльності. Про-
блематичним залишається й визначення самих сфер, для яких вони тих фахівців готують.

Оскільки в культурних індустріях неможливо визначити один критерій стратифіка-
ції, базуючись на засадах вітчизняного законодавства, скоригованих структурним підходом, 
що застосовується у низці європейських країн (зокрема, Великій Британії), пропонуємо 
таку мапу культурних індустрій, яка включає «провідні», тематичні галузі та «допоміжні», 
свого роду обслуговуючі.

Таблиця 1
Мапа культурних індустрій

тематичні галузі:

спадщина бібліотеки, музеї, архіви, історичне середовище, колекційно- 
антикварний ринок

перформативні мистецтва театр, музика, танець, акційні мистецтва

візуальні мистецтва образотворчі мистецтва, виставкова і галерейна діяльність, дизайн, 
ремесла, мода, фотомистецтво, street-art

медіа телебачення, радіо, кіно, відео-арт, кібер-мистецтво, культурна 
журналістика

література і видавнича 
справа

літературна творчість, видавництво книг, періодики, перекладацька 
діяльність та ілюстрація

клубна культура і розваги вкл. стендап та концертну діяльність
культурний туризм 
та фестивально-ярмар-
кова діяльність

екскурсійна діяльність, організація подорожей, фестивалі (гастроно-
мічні, історичні, етнографічні, мистецькі….), тематичні ярмарки

«обслуговуючі» галузі:
управління у сфері куль-
тури державне та громадський сектор

освіта у сфері культури формальна, неформальна, інформальна освіта: мистецька, культуро-
логічна, культурменеджерська

культурна аналітика
у т.ч. рефлексія творчих процесів, себто художня критика, літера-
турна критика тощо, які виконують функції саморегуляції й самороз-
витку культури

Щодо структурування самого культурного менеджменту, то, на нашу думку, більш 
прозорим і практичним є поділ за функціоналом, згідно з яким культурний менеджмент 
можна поділити на тематичні кластери. Ольга Дятел виділяє їх три:

1) безпосередньо мистецтво та творчі процеси, кураторство, арт-проєкти тощо;
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2) менеджмент і продакшн  включає комунікацію, розповсюдження інформації, 
вибудовування комунікаційних стратегій, координацію процесу виробництва продукту чи 
події від початку й до завершення, залучення відповідних фахівців та ресурсів, фінансовий 
менеджмент і звітування, робота з донорами;

3) фінанси та продажі  охоплює фандрейзинг, безпосередні продажі, маркетингові 
стратегії, логістичне обслуговування ринку, інвестиції тощо [2].

Однак, на нашу думку, слід включити ще один кластер, який не є настільки числен-
ним і не завжди представлений у всіх проєктах, однак тим не менш є окремим і значимим:

4) культурна аналітика. Попри низьку чисельність представників групи й зазвичай 
поєднання цього функціоналу з іншими, культурні аналітики, на нашу думку, становлять 
(чи повинні становити) окрему групу. Передовсім тому, що значимість рефлексивних про-
цесів у сфері, яка переживає процес суттєвої організаційної трансформації та водночас має 
світоглядно-формуючий характер, висока. У культурній сфері все ще багато питань загаль-
носвітоглядного та філософського характеру, які визначають поведінкові патерни галузі, на 
кшталт «як можна заробляти на культурі» або «чи повинне мистецтво бути прибутковим чи 
нести передусім етичний сенс».

Реальність культурного менеджементу така, що здебільшого дієвці ринку є мульти-
функціональними, причому як у межах різних проєктів, так і одного. Часто митець є влас-
ним менеджером, куратором, продюсером, фінансистом й агентом, не кажучи вже про 
саморефлексію. Це результат відносної молодості вільного ринку, на якому лише форму-
ються інститути літагентів, професійних кураторів чи власне аналітиків, які не є виключно 
науковцями.

За таких умов питання компетенційного складу професій різних фахівців залиша-
ється актуальним завданням.

Компетенції в культурному менеджменті
Компетенції традиційно розглядають як трикутник зі знаннями, навичками і сві-

тоглядними позиціями. Найскладнішим елементом цієї структури є власне світоглядні 
позиції чи ставлення (attitudes). Знання і навички – базова педагогіка, яка забезпечує про-
цес надання інформації, освоєння її та переведення у формат знань і задає певні вправи 
для верифікації й прикладного застосування, тим самим формуючи навички. Однак коли 
ми вводимо їх у систему ставлення, завдання ускладнюється до світоглядного рівня та сут-
тєво розтягується в часі. Адже формування й прийняття світоглядних установок становить 
тривалий процес трансформації і перегрупування всієї системи поведінкових стратегій 
та орієнтирів.

ESCO (Європейська комісія) застосовує те саме визначення поняття «компетент-
ність», що і Європейська кваліфікаційна система (ЄКК). Відповідно до цього «компе-
тентність означає підтверджену здатність використовувати знання, вміння та особисті, 
соціальні та/або методологічні здібності, у робочих або навчальних ситуаціях та в про-
фесійному та особистісному розвитку» [11]. Вони описуються з позицій відповідальності 
та самостійності.

Європейська модель еталонних компетенцій для молоді включає 8 показників і охо-
плює компетенції, яких ми маємо навчити дітей «перед тим, як відпустити їх у доросле 
життя» [8]. Серед ключових складників цієї моделі такі як:

1) грамотність як здатність сформулювати думку, позицію, намір на письмі чи 
усно, на рівні, що забезпечує комфортну й ефективну комунікацію;

2) мовна компетенція чи мультилінгвізм, що передбачає знання рідної й іноземних 
мов;
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3) знання у сфері науки й техніки, як-то розуміння базових процесів, як усе функці-
онує, достатніх для прийняття самостійних рішень і формування суджень, включає мате-
матику, інженерію, науки;

4) цифрові та технологічні компетенції – навички роботи з цифровими носіями, 
базова (відповідна до актуального етапу розвитку) комп’ютерна та інтернет-грамотність;

5) міжособисті, соціальні та навчальні компетенції, що включають також і здат-
ність навчатися впродовж життя;

6) активне громадянство – базовий набір знань та усвідомлень, відповідальна про-
активність;

7) підприємницькі компетенції – модель поведінки, що дозволяє людині успішно 
втілювати власні задуми в життя. Включає планування діяльності, застосовування творчих 
та інноваційних підходів до роботи, а в разі потреби – здатність ризикувати.

8) Обізнаність та здатність до самовираження у сфері культури, яка закладає 
горизонт бачення та самосвідомості особистості та її палітру самовираження.

Також варто говорити про компетенції особистісні та спеціальні фахові. До перших 
належать: проактивність, самоорганізація та стійкість, а також соціальні компетенції – 
робота з іншими людьми, робота в команді, делегування, конфліктостійкість та кризовий 
менеджмент тощо. Специфічні або фахові охоплюють кілька груп, зокрема:

1) методологічні компетенції – які методи існують у цьому полі, як відбувається 
процес виробництва й дистрибуції культурного продукту в цій специфічній тематиці – 
освоєне знання профільного контексту: його категоріального апарату, історії та сучасності, 
класифікаційних засад, основних закономірностей і тенденцій тощо;

2) інформативні – де здобувати інформацію, як її оцінювати, перевіряти й верифіко-
вувати, як оцінювати експертний вимір тощо;

3) галузі, особливості процесів, ціноутворення, специфіка комунікації тощо.
Оскільки сфера культури належить до високо суб’єктивних та передбачає високий 

рівень партнерської взаємодії, прогнозуємо, що тут значимість особистісних компетенцій 
оцінюватиметься дієвцями ринку вище, аніж специфічних або фахових. Оскільки культур-
ний менеджмент здебільшого має міждисциплінарний характер, то більше, аніж конкретне 
контекстуальне знання, оцінюватиметься здатність це знання здобути, знати в кого саме 
й уміти про це домовитись.

В Україні фахівців у сфері культури та культурного менеджменту випускають ВНЗ 
за двома основними спеціальностями – «Культурологія» та «Менеджмент соціокультурної 
діяльності». Попри те, що ці спеціальності включені до різних галузей знань (культуро-
логія належить до сфери гуманітарних наук, а менеджмент соціокультурної діяльності до 
галузі знань «Культура і мистецтво»), вони мають дуже схожі об’єкти вивчення та цілі 
навчання. Та й випускники цих освітніх програм планують працювати в одній сфері і вико-
нувати схожі функції.

Для обох спеціальностей розроблені стандарти вищої освіти, які мають досить 
багато спільних рис, зокрема й у визначенні необхідних компетентностей. Водночас 
основні відмінності між стандартами полягають у тому, що стандарт з культурології акцен-
тує на культурологічному аналізі джерел, явищ, подій, політик, стратегій тощо, включає 
набуття навичок аналітичного характеру. Натомість стандарт з менеджменту соціокультур-
ної діяльності – на менеджерських компетенціях, без урахування теоретичної підготовки 
в галузі культури1.

1  Більше про стандарти вищої освіти можна прочитати в статті О. Дарморіз, О. Мухи «Культурні 
індустрії та культурологічна освіта в Україні: точки дотику й системні прогалини», поданій до друку 
в червні 2021 р. (науковий журнал “Virtus”
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Стандарти вищої освіти у сфері культурології та менеджменту соціокультурної 
діяльності передбачають формування у студентів відповідних загальних компетентностей, 
при цьому передбачається, що вони мають набути навиків розв’язувати складні спеціалізо-
вані завдання й практичні проблеми у галузі професійної діяльності або у процесі навчання, 
що характеризується комплексністю та невизначеністю умов. Серед спеціальних фахових 
компетентностей у стандартах прописані компетентності критично аналізувати культурні 
явища у зв’язку із соціальною та економічною ситуацією; використовувати для їх аналізу 
відповідні методи дослідження; розробляти соціокультурні проєкти та організовувати 
культурні події, використовуючи для цього наявну нормативну основу; популяризувати 
знання про культуру та поширювати інформацію культурологічного змісту та ін. [9; 10].

Водночас обговорення із викладачами кафедр відповідних спеціальностей у межах 
проєкту «Освітній профіль культурологічної стратегії Львова» показали, що значна частина 
педагогів фокусувалася здебільшого на загальних компетентностях, позиціонуючи фахові 
як «набувні у процесі практичної діяльності», себто у кращому разі  стажувань та сту-
дентської практики, у гіршому – в процесі набуття досвіду уже на професійному шляху 
після здобуття вищої освіти. Така ситуація ставить питання також про рівень відповідно-
сті шкільних програм до потреби формування вищенаведених еталонних компетентностей 
молоді і чи не є масова вища освіта в Україні гіперкомпенсацією браку/нестачі тих базових 
компетенцій, які повинні були здобуватися в процесі шкільної освіти. З іншого боку, це 
може виражати запит саме на формування цієї «довготривалої» ціннісної компоненти.

Аналіз ринку культури через проведення глибинних інтерв’ю серед діючих акторів 
у сфері культурменеджменту2 показав, що здебільшого вони виокремлювали необхідність 
володіння soft skills, зокрема найважливішого значення надавали комунікативним нави-
чкам, наголошуючи на умінні комунікувати з різною цільовою аудиторією: ЗМІ, мистець-
ким середовищем, замовниками та підрядниками, владою, бізнесом, громадськістю. При 
цьому великого значення надавали також етиці спілкування та грамотності мови. Дещо 
менше, проте досить вагоме, значення для опитуваних мали загальна ерудованість, креа-
тивність, уміння створювати мережу та наводити мости, знання іноземних мов.

Серед hard skills великого значення надавали компетентностям, пов’язаним із здатно-
стями до управління процесами, організацією роботи, умінням формувати команду, розв’я-
занням фінансових питань, знаннями правового функціонування сфери культури, нави-
чками позиціонування та промоції культурного проєкту чи продукту, уміння визначити його 
матеріальну та нематеріальну вартість. Водночас серед цієї групи компетентностей варто 
виокремити ще розуміння специфіки культурних процесів, культурного контексту, уміння 
аналізувати культурні потреби суспільства та культурну політику в інституціях різних рівнів.

Усі ці компетентності досить узагальнено описані у стандартах вищої освіти від-
повідних спеціальностей. Водночас у такому узагальненому підході прихований, з одного 
боку, величезний потенціал, оскільки це дає можливість конкретизувати запропоновані 
компетентності через впровадження різних наукових дисциплін, практик, тем, акценту-
ючи на найактуальніших та змінюючи їх за потреби, відповідно до трансформацій у сфері 
культури. З іншого боку, у разі складання освітньої програми є можливість випадково або 
й зумисно уникати формування певних компетенцій, які прямо не прописані у норматив-
них документах.

2  Глибинні інтерв’ю проводилися соціологічною агенцією ФАМА в межах соціологічного дослі-
дження як складової частини проєкту «Освітній профіль культурологічної стратегії Львова» у 2021 р. Було 
опитано 60 дієвців культурного ринку Львова та проведено кілька фокус-груп та соціологічний експери-
мент. Аналітичний звіт проведеного дослідження буде оприлюднений восени 2021 р.
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Висновки. Розглядаючи соціокультурну сферу як мережеву систему, де визначальне 
значення має взаємодія між людьми, важливо розуміти компетентність основних дієвців 
на цьому полі. Це має значення для розвитку самої системи, для людей, які взаємодіють, 
для споживачів культурного продукту та для побудови нових соціальних зв’язків. Усвідом-
лення того, що це діяльність насамперед на ціннісному полі максимально посилює увагу 
до цього питання. Важливо також визначитися із системою необхідних компетентностей 
у разі здобуття професійної кваліфікації у культурних менеджерів як тих, хто впливає на 
культурний розвиток суспільства.

При цьому слід враховувати, що культура є системою, що динамічно змінюється, 
трансформується, формує нові смисли та цінності, а отже, і система компетентностей 
дієвців на ринку культури теж буде постійно трансформуватися. Відповідно, цей стан слід 
моніторити та вносити корективи в освітній процес, культурні стратегії та політики.

Також для розуміння професійних компетентностей культурменеджерів важливо 
мати бачення сфер застосування їхніх знань, умінь, навичок та цінностей. Сучасні підходи 
до структурування ринку культури різняться і у дефініціях, і у визначенні його складників, 
і в розуміннях проблемних полів культурменеджерської діяльності. Нами було представ-
лено мапу культурних індустрій, яка максимально покриває український культурний ринок 
і представляє два блоки галузей: тематичні (спадщина, перформативні мистецтва, візуальні 
мистецтва, медіа, література та видавнича справа, клубна культура і розваги, культурний 
туризм та фестивально-ярмаркова діяльність) і «обслуговуючі» (управління у сфері куль-
тури, освіта у сфері культури, культурна аналітика). Інші галузі (як, наприклад, архітектура 
й реклама) перенесені нами у кластер креативних індустрій властиво з огляду пріоритету 
культурної цінності.

Структурування культурної сфери дало можливість виокремити певні гіпотези щодо 
компетентнісного дискурсу:

 – професійні компетентності у сфері культури тісно пов’язані із загальними, зокре-
ма з особистісними характеристиками, і є рівно важливими у професійній діяльності (а 
подекуди переважаючими);

 – набуті компетентності будуть впливати не лише на професійну діяльність, але 
й на формування всієї культурної сфери суспільства, його аксіологічного виміру.

Значною мірою ці гіпотези підтверджує соціологічне дослідження, проведене соціо-
логічною агенцією ФАМА в рамках проєкту «Освітній профіль культурологічної стратегії 
Львова» за підтримки Українського культурного фонду. Водночас це дослідження можна 
вважати лише започаткуванням аналітичних досліджень у культурологічній освіті, куль-
турному стратегуванні, дослідженні ринку культури, адже без систематичної моніторин-
гової й аналітичної діяльності розуміти сферу культури, яка є надзвичайно динамічною, 
а отже, потребує постійного вимірювання й осмислення,  неможливо.
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The article considers cultural management through the prism of the competence approach. Authors 
outline the network character of sociocultural activity, where interaction of subjects not only strengthens 
the potential of each actor, but also develops the axiological potential of culture sphere itself. The reasons 
for the difficulties of cultural management and determining the effectiveness of cultural processes and their 
main actors are outlined, including their fuzzy structure, high level of subjectivity and low predictability.

The cultural management activity is considered from the perspective of application; the distinction 
between cultural and creative industries is emphasized, and the author’s vision of structuring the cultural 
sphere (the map of cultural industries) is proposed, as well as the diversification of cultural management by 
functionality (creative processes, management and production, finance and sales, cultural analytics).

Competencies in cultural management are considered as a synthesis of knowledge, skills, 
and attitudes. An analysis of higher education standards for the specialties “culturology” and “management 
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https://mon.gov.ua/storage/app/media/vyshcha/standarty/2020/06/17/034 Kulturologiya bakalavr.pdf
https://ec.europa.eu/esco/portal/escopedia/Competence
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of socio-cultural activities” was conducted, identifying common and distinctive features, with an emphasis 
on competencies. Based on conducted sociological research, the main soft skills and hard skills necessary 
to the cultural manager in actual conditions are defined. Among the soft skills, market actors highlighted 
communication skills, in particular, the ability to communicate with different target audiences: the media, 
the artistic environment, customers and contractors, government, business, the general public. Hard skills 
include process management, work organization, team building, financial and legal skills, positioning 
and promotion of a cultural project or product, understanding the specifics of cultural processes, cultural 
context, ability to analyze cultural needs of society and cultural policy in institutions of different levels.

A comparative analysis was performed, evaluating the competencies of the culture manager, 
according the standards of higher education, against the competencies demanded by the actual market 
of culture (the latter are determined by the results of sociological research). This analysis shows that higher 
education standards enable universities to design programs in such a way as to teach students the skills 
needed for the market, but universities can also neglect it.

Key words: culture, network approach, cultural management, competencies, culture market, 
culturological education, cultural and creative industries, soft skills, hard skills.
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ЛЮДИНА ЕПОХИ КАПІТАЛОЦЕНУ: ЗМІНА ПАРАДИГМИ
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Виклики початку ХХІ ст. артикулювали проблему перевизначення парадигми сучасного світу, 
що має нову конфігурацію взаємодій та соціокультурних практик людини в умовах технологічної 
сучасності. Підкреслюється, що остання продовжує посилювати відчуженість людини до Землі. Ця 
ситуація породжує соціально-економічні проблеми, де чільне місце посідає питання збереження як 
людства, так і планети Земля. Наголошується, що на сучасному етапі людські дії мають множинний 
глобальний характер, відзначаються наднаціональним і транснаціональним характером, впливають 
на такі глобальні структури, як біосфера, техносфера, ноосфера тощо. У цьому зв’язку варто звер-
нутися до концепції комунікативної дії як взаємозв’язку людини з Іншим (людиною, природою, сус-
пільством, світом тощо), що посилюється такими поняттями, як «коеволюція», «капіталізм», «антро-
поцен» тощо. Останні артикулюють проблему спів-буття людини та Землі в контексті економічної 
діяльності, дозволяють залучити інструментарій технічних і природничих наук.

Доводиться, що економічний чинник у сучасному філософському дискурсі набуває особли-
вого значення, що пов’язано з наявними суперечностями спів-буття Землі та людини. На підставі 
концепту «капіталоцен» (Джейсон В. Мур) зазначається, що сучасна глобалізація є символом нової 
економіки. Остання виступає мережею, що трансформує наявні взаємозв’язки (соціальні, політичні, 
культурні тощо). Ця мережа створює новий рисунок поверхні Землі, водночас стискуючи її, перетво-
рюючи на єдиний простір, сприяючи пришвидшеній трансляції бажань економічної людини. Засто-
совується концепт «економічна цивілізація», що постає маркером епохи Капіталоцену.

Підкреслюється, що Земля розуміється як товар, як об’єкт, справедливе ставлення до якого 
залишається поза увагою. Ця ситуація окреслює парадокс: посилення експлуатації Землі поясню-
ється як ефективний чинник покращання її якості. У цьому контексті особливого значення набуває 
концепт «людина від Землі», де ставлення до Землі є тією рушійною силою, що змінює не лише 
довкілля, але й саму людину. Остання отримує можливості виявити свої сутнісні сили. Усвідомлення 
цієї ситуації вимагає потребу зміни векторів подальшого розвитку людства: для людини значущою 
має виступити не лише інша особа / суб’єкт, але й планета Земля, де розгортається множинність 
комунікативних дій. Це дозволяє стверджувати, що проблема економічної людини не вичерпана, 
вона набуває нового філософсько-антропологічного виміру.

Ключові слова: людина, Земля, Капіталоцен, економічна цивілізація, споживання, екологія.

Виклики початку ХХІ ст. артикулювали проблему перевизначення парадигми сучас-
ного світу, де, здавалося б, такі сталі концепти, як «природа», «людина», «економіка», «сус-
пільство», «влада» тощо, репрезентують нову конфігурацію взаємодій та соціокультурних 
практик людини в умовах технологічної сучасності. Остання, на жаль, не подолала мак-
симу утилітарного ставлення до Землі, що продовжує посилювати відчуженість людини до 
Землі. Є. Бистрицький підкреслює, що людину як агента дій (embodied agent) неможливо 
виокремити зі світу, не зруйнувавши її вкоріненості [1, с. 20–21]. Ця ситуація змушує науков-
ців у контексті економіко-політичного дискурсу звертатися до філософського осмислення 
подальшого існування людства. Так, у ювілейній доповіді Римського клубу «Капіталізм, 
недалекоглядність, населення і руйнування планети» (“Сome! Capitalism, Short-termism, 
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Population and the Destruction of the Planet”) [2] порушуються соціально-економічні про-
блеми, де чільне місце посідає питання збереження як людства, так і планети Земля.

Сучасність відзначається тим, що людські дії не лише мають глобальний характер 
(Г. Йонас) [3] та долають обмеженість теперішнього, але й впливають на такі глобальні 
структури, як біосфера, техносфера, ноосфера тощо. Ці дії мають множинний характер, 
відбуваються в просторі Землі та здійснюють значний вплив на планету, відзначаються над-
національним характером, що дозволяє говорити про зміну векторів дослідження. У цьому 
зв’язку варто звернутися до концепції комунікативної дії як взаємозв’язку людини з Іншим 
(людиною, природою, суспільством, світом тощо), головні принципи якої зазначено в пра-
цях Т. Адорно, Ю. Габермаса, Г. Йонаса, М. Маклуена, А. Єрмоленка, А. Лоя та інших.

Сучасні дослідники (М. Елвін, М. Сагофф, Д. Харавей, Дж. В. Мур та інші) за допо-
могою таких маркерів, як «коеволюція», «капіталізм», «антропоцен» тощо, звертаються 
до проблеми спів-буття людини та Землі, що, на нашу думку, демонструє нову парадигму 
людини як дієвця в контексті економічної діяльності. Так, Дж. В. Мур зазначає, що коли 
ми аналізуємо такі соціальні явища, як культура чи політична влада, насправді ми зверта-
ємося до дій, які людина застосовує до природи, тим самим позначаючи певну історичну 
епоху [4, р. 28]. Американський дослідник М. Елвін наголошує на зміні концепту «влада» 
в нових постмодерних практиках. Відтепер цей концепт застосовується не лише щодо 
панування над соціальними акторами (спільнотами, державами, індивідами) чи природою 
на кшталт економічного виробництва, ідеться про новий вияв влади – інтелектуальну владу 
над природою, яка полягає у застосуванні інноваційних технологій, здатних прогнозувати 
її майбутнє, тобто майбутнє Землі [5, p. 210]. Варто підкреслити евристичний потенціал 
думки філософа, що дозволяє розширити діапазон дискурсу наукових парадигм, долучити 
інструментарій як технологічних, так і природничих наук.

Економічний чинник в сучасному філософському дискурсі набуває особливого зна-
чення, що пов’язано з наявними суперечностями спів-буття Землі та людини. Склалася 
ситуація, коли «тріумф homo faber над своїм зовнішнім об’єктом є водночас і тріумфом 
над внутрішньою природою homo sapiens, якою цей тріумф і був обумовлений» [3, с. 24]. 
Л. Горбунова підкреслює, що людина насамперед конструює себе, спрямовуючи дії / техно-
логії на інших [6, с. 24]. Дж. В. Мур застосовує поняття «капіталоцен», що постає альтер-
нативою визначенню епохи Антропоцену як епохи панівної діяльності людства. На його 
думку, існує тісний взаємозв’язок між природою / Землею та капіталізмом, бо останній 
не є економічною чи соціальною системою. Капіталізм – це спосіб організації природи, 
що відповідає історичним реаліям, тому саме це поняття має бути покладене в основу 
визначення сучасної епохи. Для капіталізму економіка, довкілля та людство є складниками 
єдиної системи, пов’язаними феноменом життя, що відтворює епоху людства. Дослідник 
ставить під сумнів, що епоху діяльності людства варто визначати як епоху Антропоцену. 
Він наголошує, «ми живемо в Капіталоцені, історичній епосі, сформованій відносинами, 
що надають перевагу накопиченню» [4, р. 173], тому визначення природи як зовнішнього 
об’єкта є основною умовою як накопичення капіталу, так і руйнування Землі. Це дозволяє 
зробити висновок, що лише усунувши опозицію «природа – суспільство» можна подолати 
наявне насилля, форми прояву тоталітаризму щодо Землі.

У цьому зв’язку варто звернутися до праці Ж. Делеза та Ф. Ґваттарі «Анти-Едіп: 
Капіталізм та шизофренія», де вони репрезентують феномен Землі як тіла в сенсі концеп-
туалізації суспільного виробництва як машини бажань. На думку філософів, руйнування 
форм буття пов’язане не лише з діями в площині Землі, але й з обставиною – кому нале-
жить Земля, чиєю власністю вона є. Вони підкреслюють, що «первісна машина поділила 
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народ, але зробила це на неподільній Землі» [7, с. 223]. Надалі відбувається поділ Землі 
капіталом; образи капіталу як форм власності мислителі позначають за допомогою таких 
симулякрів, як «Батько», «Мати», «Дитина»: «Послуги спілок та походження тепер реалі-
зуються не за допомогою людей, а за допомогою грошей; у цьому разі сім’я стає мікроко-
смом, готовим демонструвати те, що ним більше не керується. У певному сенсі ситуація 
не змінилася, оскільки за посередництва сім’ї інвестується все те ж економічне, політичне 
й культурне суспільне поле, його зрізи та його потоки. Приватні особи – це ілюзія, образи 
образів або похідні похідних. Але, з іншого боку, змінилося все – адже сім’я, замість того 
щоб створювати й розвивати панівні чинники суспільного відтворення, задовольняється 
доповненням та реалізацією цих факторів у своєму власному способі відтворення. Отже, 
батько, мати й дитина стають симулякром образів капіталу (“Месьє Капітал, Мадам Земля” 
та їхня дитина – Трудящий ...), так що ці образи взагалі більше не визнаються в бажанні, 
яке змушене інвестувати лише їхній симулякр» [7, с. 417].

Сучасна глобалізація є символом нової економіки. Остання виступає мережею, тран-
сформуючи не лише економічні вектори, але й соціальні, політичні, культурні тощо. Ця 
мережа створює новий рисунок поверхні Землі, водночас стискуючи її, перетворюючи на 
єдиний простір, сприяючи пришвидшеній трансляції бажань економічної людини. У цьому 
зв’язку доречним є застосування концепту «економічна цивілізація», що постає маркером 
епохи Капіталоцену. Так, Д. А. Робінсон у статті «Економіка та «можливість цивілізації»: 
чотири судження» підкреслює важливу думку, що економісти опікуються не цивілізацією, 
а тими можливостями, які вона може надати [8]. Маркером нової економічної цивілізації 
є культ споживання, значну увагу якому приділив Ж. Бодріяр [9]. За допомогою концепту 
«симулякр» філософ демонструє трансформацію та маргіналізацію соціальної реальності.

Одновимірність економічної людини (Е. Фромм) продукує одновимірність Землі 
в сенсі економічного чинника, що здійснює тиск на розвиток людства за «моделлю 
ринку», усуваючи «модель культури» (В. Межуєв), що відповідає потребам економічної 
цивілізації як єдиного товарного світу (У. Бек). Існує небезпека виникнення економіч-
ного тоталітаризму.

Постає питання: «Чому найвидатніші науковці так і не створили рецептури вирі-
шення наявних проблем?». Д. Кристіан надає таку відповідь: «Ідея майбутнього без постій-
ного зростання не надто модна й популярна в нинішньому світі…» [10, с. 292]. Визначення 
сучасної цивілізації як технологічної не усуває руйнівної сили споживацького суспільства, 
що має безпосередній тиск на технології та знання, унаслідок чого споживання ресурсів 
Землі набуває максимального виправдання: відтепер усе набуває сенсу товару, пріори-
тетним постає штучне, що долає значимість природного довкілля. Так, пластик набуває 
нового значення – він постає цілим світом, втілюючи ідею Ф. Фукуями «меж немає». Ця 
ситуація трансформує людські практики, породжує екологічні й антропологічні проблеми.

Дж. В. Мур актуалізує проблему екологічної кризи в контексті парадигми «Антро-
поцен – Капіталоцен» [4]. Ідеться про важливість застосування такого маркера, як «еколо-
гія», для осмислення економічної діяльності людини в просторі Землі. Дослідник зверта-
ється до проблеми глобального розвитку людства, де, на його думку, історія капіталізму 
не лише межує з історією довкілля – вони утворюють єдину історію людства. Ці роздуми 
резонують з поглядами Е. Тоффлера, який визначив стадії розвитку людства (аграрна, інду-
стріальна, постіндустріальна), кожна з яких пов’язана не лише з осмисленням значення 
техніки для розвитку особи й суспільства, але й залученням природних ресурсів [11]. На 
думку К. Шваба, початок ХХІ ст. свідчить про Четверту промислову революцію, яка усуває 
такий складник, як природа, зосередивши увагу на розвитку цифрових технологій. Варто 
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підкреслити, що людина як дієвець поступається місцем техніці й новітнім технологіям, 
тобто йдеться про революцію технологій, що здебільшого усувають ідентифікуючі алго-
ритми людини. Остання визначається на підставі того, чи здатна вона «співпрацювати» 
з новими технологіями [12, с. 13].

На жаль, останніми десятиліттями розвиток практичних відносин відбувається 
в бік кількісного, а не якісного зростання. Земля постає як товар, як об’єкт, справедливе 
ставлення до якого залишається поза увагою. Ця ситуація окреслює парадокс: посилення 
експлуатації Землі розуміється як ефективний чинник покращання її якості. «Ефективний 
діяч» намагається максимально взяти у Землі все для отримання прибутку, унаслідок чого 
відбувається виснаження Землі. Інакше кажучи, Земля розуміється виключно як плат-
форма для ефективної людської діяльності. Такий підхід є характерним для економічного 
пояснення феномена Землі. Зауважимо, що й еволюція системи землеробства засвідчувала 
розуміння останньої виключно як техніко-технологічної системи. Завданням цієї системи 
було забезпечення перетворення певних об’єктів для досягнення бажаного згідно з тех-
нологічним алгоритмом техніко-технологічної діяльності. Так, Є. Попов для позначення 
природи / Землі застосовує поняття «технічний об’єкт» [13], що, на нашу думку, повністю 
відповідає антропоцентричній моделі спів-буття людини та Землі.

Постають питання: «Як стати / бути людиною, працюючи на Землі?», «Як не втра-
тити сенс життя / буття на Землі в умовах світу, що дедалі сильніше абсолютизує та ідеалі-
зує технології?». Відповіді на ці питання потребують нових методологічних засад. У цьому 
контексті особливого значення набуває концепт «людина від Землі», де ставлення до Землі 
є тією рушійною силою, що змінює не лише довкілля, але й саму людину. Остання набуває 
можливості виявити свої сутнісні сили. Людина від Землі – це духовна людина, яка працює 
на Землі, відчуває відповідальність за неї в ситуації глобальних проблем, що стосуються як 
буття Землі, так і людства. У цьому контексті варто звернутися до проблеми турботи, яка 
дозволяє розглядати Землю як головну цінність, потрібну для збереження людства, бо саме 
Земля є першосуб’єктом, якому підпорядкована людина. Остання відкрила нові горизонти 
існування / форми буття, проте як істота, що має біологічне походження, людина має пам’я-
тати про важливість збереження усієї системи / Землі, частиною якої вона є. Основним 
філософсько-методологічним принципом постає така теза: у природі не існує залишків чи 
відходів, будь-який побічний продукт є джерелом для нового продукту.

Науковою спільнотою артикулюється проблема збільшення ресурсу Землі. На думку 
Дж. В. Мура, подолання зазначеної ситуації можливе за умови створення нової пара-
дигми – парадигми світової екології, що єдина здатна відповісти на виклики сьогодення, 
комплементарно поєднати традиційні та інноваційні складники, де традиційним складни-
ком є дискурс щодо взаємозв’язку капіталізму, природи та людини, а інноваціним складни-
ком – включення історії людства, що розгортається в площині Землі, де природа та людина 
розуміються як єдиний всесвітньо-історичний процес. На думку філософа, усвідомлення 
й подолання наявних ризиків можливе за умови подолання кризи сприйняття, бо влада, 
виробництво, багатство й ставлення до природи / Землі складають єдине ціле. Дослідник 
закликає трансформувати капіталізм в «світову екологію, що поєднає накопичення капі-
талу, гонитву за владою й спільне виробництво природи в діалектичній єдності» [4, р. 15]. 
Проте це стане можливим тоді, коли людина, маючи значний техніко-технологічний спа-
док, поставить за мету гармонічно співіснувати в біоті, враховуючи як її можливості, так 
і «бажання». Натомість сьогодні людство наблизилося до межі, за якою система Землі ще 
може гармонізувати власне існування самостійно, але вже без людини.



130
Вісник Львівського університету. Серія філос.-політолог. студії. 2021. Випуск 36

У цьому контексті феномен «Великого вибуху», що знаменує значні потрясіння / 
трансформації людської життєтворчості, постає втіленням виходу людини за наявні межі 
взаємодії з навколишнім середовищем. Так, Е. Морен застосовує поняття «політики люд-
ства». Ця політика, на його думку, має виступити підґрунтям сучасної економічної / техно-
логічної цивілізації. Ідеться про осмислення «хвороб» цивілізації, які є наслідком неконтр-
ольованого розвитку технологій та споживання, що не лише зумовлюють одне одного, але 
й свідчать про нарцисизм людства, подолання якого можливе за умови переосмислення 
«живильних, тобто творчих, джерел» цивілізації [14, с. 226]. Зазначимо, що «зцілення 
цивілізації» сьогодні постає однією з фундаментальних проблем, що набуває нового зву-
чання у зв’язку зі становленням нових реальностей, які трансформують спів-буття людини 
та Землі. У цьому сенсі набуває нового звучання максима: «покращувати – це піклуватися 
й доглядати».

Висновки. Земля як «місце зустрічі» Людини та не-Людини (природи) демонструє, 
що й сьогодні зберігається розрив між природним і соціальним, який продукує значні 
антропологічні та екологічні ризики. Усвідомлення цієї ситуації стверджує потребу в зміні 
векторів подальшого розвитку людства: для людини значущою має виступити не лише інша 
особа/суб’єкт, але й планета Земля, де розгортається множинність комунікативних дій.

Відповідно до конфігурації економічної діяльності, пов’язаної з формуванням тран-
снаціональних і трансгеографічних просторів, що стають ознакою нового світу, сучасність 
можна позначити за допомогою таких понять, як «неоекономіка», «постекономіка», які 
головну увагу приділяють економічній діяльності в нових умовах Четвертої промислової 
революції, так й «еко-економіка», яка презентує значимість залучення екологічного виміру. 
Це дозволяє стверджувати – що проблема економічної людини не вичерпана, вона набуває 
нового філософсько-антропологічного виміру.
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THE MAN OF THE ERA OF THE CAPITALOCENE:  
CHANGING THE PARADIGM
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Challenges of the beginning of the XXI century articulated the problem of redefining the paradigm 
of the modern world, with a new configuration of interactions and socio-cultural practices of man in 
the conditions of technological modernity. It is emphasized that the latter continues to increase human 
alienation from the Earth. This situation raises socio-economic problems, where the preservation of both 
humanity and the planet Earth is prominent. It is emphasized that human actions have multiple global 
character, are characterized by supranational and transnational meaning, affect such global structures 
as the biosphere, technosphere, noosphere and so on. In this regard, we should refer to the concept 
of communicative action as the relationship of man with the Other (man, nature, society, world, etc.), 
which is enhanced by such concepts as “coevolution”, “capitalism”, “Anthropocene” and so on. The latter 
articulates the problem of the coexistence of man and the Earth in the context of economic activity, allow to 
attract the tools of technical and natural sciences.

It is argued that the importance of the economic factor in modern philosophical discourse acquires 
special significance due to the existing contradictions of the coexistence of Earth and man. Based on 
the concept of “capitalist” (J. W. Moore), it is noted that modern globalization is a symbol of the new 
economy. The latter acts as a network that transforms existing relationships (social, political, cultural, etc.). 
This network creates a new pattern of the Earth’s surface while compressing it, turning it into a single space, 
contributing to the accelerated translation of the desires of the economic man. The concept of “economic 
civilization” is used, which is a marker of the Capitol Age.

It is emphasized that the Earth is understood as a commodity, as an object, the fair treatment of which 
is ignored. This situation outlines a paradox: increased exploitation of the Earth is explained as an effective 
factor in improving its quality. In this context, the concept of “man from Earth” acquires special significance, 
where the attitude to the Earth is the driving force that changes not only the environment but also man 
himself. The latter gets the opportunity to discover their essential strengths. Awareness of this situation 
confirms the need to change the vectors of further development of mankind: for a person, not only another 
person/subject should be important, but also the planet Earth, where the multiplicity of communicative 
actions unfolds. This suggests that the problem of economic man is not exhausted, it acquires a new 
philosophical and anthropological dimension.

Key words: man, Earth, Capitalocene, economic civilization, consumption, ecology.
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ОБРАЗ ЛЕСІ УКРАЇНКИ В КОНТЕКСТІ УКРАЇНСЬКОГО ПОСТМОДЕРНІЗМУ

Світлана Повторева
Національний університет «Львівська політехніка»

Інститут гуманітарних і соціальних наук,
кафедра філософії

вул. Митрополита Андрея, 5, 79013, м. Львів, Україна

У статті досліджуються особливості застосування методології постмодернізму представни-
ками українського фемінізму (С. Павличко, В. Агеєва, Т. Гундорова, О. Забужко) в контексті осмис-
лення творчості і життєвого шляху Лесі Українки. Засобами цієї методології, особливо застосовними 
в українському постмодернізмі, є принципи відмінності, трансгресії, деконструкції. Автор дово-
дить, що українські феміністки через таку методологію долучають сучасну українську філософію 
до новітніх тенденцій європейського гуманітарного дискурсу і популяризують українську культурну 
спадщину в Європі. Застосовуючи принцип відмінності, представниці українського постмодернізму 
аналізують різні форми психологічного та морального насильства і поневолення в творчості Лесі 
Українки. Підкреслюється, що самоідентифікація Лесі пов’язана з емпатією щодо слабших верств 
суспільства – жінок, робітників, національних, расових, гендерних меншин тощо. Використання 
принципу трансгресії дозволило українським дослідницям представити образ Лесі Українки як осо-
бистості, що усвідомила свою жіночу і творчу гідність. Тому вона змогла перетинати пороги, ство-
рені традиційним суспільством, бунтувати, відстоювати свої права і свободу. На думку автора статті, 
українські феміністки, застосовуючи принцип деконструкції в дослідженні життя і творчості Лесі 
Українки, відкрили невідомий прихований пласт української культури. Автор статті відзначає, що 
студії українських феміністок з життя і творчості Лесі Українки викликають чимало критики з боку 
дослідників-традиціоналістів. На ці закиди представниці українського постмодернізму відповіда-
ють іронічно. Вони вважають застарілими традиційні філософські і літературознавчі підходи, згідно 
з якими видатні люди присвячували своє життя тільки народові або естетиці. Натомість ті принципи, 
які застосовують українські феміністки (про що йдеться в статті), дозволяють побачити життя і твор-
чість видатних осіб, зокрема Лесі Українки, в усій повноті їх екзистенції. Незважаючи на багату 
літературу, присвячену Лесі Українці, лишається чимало загадкового в її особистості, і це приваблює 
дослідників в Україні і за її межами. Духовна сила української письменниці є прикладом для молоді 
не скорятися перед труднощами, наполегливо йти до своєї мети, жити гідно.

Ключові слова: відмінність, деконструкція, український. постмодернізм, трансгресія, фемі-
нізм.

Лесі Українці, її життю і творчості присвячено чимало праць, але не так багато 
з них пов’язані з осмисленням її ролі не тільки в художній літературі, але й у філософ-
ському постмодерному дискурсі. Такий підхід характерний для сучасного українського 
фемінізму, що об’єднує кількох доволі креативних авторів [1; 2; 4; 8; 9; 10; 11; 12]. Метою 
даної статті є дослідження особливостей застосування методології постмодернізму 
в контексті незвичного, нетрадиційного осмислення творчості і життєвого шляху Лесі 
Українки (феміністичного «лесезнавства»), а також точок долучення української філо-
софії до новітніх тенденцій європейського філософського дискурсу. До напряму фемі-
нізму в українській гуманітарній галузі можна зарахувати творчість таких дослідниць, 
як С. Павличко, В. Агеєва, Т. Гундорова, О. Забужко та ін. Істотною складовою цих робіт 
є виявлення витоків українського фемінізму.

© С. Повторева, 2021
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С. Павличко досліджує особливості становлення і розвитку фемінізму в Україні. 
Характерним в цьому аспекті є збірник її праць «Фемінізм», в якому вона відзначає, що 
традиція фемінізму веде початок з кінця Х1Х ст. і що в Західній Україні фемінізм був скла-
довою демократичних процесів. Ці українські землі, їх культура протягом значного часу 
щільно пов’язані з європейським культурним простором. Не було винятком, що частина 
творів напряму фемінізму написана і видавалася мовами європейських держав (німецькою, 
польською). Тим самим діяльність українських феміністок сприяла популяризації їх худож-
ніх творів в інших країнах. До українських феміністок минулих часів належали О. Пчілка, 
Н. Кобринська, О. Кобилянська, Л. Українка, їх підтримували І. Франко, М. Павлик та інші 
видатні представники творчої інтелігенції [7, с. 61]. Початок фемінізму покладений літе-
ратурною творчістю Н. Кобринської. Характерною ознакою діяльності письменниці був 
тісний зв'язок із західноєвропейським феміністичним дискурсом. Вона захоплювалася 
творчістю Джона Стюарта Міла, планувала перекласти українською мовою його твір «Про 
пригноблення жінок». Велике враження від праць цього автора отримала і Ольга Кобилян-
ська, повісті якої «Людина», «Царівна», чимало оповідань («Вальс меланхолійний» та ін.) 
є феміністичними за своїм змістом і спрямованістю.

У ряді статей С. Павличко значну увагу приділено Лесі Українці. Авторка доводить, 
що у творчій діяльності й у приватному житті письменниці фемінізм доволі відчутний. 
Леся Українка разом з Ольгою Кобилянською «ламали народницькі і святенницькі сте-
реотипи української культури, модернізували, інтелектуалізували і лібералізували укра-
їнську культуру, поширивши її дискурс нечуваними до того темами, зокрема такими, як 
жіноча сексуальність і свобода поведінки та вибору» [8, с. 173]. Спостерігається вплив не 
лише західноєвропейських мислителів на українських феміністок, але й зворотний рух. 
Зусиллями Лесі Українки та Ольги Кобилянської український феміністичний дискурс було 
введено в європейський контекст. Однак ця традиція, вважає С. Павличко, на довгі роки 
припинилася і була відновлена лише в 90- х роках ХХ ст. Напрям, в межах якого відбулося 
відродження фемінізму, може бути окреслений як український постмодернізм. Говорячи 
про фемінізм, С. Павличко звертає увагу на зв'язок українського фемінізму із західноєв-
ропейським. Вона вважає фемінізм, принаймні той, який її цікавить, науковим, інтелекту-
альним явищем. Називаючи імена широко відомих у світовому культурологічному та філо-
софському дискурсі феміністок Ю. Кристевої, Е. Сіксу, Л. Іріґарей та інших, вона акцентує, 
що в їхніх творах містяться зразки сучасного фемінізму [10, c. 270].

Важливими темами в роботах представниць українського постмодернізму стали 
творчість і життєвий шлях видатних письменниць і громадських діячок Х1Х ст. Чималий 
пласт ідей і концептів українського постмодерного дискурсу пов’язаний з Лесею Україн-
кою. Її яскраве життя привернуло увагу спершу С. Павличко, пізніше й інших вітчизняних 
авторок: В. Агеєвої, Т. Гундорової, О. Забужко тощо. Леся Українка, як зазначає С. Пав-
личко, мала кілька романів, вона не визнавала необхідності формального шлюбу й одружи-
лася зі своїм багаторічним другом К. Квіткою через настійливі прохання своєї матері Олени 
Пчілки. Дослідниця життя і творчості Л. Українки О. Забужко намагається зруйнувати міф 
про поетесу, створений патріархальним дискурсом чоловічого домінування попередніх 
часів. Відповідно до цього міфу Леся Українка була непривабливою хворою дівчиною, яка 
не користувалася успіхом у чоловіків і тому об’єктом її платонічної любові були жінки, 
особливо О. Кобилянська, з якою вона активно листувалася [4, с. 114]. На багатому мате-
ріалі О. Забужко обґрунтовує концепцію, яка відповідає феміністичному постмодерному 
дискурсу. Згідно ыз цією позицією Леся Українка постає самодостатньою особистістю, 
що усвідомлювала свою жіночу і творчу ідентичність, ніколи не шукала схвальних оцінок 
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чоловіків за статевою ознакою, відкидала «приділену їй, як жінці, нішу «меншини», а це 
вже незаперечний бунт проти встановленого порядку гендерної субординації» [4, с. 118].

Досліджуючи творчість і життя Лесі Українки, вітчизняні представниці фемінізму 
використовують методологічні засоби, близькі до тих, що містяться у працях згаданих 
вище представниць західного постмодернізму, Серед цих підходів найчастіше застосову-
ються принципи відмінності, трансгресії, деконструкції.

У працях С. Павличко зазначається, що Л. Українка, починаючи з 90-х років ХІХ ст. 
постає як «зріла і мудра жінка, вже не «друга стать», а стать в-собі-й-для себе, сповна 
самоопанована і свідома сили й наслідків свого самопізнання…». Тобто українська пись-
менниця усвідомлювала свою відмінність від чоловіків, не потребувала схвалення свого 
оточення, оскільки завдяки інтелектуальному розвиткові, вольовим якостям, творчій праці 
зуміла виявити себе непересічною особистістю і лідером.

О. Забужко виразно проводить ідею відмінності письменниці від оточення, її 
несприйняття загальноприйнятих уявлень про роль жінки й чоловіка у суспільстві. 
У її працях, особливо в книзі «Notre Dame d’Ukraine: Українка в конфлікті міфологій» [4] 
аргументовано доводиться, що українська письменниця перебувала на позиції жіночої 
самоідентичності, всіляко відстоювала свою незалежність і свободу думки. Йшлося про 
права не лише жінок, але й усіх пригноблених, якими в той час були жінки, селяни, робіт-
ники та ін. Цей мотив дуже істотний у західному постмодерністському філософському 
дискурсі, в якому чимало праць присвячено пригніченим верствам суспільства – жінкам, 
чужинцям, приходькам, людям з нетрадиційною орієнтацією тощо [6]. У широко відомому 
вірші «Досвітні вогні» Л. Українка звертається до робітничого класу, якого експлуатували 
капіталісти-можновладці, і закликає робочих людей повстати («не бійся досвітньої мли, 
досвітні вогні запали»). Вона вважала, що всі робітники, незважаючи на їх національну 
належність та інші відмінності, повинні триматися одне одного проти їх головного ворога – 
капіталу. У додатку до книги польського соціаліста Ш. Дикштейна «Хто з чого живе» Леся 
Українка писала: «Свідомі робочі не повинні звертати увагу на те, хто з них якої віри чи 
якої національності (робочий-німець, наприклад, не повинен вважати, що він кращий за 
поляка, поляк за руського, руський – українця и т. п.), вони повинні однодушно триматися 
разом, оскільки в них усіх один ворог — клас багатіїв, капіталістів, який користується 
працею робочих» [5].

Представниці українського постмодернізму, застосовуючи принцип відмінності, 
розглядають проблему насильства в творчості Лесі Українки, адже різновидом насильства 
в традиційних суспільствах та й подекуди нині є пригнічення жінок. Йдеться про аналіз 
ряду її поезій: «В дому роботи, в країні неволі», «Вавилонський полон», «Йоганна, жінка 
Хусова» та ін. Підкреслюється, що пригнічення стосувалося тих, хто відрізнявся від пану-
ючої верстви і не належав до чоловічої частини суспільства. В. Агеєва аналізує різні форми 
насильства і поневолення в творчості Лесі Українки, причому підкреслює, що насильство 
і пригнічення в даному випадку стосується не фізичного виразу, а більшою мірою психоло-
гічного та морального впливу [1, с. 78–93]. О. Забужко підкреслює, що самоідентифікація 
Лесі зі слабшим, здійснюється «з позиції, тобто апріорі слабшого, … якщо не жінки, то 
єврея, негра, гомосексуаліста…» [4, с. 226 ]. При цьому йдеться не стільки про ідентифіка-
цію з покривдженими, …скільки про ствердження «абсолютної вартости духовного опору 
поневоленню за будь-яких умов…» [4, с. 226].

Леся Українка неодноразово зверталася до сюжетів, пов’язаних із життям ранніх 
християн («В катакомбах» та ін.). Її приваблювали почуття і вчинки жінок, які щиро вірили 
і жили по вірі. Одним із мотивів творчості письменниці є протиставлення гідної поведінки 
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жінок і недостойних вчинків чоловіків. Характерним у цьому аспекті є драматичний твір 
письменниці «Йоганна, жінка Хусова», присвячений одній із жінок-мироносиць, яка була 
серед тих, хто першими прийшли до Гробу Господнього, щоби помазати тіло Христа. Вони 
побачили порожню гробницю, ангела біля могили й отримали від нього добру звістку. 
Пізніше жінки розповіли про це учням Христа. Йоганна була серед жінок, які отримали 
і сповістили новину про воскресіння Господа [Луки 24: 10]. Ще в одному місці Святого 
Письма говориться про Йоганну, жінку Хуси, домоправителя Ірода, яка разом з іншими жін-
ками супроводжувала Ісуса та апостолів в їх подорожах містами і селищами [Луки 8:1-3].

Твір Лесі Українки – це розповідь про самотність героїні, її вороже оточення, відсут-
ність не тільки якогось кохання, а навіть і поваги до свого чоловіка. Традиційна мораль, що 
вимагала жіночої покори, примусу жити з нелюбою людиною в ім’я застарілого розуміння 
обов’язку, поступатися своїми поглядами та прагненнями, заховуючи їх у глибині душі, 
прирікала її на тяжку долю без будь-якої надії на щастя. У цій драмі ми бачимо контрастну 
відмінність образу чоловіка – лицемірного, брутального Хуси – і його дружини Йоганни, 
високоморальної, лагідної й щирої жінки. У творі втілено прагнення Лесі Українки, які 
поділялися тогочасними інтелектуалами України, до емансипації від консервативних побу-
тових явищ, застарілих поглядів, в тому числі й на другорядне місце жінки в суспільстві. 
Відроджувалась активність прогресивної спільноти щодо культурної діяльності на благо 
суспільства, зростало бажання щільніше долучитись до європейського культурного кола, 
в якому вже чимало часу поширювалися феміністичні тенденції. Леся Українка, яка втілю-
вала у своїх творах такі тенденції, перебувала в центрі цих процесів, що набували популяр-
ності й в українських землях.

Одним із найбільш застосовних методологічних засобів у роботах представниць 
постмодерного лесезнавства є принцип трансгресії, вельми поширений в європейських 
феміністичних студіях загалом (Ю. Крістева [6], Л.Ірігарей [14], Д. Гаравей [13] та ін.). 
Сутність трансгресії полягає в подоланні кордонів, виході за межі усталених суспільних 
структур, через які влада здавна вписана в культуру, мову, історію. Трансгресія відбува-
ється на тлі різниць, адже кордони встановлюються між відмінними явищами. Перехід кор-
донів передбачає усвідомлення границь дискурсивних структур. Однак йдеться не лише 
про перехід меж та їх руйнування, але й про утворення нових границь і перебирання на 
себе відповідальності за структурування культури, знання, мови, влади в іншому форматі.

Оксана Забужко вважає Лесю Українку трансгресором, адже письменниця світо-
глядно, через творчість, в особистому житті подолала кордони традиційного патріархаль-
ного суспільства. Зі сторінок праці «Notre Dame d’Ukraine: Українка в конфлікті міфоло-
гій» Леся постає як представниця втраченої шляхетної «культури людей, що жили на тій 
граничній напрузі душевних сил, котрої інформаційна епоха вже не допускає, а безрелі-
гійна свідомість блокує» [4, с. 12]. Завдяки усвідомленню своєї жіночої, а також творчої 
самоідентичності вона перетинає пороги, подолання яких уявлялося неможливим для 
жінок тогочасного суспільства. Леся бунтує проти родичів, які намагаються заборонити 
їй їхати до коханого, з яким вона не заручалася. Вона перебуває біля вмираючого, хво-
рого на туберкульоз, доглядає і втішає його. Леся відчайдушно долає кордони, створені 
звичаєвими нормами, приписами, правилами поведінки, вона чинить так само, як багато 
героїнь її творів. Це було «доторком до гранично оголених підстав людської екзистенції» 
[4, с. 88]. Тим самим Леся кидає виклик авторитарно-владним структурам, проголошує їм 
своє самовладне жіноче «Ні!».

Важливим принципом у студіях українських феміністок постає деконструкція. 
Ж. Дерріда, який ввів у гуманітаристику цей принцип, пояснює, що позначене, тобто мова, 
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голос, письмо, не буває нейтральним. Воно істотно формує смисли, створює можливо-
сті різноманітних інтерпретацій. За Дерріди, віднайдення смислу відбувається не через 
пошук прихованих абсолютів, (трансцендентних позначених), але методом аналізу на рівні 
означників. Деконструкція розкриває витоки, з яких народжується смисл, через гру мовних 
форм, записаних текстів, лінгвістичних структур. Щоб розгледіти структури, їх слід демі-
стифікувати, зняти шар їхньої поверхні [3, c. 567].

На думку О. Забужко, надзвичайно перспективно й цікаво для українських дослід-
ників «договорити недоговорене, проявити недопроявлене, …деконструювати, щоб 
реконструювати…» [4, с. 42]. Вона активно застосовує цей принцип у своїй книзі. Через 
особистість і творчість Лесі Українки, побачені завдяки деконструкції, відкривається цілий 
пласт української культури, невідомий нині материк, захований під нашаруваннями пізні-
ших часів. Через прочитання в такий спосіб життя і творчості Лесі Українки постає (відро-
джується) невідома культура, тому можливо і «належиться піднімати з архівів на світло дня 
нашу «затоплену Атлантиду»» [4, с. 612]. О. Забужко плекала задум – втрачену «Українчину 
Україну», якщо не реставрувати, то хоч би означити обриси затонулого материка. У про-
цесі роботи над книгою цей материк ставав все більш виразним, живим, «дедалі виявляв 
свою «катакомбну» включеність, на багато поверхів ушлиб, у контекст ширшого – трансєв-
ропейського – культурного материка, а відтак і пряму свою причетність до найбільш істо-
ричних драм християнської культури…» [4, с. 11]. Письменниця образно окреслює декон-
струйовану нею особистість Лесі Українки, як відшукану нитку від клубка, що дозволяє 
розмотувати справжню історію і культуру України вглиб навіть не століть, а й тисячоліть. 
Однією з таких ниток і виявився для української постмодерністки принцип деконструкції.

Важливою темою творчості представників постмодернізму є динаміка почуттів, 
пристрасті, любов, сексуальність, яку автори пов’язують з особистим життям видатних 
людей. Досліджуються дискурси кохання, мова літературних творів. С. Павличко наводить 
приклади філософських праць відповідної тематики: «Дискурс любові» Р. Барта, «Жадання 
в мові» Ю. Крістевої та ін. В українському постмодернізмі спостерігається неабияка ціка-
вість до відносин між відомими особистостями, їхніх пристрастей, життєвих історій, мови 
в листуваннях, що поставало необхідним матеріалом для застосування деконструкції. Осо-
бливу цікавість у цьому ключі, що втілилося в статтях і монографіях, було виявлено до Лесі 
Українки, її контактів зі С. Мержинським, листування з Ольгою Кобилянською тощо. Так, 
представниця українського постмодернізму В. Агеєва розглядала проблему деструкції кур-
туазного міфу кохання в творах Лесі Українки [1, с. 167–186]. Цю тематику розробляла Т. Гун-
дорова; вона представила у своєму творі [2] Лесю Українку як жінку нового спрямування, 
таку, що не зосереджена цілком на чоловікові, має власний чуттєвий світ, свої інтереси. 
Леся постає не у звичному інфантильному вигляді, як хвора, нещасна дівчина, розчарована 
в чоловіках через неуспіх стосунків з ними. Це, за Т. Гундоровою, штовхає Лесю до плато-
нічного роману з О. Кобилянською як близькою товаришкою не лише через подібність їхніх 
особистих драм, але й завдяки естетичним уподобанням двох творчих особистостей, схиль-
них до бунтівних настроїв і дій проти традицій тогочасного суспільства. Такі стосунки були 
свого роду формою самозахисту жінок у патріархальному світі. О. Забужко вважає, що тут 
йдеться не лише і не стільки про самозахист цих надзвичайно інтелектуально і чуттєво роз-
винутих особистостей, але про необхідну фазу в розвитку їхньої зрілої жіночності, а також 
«всякого повноцінного особистісного психічного розвитку, без різниці статі» [4, c. 121].

С. Павличко зауважує, що сучасний фемінізм – це потужне інтелектуальне й наукове 
явище і що одним із важливих напрямів в його межах є дослідження мови любові, дис-
курсу кохання. Вона говорить про власний лінгвістичний аналіз листування О. Кобилян-
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ської та Л. Українки, з якого випливало припущення про не реалізовані лесбійські фантазії 
цих письменниць. Зазначимо, що в цих дослідженнях С. Павличко застосовує методоло-
гічні особливості деконструкції, тобто прочитання текстів спрямоване нею на те, що хова-
ється під поверхнею мовних конструкцій, на недоговорене, не висловлене прозоро, таке, 
що дуже делікатно, лише натяками міститься в цих листах. Українська феміністка звертає 
увагу на резонанс, який викликали її дослідження цього питання в середовищі вітчизняних 
охоронців цнотливості і традиційних орієнтацій видатних осіб нашої країни. Вона поси-
лається на те, що дискурс про взаємне кохання відомих осіб однієї статі чимало віків існує 
в культурному просторі інших країн, і нікому не спадає на думку зчиняти галас з подіб-
ного приводу. Відзначається неможливість уявити, щоб хтось за такі мотиви у творчості 
і листуванні засуджував Вірджинію Вулф, Андре Жіда, Марселя Пруста, Томаса Мана, 
Мішеля Фуко, Зінаіду Гіппіус, Марину Цветаеву. «Наші письменники безстатеві, – іронізує 
С. Павличко, д– вони присвячували своє життя тільки народові або чистій естетиці. Рівень 
такого суспільного дискурсу свідчить про культурне відставання років на сто. Принаймні 
від Лесі Українки з Кобилянською інтелектуально і культурно оборонці їхніх авторитетів 
відстали… Сучасна українська література лише потроху відкриває для себе еротичну мову 
(не тему, а мову…)» [9, c. 253], адже як тема вона здавна існувала в художніх та інших тек-
стах класиків української літератури.

Творчість і життя видатної української письменниці і громадської діячки Лесі Укра-
їнки були і є надзвичайно цікавим предметом досліджень як у нашій країні, так і за її 
межами. Причинами цього є не лише її геніальність, здатність відобразити в творчості 
болючі проблеми людської екзистенції, але й те, що вона сприяла поширенню знань про 
Україну в середовищі європейських мислителів, а також долученню українських інтелек-
туалів і широкої української громадськості до надбань світової культури. У даній статті 
цей аспект діяльності Лесі Українки представлений достатньою мірою. Нові імпульси 
дослідження життя і творчості видатної письменниці з’явилися завдяки методології пост-
модернізму, яку активно використовують представниці українського фемінізму. В опра-
цюванні тем, пов’язаних із Лесею Українкою, найбільш застосовними постали принципи 
відмінності, трансгресії та деконструкції. Показано, як завдяки цим принципам українські 
інтелектуалки С. Павличко, В. Агеєва, Т. Гундорова, О. Забужко представили Лесю в усій 
драматичності її справжнього життя і могутності її особистості. Через глибокі й оригі-
нальні дослідження українських феміністок образ Лесі Українки став провідною зіркою 
до невідомих пластів української культури, захованих під нашаруваннями пізніших часів.

Список використаної літератури
1. Агєєва В.П. Поетика зламу століть. Творчість Лесі Українки в постмодерній інтерпре-

тації. Київ : Либідь, 1999. 264 с.
2. Гундорова Т. Femina Melanchjlica: Стать і культура в гендерній утопії Ольги Кобилян-

ської. Київ : Критика, 2002. 574 c.
3. Дерида Ж. Письмо та відмінність; [пер з франц. В. Шовкун]. Київ : Вид-во Соломії 

Павличко «Основи», 2004. 602 с.
4. Забужко О. Notre Dame d’Ukraine: Українка в конфлікті міфологій. Київ : Факт, 2007. 

640 с.
5. Королев Д. Увидим ли мы «досвітні огні» во мраке самой темной ночи? / «2000 фор-

мат», 2021, 25 февраля – 3 марта.
6. Крістева Ю. Полілог; [пер з франц. П. Таращук]. Київ : Юніверс, 2004. 480 с.
7. Павличко С. Посттоталітарна культура як носій зневаги до жінок / С. Павличко. Фемі-

нізм. Київ : Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2002. С. 58–65.

 С. Повторева



138
Вісник Львівського університету. Серія філос.-політолог. студії. 2021. Випуск 36

8. Павличко С. Чи можливий в Україні фемінізм? С. Павличко. Фемінізм. Київ : Вид-во 
Соломії Павличко «Основи», 2002. С. 167–176.

9. Павличко С. «Я вважаю Львів рідним своїм, своїм ідеальним містом». С. Павличко. 
Фемінізм. Київ : Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2002. С. 251–254.

10. Павличко С. «Момент відкривання такий солодкий». С. Павличко. Фемінізм. Київ : 
Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2002. С. 267–280.

11. Повторева С.М. Структурний підхід – структуралізм – постструктуралізм (еволюція 
методології та її поширення в гуманітарних студіях) : монографія. Львів : Вид-во Наці-
онального ун-ту «Львівська політехніка», 2010. 332 с.

12. Скупейко Л. Мотив свободи-через-страждання у творчості Лесі Українки (психотипо-
логія образів Прометея й Ісуса Христа). Слово і Час. 2017. № 12. С. 6–20.

13. Haraway D. Staying with the Trouble: Making Kin in the Chuthulucene (Experimental 
Futures). Duke University. 2018. № 1-2.

14. Irigaray, Luce. Speculum of the Other Woman. New York : Cornell University Press, 1985.

LESIA UKRAINKA’S IMAGE IN KONTEXT OF UKRAINIAN POSTMODERNISM
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The article considers the peculiarity to use the methodology of postmodernism by representatives 
of Ukrainian feminism (S. Pavlichko, V. Agejeva, T. Hundorova, O. Zabushko) in the context of Lesia 
Ukrainka’s life and works. The principles of difference, transgression and deconstruction are the main 
methods which use in the Ukrainian postmodernism. author deduct, that therefore Ukrainian feminists thanks 
to this methodology connect modern Ukrainian philosophy to new European tendentious in the humanitarian 
sphere and diffuse Ukrainian cultural heritage in Europe. On the base of principles of the difference Ukrainian 
postmodernists analyze some forms of psychological and moral violence and subjugation in the Lesia 
Ukrainka’s works. In the article accents that Lesia Ukrainka’s identification connects with her empathy to 
weak social layers – women, workers, national, racial and gender minorities and so on. Use the transgression 
principle allow the Ukrainian postmodernists to introduce in Lesia Ukrainka’s image the person which 
realized own female and creative self-respect. Therefore, she can overcome the boundary which built by 
traditional society, to revolt, to straggle for own rights and freedom. By author’s mind, Ukrainian feminists 
using deconstruction principle in the research of Lesia Ukrainka’s life and works open unknown latent 
layers of Ukrainian culture. The author of the articles notes that the studies of Ukrainian feminists on 
the life and work of Lesіa Ukrainka create a lot of criticism from traditionalist researchers. Representatives 
of Ukrainian postmodernism respond ironically to these accusations. They consider obsolete the traditional 
philosophical and literary approaches, according to which dedicated people devoted their lives only to folk 
or aesthetic. Finding the principles used by Ukrainian feminists (as discussed in the article) allows us to see 
the life and work of prominent people, including Lesіa Ukrainka, in the full extent of their existence. Despite 
the rich literature dedicated to Lesya Ukrainka, there is still a lot of mystery in her personality, and this 
attracts researchers in Ukraine and abroad. The spiritual strength of the Ukrainian writer is an example for 
young people not to succumb to difficulties, to persevere towards their goal, to live with dignity.

Key words: difference, deconstruction, Ukrainian postmodernism, transgression, feminism.

 С. Повторева



Вісник Львівського університету. Серія філос.-політолог. студії. 2021. Випуск 36, c. 
Visnyk of the Lviv University. Series Philos.-Political Studies. Issue 36, p. 139–145

139–145

© С. Симоненко, Н. Щубелка, 2021

УДК 004+17.023.31:159.955 +16
DOI https://doi.org/10.30970/PPS.2021.36.17

ВПЛИВ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА СТИЛЬ МИСЛЕННЯ ЛЮДИНИ

Сергій Симоненко
Одеський національний економічний університет,

кафедра філософії, історії та політології
вул. Преображенська, 8, 65000, м. Одеса, Україна

Наталія Щубелка
Одеський національний економічний університет,

кафедра філософії, історії та політології
вул. Преображенська, 8, 65000, м. Одеса, Україна

П’ята інформаційна революція завдяки формуванню та розвитку глобальних інформацій-
но-телекомунікаційних мереж змінила образ культури. Розвиток інформаційних технологій, що 
забезпечують та визначають характер зберігання і поширення інформації, приводить до радикальних 
змін у суспільних відносинах та впливає на стиль мислення людини.

У статті досліджується проблема впливу інформаційних технологій на стиль мислення 
людини. У контексті інформаційних революцій автори висвітлюють динаміку розвитку суспільства. 
У роботі описуються основні риси інформаційного суспільства та розкривається взаємозв’язок між 
рівнем розвитку інформаційних технологій та стилем мислення людини, що панує в історично визна-
ченому культурному просторі. Стиль мислення розглядається як інтелектуальна стратегія, навички 
та операції, якими володіє людина та використовує в пізнавальній діяльності.

Увага авторів зосереджена на феномені сучасності – кліповому мисленні. У роботі зроблено 
аналіз основних характеристик кліпового мислення та виділено основні проблеми даного типу мис-
лення, що проявляються на світоглядному рівні, в пізнавальній сфері. Кліпове мислення – принци-
пово нове явище, що характерне для епохи інформаційного суспільства.

Алгоритм нового стилю мислення, що формується під впливом інформаційних технологій, 
вступає в суперечність із текстоцентричною педагогічною культурою класичної парадигми освіти. 
Автори констатують необхідність модернізації освітньої системи у сфері методології, що забезпечує 
перехід від традиційних освітніх методів, спрямованих на репродуктивне засвоєння знань, до інно-
ваційних, що передбачає впровадження в педагогічну практику технологій продуктивного навчання. 
Актуальним напрямом розвитку особистості є формування нової інформаційної культури як необхід-
ної умови успішної діяльність людини в системі інформаційного суспільстві.

Ключові слова: інформаційна революція, інформаційне суспільство, інформаційні технології, 
стиль мислення, понятійне (словесно-логічне) мислення, кліпове мислення, інформаційна культура.

В історичному розвитку людства можна виділити декілька інформаційних револю-
цій, що були пов’язані із принциповими змінами у сфері виробництва, обробки, розпов-
сюдження інформації та забезпечили розширення інформаційного поля культури. Перша 
інформаційна революція була викликана виникненням писемності. Можливість фіксувати 
знання на матеріальному носієві та зберігати його для нащадків стало зародком прогресу 
і кардинально змінило суспільство. Друга інформаційна революція, що місце в середині 
ХVI столітті, була спричинена винаходом книгодрукування. Книгодрукування дозволило 
тиражувати і розповсюджувати інформацію, що сприяло поширенню знань серед широких 
мас людей та надало людству додаткові можливості для освіти та культурного розвитку. 
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Третя інформаційна революція (кінець ХІХ ст.) зумовлена виникненням електрики, зав-
дяки якій стали можливими телеграф, телефон, радіо. Це дозволило оперативно поширю-
вати серед населення значні обсяги інформації. За цих умов суттєво зросла роль інформації 
як засобу впливу на соціум. Четверта інформаційна революція відбулася в середині ХХ ст. 
і була пов’язана з винаходом обчислювальної техніки, появою персонального комп’ютера 
та створенням телекомунікацій. Відтепер людство отримало можливість накопичувати, 
зберігати, обробляти та передавати інформацію електронній формі. Так, зросла швидкість 
створення та передачі інформаційних потоків. Наслідком четвертої інформаційної револю-
ції стало максимальне розширення інформаційного поля культури.

Сьогодення пов’язане з п’ятою інформаційною революцією. Досягнення сучас-
ності – інтернет, поява якого зумовлена формуванням та розвитком трансграничних гло-
бальних інформаційно-телекомунікаційних мереж, що охопили всі країни світу. Засоби 
зв’язку та комунікацій, інформаційні запаси утворили єдину телекомунікаційну інфраструк-
туру соціуму інтегровану в єдиному інформаційному просторі. Інформація перетворилась 
у могутній ресурс суспільства, рівний за значенням із природним, фінансовим та трудовим.

У 60-х роках ХХ століття в наукову теорію стрімко ввійшов термін «інформаційне 
суспільство». Дослідження трансформацій індустріального суспільства міститься в робо-
тах М. Кастельса, Ф. Уебстера, Е. Гідденса, Ю. Хабермаса, Е. Тоффлера, Д. Белла, З. Бже-
зинського, А. Турена, П. Дракера, М. Маклюена та ін. Становлення терміну «інформаційне 
суспільство» пов’язано з дослідженнями динаміки розвитку наукоємних виробництв, які 
проводили професор Токійського технологічного інституту Ю. Хаяшн та вчений-еконо-
міст із США Ф. Махлуп. У роботі «Створення та поширення знань у США» (1962) Фріц 
Махлуп розглянув знання та інформацію як самостійні феномени, відокремлені від «зви-
чайної» промислової та соціальної діяльності. Дослідження дозволили констатувати, що 
«індустрія знань» займає майже 29 відсотків соціальної діяльності в США та є свідченням 
розгортання інформаційного суспільства як фази розвитку постіндустріалізму. У 1977 році 
Марк Порат у звіті для Уряду США «Інформаційна економіка» переконливими статистич-
ними даними доводив, що США трансформується на інформаційне суспільство. Інфор-
маційне суспільство – це якісно новий рівень розвитку соціуму, в його основі перехід від 
виробництва матеріальних цінностей до виробництва інформаційних цінностей.

Термін «інформаційне суспільство» в науковій теорії утвердився в 1983 році після 
виходу роботи І. Масуди «Інформаційне суспільство як постіндустріальне». І Масуда визна-
чив загальні риси майбутнього соціуму, зазначаючи, що його підґрунтям буде комп’ютерна 
технологія та обов’язкове зростанням ролі інтелектуальної праці. На думку Масуди, 
інформаційно-комп’ютерні технології та техніка перетворяться на нову виробничу силу, 
що забезпечать процес масового виробництва знань, когнітивної, систематизованої інфор-
мації та технологій. За цих умов інтелектуальне виробництво стане провідною галуззю 
економіки. Сучасна економіка перетворюється в систему, що функціонує на основі обміну 
знаннями. Зростання ролі знаннєвої складової частини в процесі виробництва сприяє під-
няттю статусу інтелектуального капіталу підприємства та свідчить про провідну роль інте-
лектуальної праці. Зокрема, центр виробництва товарів та своєрідний символ індустріаль-
ного суспільства, завод, в майбутньому буде замінений банком даних та інформаційними 
мережами. Саме банк даних та інформаційні мережі стануть символом, який визначатиме 
особливість нового суспільства.

Концентрація виробництва навколо виробництва та розподілу інформації, на думку 
Масуди, буде сприяти зміні наявної структури суспільства, що була сформована з метою 
забезпечення функціонування іншого типу суспільних відносин і зв’язків. Оскільки інфор-
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маційно-комп’ютерні технології та техніка зумовлює перегляд окремих основоположних 
принципів, що визначають напрям соціально-економічного розвитку, Масуда виділяє низку 
параметрів, які мають змінитися в майбутньому: інформаційно-комп’ютерна технологія 
з її функцією заміщувати або підсилювати розумову працю людини стане основою нового 
суспільства; інформація виступить в ролі нової продуктивної сили та забезпечить процес масо-
вого виробництва знань; інтелектуальне виробництво стане провідною галуззю економіки.

Розвиток інформаційних технологій, що забезпечують та визначають характер збе-
рігання і поширення інформації, приводить до радикальних змін у суспільних відносинах 
та впливає на стиль мислення людини.

У науковій літературі поняття «стиль мислення» використовують філософи, культуро-
логи, соціологи, психологи, історики, позначаючи явища, предмети, процеси у пропорційних 
сферах соціального буття. Кожна галузь знання залежно від предмету досліджень має свій 
контекст трактування та смилове навантаження поняття «стиль мислення», наслідком чого 
стала багатозначність та метафоричність терміну. Аналізуючи поняття «стиль», В. Горський 
зауважив, що воно застосовується в широкому сенсі як вираз особливостей, які маркують 
будь-який тип людської діяльності [4]. Як філософська категорія поняття «стиль мислення» 
взаємно корелюється з поняттями «світогляд», «картина світу», «парадигма». У широкому 
сенсі поняття «стиль мислення» практично є тотожним «способу пізнання», трактується 
як інструментарій, що виділяє спрямованість пізнавальної діяльності людини, конкретної 
науки чи історичної епохи. Стиль мислення – це інтелектуальна стратегія, навички та опера-
ції, якими володіє людина (аксіологічні, логічні) та використовує в пізнавальній діяльності.

Дослідження впливу способу передачі інформації на стиль мислення людини зро-
блені в галузі комунікативістики та антропології (Дж. Гербнер, М.Маклюен).

Так, канадський філософ, філолог, М. Маклюен вивчає, як інформаційні технології 
впливають на пізнавальні процеси людини і на становлення особистості в цілому, як розви-
ток друкування зумовлює розвиток культури, як медіа як засіб комунікації впливає на ауди-
торію. Аналізуючи становлення особистості в культурному просторі, М. Маклюен виділяє 
усну та письмову культуру. Усна культура, що спирається на слух, трактується автором як 
більш емоційна, експресивна тому, що у процесі пізнання люди максимально використову-
вали всі органи чуттів.

Письмова культура, що ґрунтується на зоровому сприйнятті, є більш стриманою 
та відстороненою. За допомогою письма людям було зручно передавати і зберігати інфор-
мацію, переймати досвід. Маклюен зазначає, що фонетичний алфавіт скоротив все багат-
ство почуттів до одного візуального коду [8, c. 20]. Інформація, яку несли письмові джерела 
(книга), була чітко структурованою та логічною, із закономірними висновками. Реальність 
сприймається як вибудувана ієрархічна система «від простого до складного». У часі роз-
міщуються безліч подій, що відбуваються послідовно. Писемність, письмові джерела роз-
вивають у людини здатність до послідовного сприйняття інформації, формують розуміння 
причино-наслідкових зв’язків у перебігу подій. Це забезпечує розвиток лінійного сприй-
няття та спричиняє формування лінійності у свідомості людей.

Завдяки усвідомленому читанню в людини складався рефлексивний характер сприй-
няття інформації та формувалося понятійне (словесно-логічне) мислення, що оперує понят-
тями та логічними конструкціями Це стало підґрунтям для формування раціонально упоряд-
кованої, цілісної картини світу. Так, Г. Маклюен, аналізуючи стилі мислення, навчив людей 
організовувати всі інші види власної діяльності на основі принципу систематичної ліній-
ності [8]. На думку автора, принцип систематичної лінійності, що відтворювався на рівні 
тексту, дозволив людству здійснити науково-технічний ривок та стати на шлях прогресу.
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Завдяки динамічному розвитоку інформаційних технологій мислення сучасних людей 
формується під впливом потужного інформаційного потоку. Еффект новизни, перенаси-
чення інформацією, багатозадачність, прискорення ритму життя спричинили появу нового 
феномену – кліпового мислення. Термін «Сlip» у перекладі з англійської означає «затискати», 
«обрізати», «нарізка». Поняття «кліпове мислення» з’являється в середині 1990-х років 
та відображає здібність людини сприймати світ через короткі та яскраві образи (кліпи).

Кліпове мислення – це нова форма мислення, що підпорядковано принципам відео-
кліпу, коли людина сприймає реальність як низку не пов’язаних між собою образів (карти-
нок, кліпів). Образ (картинка, кліп) фіксує і відображає основні яскраві моменти, (кадри) 
реальності, не занурюючись у світ сутностей, не розкриваючи понять, не фіксуючи логіч-
них конструкцій. Із кліповим мисленням світ постає як набір ізольованих інформаційних 
уламків, а не система знань. При кліповому мисленні «навколишній світ перетворюється 
на мозаїку розрізнених, мало пов’язаних між собою фактів. Людина звикає до того, що 
вони постійно, як у калейдоскопі, змінюють один одного, і постійно вимагає нових» [13]. 
Занурення людини в великий масив суперечливих інформаційних фрагментів значно 
обмежує можливості її мислення у процесі структурування інформації. Свідомість людини 
не встигає вибудовувати логічні зв’язки. За цих умов отримана інформація швидко втрачає 
актуальність, забувається, звільняючи місце новій інформації. Це ускладнює процес фор-
мування картини світу як упорядкованої, цілісної системи.

Кліп-культура як принципово нове явище, що характерне для епохи інформаційного 
суспільства, було описане Е. Тоффлером. Як кліп-культуру Тоффлер визначив образ куль-
тури майбутнього в основі якої – безкінечне мерехтіння інформаційних відрізків та люди 
відповідного складу розуму [11]. Тоффлер вважає, що в насиченому інформаційними спа-
лахами соціумі кліпове мислення стає основною формою сприйняття людиною реальності. 
За Е. Тоффлером, людство живе у світі кліп-культури, визначальною рисою якої є пош-
рення кліп інформації: обяви, команди, уривки новин. Це створює особливу ситуацію, 
коли людина змушена самостійно моделювати картину світу, не маючи можливості отри-
мати готову ідеальну реальність. За цих умов у процесі передачі інформації від людини 
до людини особисто чи то через засоби масової інформації аксіомою стає класифікація 
та уніфікація, яка дозволяє забезпечити найбільшу компресію і ефективність. На думку 
Тоффлера, кліпове мислення не є негативним явищем. Це необхідна захисна реакція люд-
ського організму в постіндустріальну фазу розвитку суспільства, на занадто великий масив 
інформації самої різної якості.

Як негативне явище оцінює кліпову культуру французьский соціолог А. Моль. 
У роботі «Соціодинаміка культури» А. Моль виділив визначальні риси культури постін-
дустріального суспільства, яку він називає «мозаїчною». На думку Моля, культура дає 
людині «екран понять», на який людина проектує і з яким співставляє свої сприйняття 
зовнішнього світу. В умовах традиційної культури «екран понять» мав раціональну цілісну 
сітчату структуру, завдяки чому людина з легкісттю могла виявити причинно-наслідкові 
звязки, вибудувати логічні ланцюги та співставити старі та нові уявлення [9]. Кліпове мис-
леня породжує розрив між образом та концептуальною схемою. Безперервне накопичення 
емоційно насичених образів не дозволяє людській свідомості змоделювати цілісну картину 
світу. Електронні комунікації змінили спосіб життя людини, трансформували мову спілку-
вання – спілкування без особистої присутності особи.

Таким чином, за А. Молем сучасна культура формує людину з розщепленою свідомі-
стю, не здатною до системного мислення. Інформаційна епоха з високим рівнем розвитку 
інформаційних технологій зформувала принципово новий тип мислення. Якщо традиційна 
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культура була внутрішньо систематизованою, логічною, послідовно вибудованою, крок 
за кроком стаючи все складнішою та комплексною, то інформаційне суспільство постало 
ризоматичною реальністю.

Така ситуація надає культурі травматичного характеру, бо людина відчуває себе 
нездатною співвідносити себе з навколишнім середовищем та втрачає соціальну стійкість. 
Це впливає на духовно-моральний світ людини та ускладнює процеси самоідентифікації. 
Так формується новий тип чуттєвості, ознаками якого є байдужість, притуплене відно-
шення до наявного.

Тип світогляду, сформований в умовах інформаційної епохи, визначається особли-
вою ситемою моральних цінностей та має символічно-симулятивний характер, як безкі-
нечне відтворення мертвих «ідеалів, фантазмів, образів, мрій» [3, с. 8]. У світогрядній кар-
тині сучасної людини домінують віртуальні цінності. Інформаційне суспільство формує 
новий тип особистості, зі своєрідним образом мислення, поглядами на світ. За тверджен-
ням Ж. Бодрійяра, нова особистість – «оператор віртуальності, і її дії націлені на інформа-
цію й комунікацію; насправді йдеться про те, щоб випробувати всі можливості програми, 
подібно до того, як гравець випробовує всі можливості гри» [3, с. 31].

Панування віртуальних цінностей зумовлює трансформацію морально-етичного 
підгрунття культури. Наслідком трансформаційних процесів у сфері моралі є тенденція 
до надання людиною пріоритету матеріальним й соціальним благам. Дана ситуація сприяє 
стагнації духовної сфери культури, дисгармонії у системі цінностей особистості, зрос-
танню рівня агресивності соціуму. Цей процес сприяє виникненню або загостренню соці-
альних конфліктів, що мають яких виражений моральний контекст.

На основі досліджень феномену кліпового мислення, зроблених у галузі філософії, 
психології (Э. Тоффлер, К.Г. Фрумкин, Н.В. Азаренок, Ф.И. Гиренок, С.Г. Кара-Мурза), 
можна виділити основні проблеми даного типу мислення:

1) суперечність між мозаїкою розрізнених, мало пов’язаних між собою фактів 
та цілісною картиною світу;

2) високою швидкістю сприйняття інформації та глибиною усвідомлення деталей 
інформації;

3) сприйняттям розрізнених фрагментів та вмінням виявляти причинно-наслідкові 
зв’язки та вибудовувати логічні ланцюги;

4) здібностями до багатозадачності та концентрацією уваги.
Філософи, психологи, педагоги наголошують, що в умовах динамічного розростання 

інформаційного поля культури та обмежених можливостей людського мозку в процесі ово-
лодіння чисельним арсеналом фактів і понять під загрозою опиняється ключова здатність 
людини – логічне та аналітичне мислення. Психологи констатують низький рівень критич-
ного мислення у дітей. За цих умов знижується рівень впливу системи освіти на формування 
когнітивного стилю людини. Критичне мислення формується тоді, коли людина не лише 
відтворює інформацію, але й формує для себе нові знання, розробляє та розвиває нові ідеї.

Досвід свідчить, шо збільшення обсягу інформації не гарантує суспільству прогре-
сивний розвиток. У 2005 році ЮНЕСКО підготувала Всесвітню доповідь 2005 «На шляху 
до суспільства знання», в якій зверталась увага на те, що можливості і ресурси глобальної 
інформатизації лише частково задіяні в процесі продукування і поширення знань. Значна 
їх частина сприяє поширенню явищ, які взагалі не мають зв'язку із суспільством знань: 
сумнівного змісту інтернетівські «чати», «шопінги» тощо. Отже, проблемного звучання 
отримує співвідношення «інформація – знання» Поняття «інформація» має тісний зв'язок 
із поняттям «знання», проте інформація не тотожна знанню. Інформація стає знанням, коли 
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людина її засвоїла. Критичне мислення виражається у здатності людини до абстрактного 
мислення, аналізу та синтезу, вмінні сприймати ситуацію глобально, знаходити причини, 
оцінювати наслідки дій.

Алгоритм нового стилю мислення, що формується під впливом інформаційних 
технологій, вступає в суперечність із текстоцентричною педагогічною культурою Кла-
сичної парадигми освіти. Сучасна система пізнання знаходиться під впливом іерархічно 
неупорядкованих інформаційних потоків, що загострює суперечність між текстоцентрич-
ною педагогічною культурою та кліповим мисленням із мозаїчним, позатекстовим рівнем 
сприйняття. Наслідком цього стає поверхневе розуміння інформації та зниження реакції 
людини на агресивне інформаційне середовище. Педагогічний досвід засвідчує, що тради-
ційні навчальні технології не можуть в повному обсязі забезпечити формування у людини 
навиків, актуальних для успішної життєдіяльності в сучасних умовах. Серед актуальних 
навиків сучасної людини – критичне та аналітичне мислення. Ураховуючи основні тенден-
ції суспільного розвитку, сучасна освіта потребує, перш за все, технологічної модернізації 
навчального процесу. Науковою спільнотою розроблено низку рекомендацій щодо модер-
нізації освітньої системи, а саме зміну методології, що забезпечує перехід від традицій-
них освітніх методів, спрямованих на репродуктивне засвоєння знань, до інноваційних, 
що передбачає впровадження в педагогічну практику технологій продуктивного навчання. 
Модернізація системи освіти покликана забезпечити умови для формування та розвитку 
в людини навиків, які дозволять їй ефективно діяти в просторі інформаційного суспільства.

Сьогодні все виразнішою стає ідея про формування нової інформаційної культури. 
У сучасній теорії широкого поширення отримав термін «інформаційна культура особи-
стості». Перші дослідження даного феномену були зроблені в контексті досліджень меха-
нізмів формування інформаційної цивілізації. Це дослідження Д. Белла, М. Маклюена, 
Е. Тоффлера, Б.С. Іноземцева, А.І. Ракитова, Р.Ф. Абдеева і ін. Незважаючи на відсутність 
єдиного загальновизнаного визначення поняття «інформаційна культура», загальним 
є розуміння того, що із часом інформаційна культура стане необхідним фактором розвитку 
кожної особистості та умовою успішної діяльність людини в системі інформаційного 
суспільства.
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The fifth information revolution changed the image of culture thanks to the formation and development 
of global information and telecommunication networks. The development of information technologies 
providing and determining the nature of storage and dissemination of information lead to radical changes in 
social relations and affect the style of human thinking.

The articles investigates the problem of information technology influence on the style of human 
thinking. In the context of information revolutions, the authors highlight the dynamics of society. The paper 
describes the main features of the information society and reveals the relationship between the level 
of development of information technology and the style of human thinking which takes place in a historically 
defined cultural space. Thinking style is seen as an intellectual strategy, skills and operations that people 
control and use in cognitive activity.

The attention of middle-level authors is focused on the update phenomenon – clip content. 
The analysis of the main characteristics of clip thinking and highlighting the main problems of this type 
of thinking arising at the global level in the cognitive field have been analysed in the paper. Clip thinking is 
fundamentally new typical phenomenon of the information society era.

The algorithm of a new style of thinking, formed under information technology influence contradicts 
the text-centric pedagogical culture of the classical paradigm of education. The authors state the need to 
modernize the educational system in the field of methodology.

It provides a transition from traditional educational methods aimed at reproductive learning 
to innovative ones. The transition involves the introduction of technological productive learning into 
pedagogical practice. 

Nowaday direction of personal development is the formation of a new information culture as 
a necessary condition for successful human activity in the information society.

Key words: information revolution, information society, information technologies, style of thinking, 
concept (verbal-logical) thinking, clip thinking, information culture.
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ФІЛОСОФСЬКОЇ РЕФЛЕКСІЇ ЕКОНОМІЧНОГО МИСЛЕННЯ

Ігор Спаський
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова,

факультет історії та філософії, кафедра філософії
вул. Дворянська, 2, 65026, м. Одеса, Україна

Сучасна системна криза, поза всяким сумнівом, торкнулася як теоретичного знання, так і без-
посередньо економічного життя. Цим викликана актуальність ревізії історичної спадщини еконо-
мічної думки в цілому та її окремих напрямків. А також здійснення розумової рефлексії на предмет 
пізнавальних можливостей і обмежень. Аналіз економічної думки в історичної ретроспективі висвіт-
лив декілька теоретико-методологічних проблем. Це так звана ізольованість теоретичних викладок 
від таких важливих аспектів економічної науки, як економічна антропологія та аналіз соціальних, 
екологічних та, навіть, психофізиологічних аспектів дійсності.

У статті розглядається проблема софійної онтологізації у практиках філософської рефлек-
сії мислення. Софійну онтологізацію господарства можливо визначити як комплекс філософських 
рефлексій софійних досвідів у контексті господарства. Автор ґрунтується на практиках софійної 
онтологізації, наявних у традиції філософії господарства. Це надає можливість підвищити евристич-
ний потенціал економічного мислення та надати йому нову перспективу енергії та сенсів. Софійна 
онтологізація економічного мислення спроможна, на думку автора, подолати деякий тоталітаризм 
присутній у традиційної економічної думки.

Практики філософської рефлексії економічного мислення співтворюють, з одного боку, визна-
чення думкових ходів, які виникають у межах тих чи інших шкіл економічної думки. З іншого боку, 
виникає можливість практикувати багатомірне мислення у економічній теорії. Що в цілому спрямо-
вано на підвищення якості економічного мислення та можливостей його практизації.

Софійна етика та естетика мислення надає певні орієнтири щодо якості і глибини економіч-
ного мислення. Практики ж софійної онтологізації мислення розширюють його евристичний потен-
ціал та додатково стимулюють думкові процеси шляхом енергійної та сенсової ініціації.

Софійна онтологізація господарства в цілому розкриває методологічний принцип всеєдності. 
Що надає можливість заповнити думкові лакуни, наявні в господарчому мисленні в цілому та різних 
рефлексіях господарської думки. Це надає можливість суттєво розширити евристичний потенціал 
філософських рефлексій теорії господарства та окремих напрямків господарської думки.

Ключові слова: економічне мислення, рефлексія економічного мислення, теорія основного 
капіталу, методологія економічної науки.

У межах економічної науки використання практик рефлексії мислення здійснюється 
дуже рідко. Зокрема, практики рефлексії мислення спроможні значно підвищити якість 
та результативність мислення шляхом розкриття певних думкових обмежень та їх посту-
пового коректування.

Звертання до філософської рефлексії економічної думки та здійснення думкової 
процедури онтологізації, ґрунтуючись на дослідженнях філософії господарства, спрямо-
вано на вирішення цих проблем.

Сучасні дослідження економічного мислення та можливостей його рефлексії за 
останні десятиріччя поповнені популяризацією відкрить у нейрофізіології та нейропси-



147
Вісник Львівського університету. Серія філос.-політолог. студії. 2021. Випуск 36
І. Спаський

хології. Це надає можливості зробити процеси рефлексії мислення більш обґрунтованим, 
глибоким та багатомірним.

Очевидним є факт, що економічна думка продукується в процесі мислення еконо-
міста-теоретика. З’ясування особливостей економічного мислення, статусу мислячого, 
особистісних і історичних контекстів, в яких народжується думка, прояснює і конкрети-
зує теоретичні конструкти і цілісні теорії. В.С. Біблер [1] розкриває творче і творче вимі-
рювання мислення. Економічне мислення також може бути розглянуто в контексті даних 
аспектів. В. Медінцев безпосередньо актуалізує проблему – «Мислення теоретика нового 
часу» [2]. Робота К.А. Улибіна [3] розкриває проблематику сутності, ролі та формування 
економічного мислення в історичній перспективі. Даній проблематиці також присвячена 
робота А.Ю. Архипова [4], в якій розкривається також розкривається зміст економічного 
мислення в традиції економічної думки.

На стиках дискурсів і парадигм, властивих тій чи іншій теорії, кажучи мовою 
М. Хайдеггера, народжується розумовий евристичний просвіт, прямуючи в який, дослід-
ник народжує нове знання. Це стосується як теорії основного капіталу в цілому, так і її 
граней, властивих різним школам. Тому, розглядаючи теоретичну думку, узагальнюючи 
проблематику основного капіталу, відкривається евристичний ресурс теорії і, крім того, 
відкриваються кордони пізнання.

Теоретичне мислення в економічній науці має свою логіку і особливості. Не всяке 
економічне мислення має статус теоретичного. Наприклад, у роботі «Економічний образ 
мислення» П. Хейне в [5] розглядає суміш між побутовим і схематично-навчальним розу-
мінням економічного мислення, яке навряд чи може бути названо економічною теорією. 
Проблеми економічного мислення в теорії розкриває М. Блауг [6; 7]. А також С. Фішер 
з колективом авторів [8].

Невирішеною залишається проблема використання в економічному мисленні прак-
тик його софійної онтологізації у цілях підвищення евристичного потенціалу.

Розкриття практик рефлексії економічного мислення, застосування до теорії основ-
ного капіталу у цілях її цілісного розвитку та підвищення евристичного потенціалу.

Господарські процеси можна розкрити як із позиції побутового економічного мис-
лення, так і з позиції теоретичного мислення. Можливо також певне змішування даних 
видів мислення. Сучасні теоретики, як підкреслює В.А. Медінцев [2], у своїй розумовій 
діяльності орієнтовані на практики методологічного синтезу, міждисциплінарних і тран-
сдисциплінарних інструментів пізнання. Причини такого стану речей розкриває Н.І. Чер-
нецька в «типологічних і рівневому підходах до мислення як теоретико-методологічної 
основи інтегральної концепції творчого мислення» [9]. М.Н. Коркоценко, роблячи огляд 
визначень категорії «економічне мислення» в науковій літературі, показує теоретичні і побу-
тові домінанти в роботах різних економістів-теоретиків, визначаючи економічне мислення 
так: «Економічне мислення – це категорія, яка може бути розглянута тільки в комплексі 
підходів різних гуманітарних областей, на основі власного практичного досвіду людини 
і сформованого світогляду. Об’єктивний аналіз сучасних подій і ситуацій із практичного 
життя можливий тільки в поєднанні з теоретичними питаннями і методологічною базою. 
Справжні причини проблеми полягають в історичних особливостях розвитку суспільних 
відносин, центром інтересів яких виступає сама людина і її прагнення до чистої вигоди 
в різних формах. Економічне мислення визначається свідомістю людини і призводить до 
певного способу економічної поведінки. Логічний зв’язок сучасних подій і історичних про-
цесів доводить необхідність системного аналізу і детального розгляду всіх процесів госпо-
дарського життя суб’єктів економіки і економічної політики суспільства» [10].
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Розгляд феноменів економічної думки, що розгортаються в просторі історії, вимагає 
аналізу як самого поняття мислення, так і його різновиду – економічного мислення. Здат-
ність людського мислення до ототожнення, узагальнення і абстрагування дозволяє в про-
цесі пізнання піднятися над емпіричними спостереженнями і багатогранно усвідомити 
досліджуваний об’єкт, процес, явище об’єктивної дійсності. Це можливо завдяки особли-
вій функції людської свідомості – абстрактному мисленню. В економічній теорії, завдяки 
багатогранності предмета дослідження, абстрактне мислення має особливе значення. «Не 
індукція», спрямована на відшукання абстракції, висловлює «загальне» для всіх окремих 
випадків, а поглиблений аналіз одного окремого випадку спрямований на те, щоб виявити 
шуканий процес в його «чистому вигляді» [11]. Зазвичай такий метод відкриває зовсім 
інший обсяг пізнання, дозволяє осягнути внутрішню логіку об’єкта пізнання. Під абстрак-
тним розуміється цілісне уявлення про об’єкт дослідження, що виникає у свідомості 
людини в процесі включення особливої функції розуму – абстрактного мислення. Під кон-
кретним – емпіричні спостереження за явищами дійсності на різних рівнях їх протікання.

Цей підхід має дуже багату онтологічну основу, перегукується з традицією науко-
вого мислення Стародавнього Світу. Яскравий приклад – еврика Архімеда, яка дала назву 
евристичному пізнанню іє другого назвою абстрактного мислення. Наприклад, у Стародав-
ній Індії такий спосіб мислення називається самадхи. Абстрактне мислення простежується 
у філософській традиції ідеалізму, в системах І. Канта і Г. Гегеля Ідея університету та її 
розгортання на просторах Європи з XII в. також базується істотно перш за все на активіза-
ції абстрактного мислення. Про це свідчить дослідження В. Гумбольдта [12], Дж. Ньюмена 
[13] і К. Ясперса [14].

Стаття, присвячена мисленню в «Новій філософської енциклопедії» [15, c. 626–632], 
дає досить повну аналітичну картину феномена мислення на різних рівнях його перебігу. 
В.А. Лекторський визначає мислення як «процес вирішення проблем, що виражається 
в переході від умов, які задають проблему, до отримання результату» і «передбачає активну 
конструктивну діяльність з переструктурування вихідних даних, їх розчленування, синте-
зування та доповнення» [15, c. 626]. Таке визначення можна застосувати і до економічного 
мислення. У роботі П. Хейне «Економічний образ мислення» [5] економічне мислення 
розуміється як погляд на речі з позиції вигід і збитків. Тобто робиться акцент на еконо-
міко-аксіологічному вимірі мислення. У традиції марксистської політекономії економічне 
мислення розкривається в діалектичній логіці, абстрактному сходженні від абстрактного 
до конкретного, у взаємодії логічного та історичного. Школи економічної думки попередні 
Марксу, що виникли окремо від марксизму і розвиваються незалежно, використовували 
різні форми економічної логіки. Наприклад, емпіричну чи побутову, підприємницьку-ді-
яльну, обумовлено-детерміновану, апологетичну, математичну і т.і.

Мислення – процес, безсумнівно обумовлений як культурними формами, так 
і методологічним інструментарієм і наявними парадигмами. Розглядаючи історичні зміни 
в області уявлень про мислення, стає можливим розкрити історичний вектор формування 
економічної думки.

Енциклопедичне розкриття феномену мислення з позиції поділу його спрямованості 
показує два основних напрямки. Це, по-перше, розуміння реальних обставин (світоустрою, 
обставин дії) і, по-друге, досягнення конкретного практичного результату. В економічній 
думці перший тип мислення може розкриватися у формі буденного знання, міфологічного, 
філософського, наукового як на рівні теоретичних досліджень, так і емпіричного досвіду. 
Другий тип мислення розкривається в рішенні конкретних господарських проблем, завдань 
або проектів майбутніх дій. В економічній науці ці два типи мислення проявляються в різ-
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них пропорціях на різних етапах. У деяких школах навіть витісняють один одного. У наш 
час спостерігається певний крен саме в практичне мислення. Однак системна криза, що 
охопила планету, поступово активізує дослідницький пошук в області теоретичних уза-
гальнень високого рівня. Згідно з «Новою філософською енциклопедією» обидва типи 
мислення зумовлюють один одного.

Результатами мислення В.А. Лекторський вважає вироблення узагальнень. Для еко-
номічного мислення таким прикладом може бути теорія основного капіталу. Розуміння 
того чи іншого предмета або події як на буденному, так на науковому рівні. Висновок може 
витікати як із формального, так і з неформального міркування, а також з процесу проек-
тування. Рефлексія економічного мислення, заснована на сформованому ідейно-естетич-
ному почутті мислячого, дає можливість розширити межі мислення і розсунути наявні 
парадигмальні обмеження. Крім того, велику роль в процесі мислення відіграє соціальний 
і онтологічний статус мислячого, усвідомлення яких дозволяє мислячій внести відповідні 
корективи для підвищення якості мислення.

В енциклопедії мислення розкривається як взаємодія «внутрішніх процесів і зов-
нішніх дій». І, крім того, поєднання чуттєвих і нечуттєвих компонентів. При аналізі тек-
стів з корпусу історії економічної думки, використовуючи герменевтичний інструментарій, 
можна в роботах тих чи інших авторів простежити особливості процесу мислення, який 
протікав у момент їх створення. Це дає можливість як долучитися до традиції інакшості 
мислення, так і знайти основу для рефлексії власних розумових процесів.

Енциклопедія дає досить повний перелік можливих домінуючих компонент мис-
лення. Коли базою мислення є сприйняття, воно може протікати в переструктуруванні поля 
сприйняття і перцептивних дій, тобто зрушень внутрішнього простору. І також розкрива-
тися в зовнішньому суб’єктний дії. У разі, коли основою мислення є наочні уявлення, про-
цес протікає через комбінування уявлень, аналітичне членування і синтетичне об’єднання. 
Розумовий процес, заснований на словесних формах мови, може розкриватися як у вигляді 
внутрішнього мовлення або міркування «про себе», так і в процесі діалогу з іншими 
людьми. Такий тип мислення може бути абсолютно не наочним.

Автор енциклопедичної статті звертає увагу на те, що останній тип мислення істо-
рично прийнятий, виражає саму сутність мислення. Це, до речі, в повному обсязі про-
являється в традиції економічної думки самих різних напрямків. І далі автор висловлює 
думку, про те, що мислення передбачає дію в площинах вихідної ситуації і замісної її 
системи знакових засобів. Тобто свідомість якоїсь словесної, образної, схематичною про-
кладки між мислячим і предметом мислення. Така ситуація зумовила панування мислення 
тотожності і придушення мислення тонкого розрізнення. Це, з одного боку, ніби економить 
мислення – явище, різко розкритиковане філософом-методологом А.М. П’ятигорським. І, 
з іншого боку, виникають суттєві обмеження на шляху мислення. Як у самому процесі 
мислення, так на рівні статусу мислячого.

Також важливим аспектом для розуміння феномену економічного мислення, який 
викристалізувався в історичній традиції, є різні аспекти-області мислення, досліджувані 
відповідними науками. Наприклад, формальна логіка вивчає норми і правила міркування. 
Психологія розглядає вплив сучасного і минулого досвіду на установки суб’єкта і його 
емоційні стани. Філософія розглядає мислення з позиції можливості осягнення дійсно-
сті тими чи іншими розумовими стратегіями. Із точки зору економіки, це мислення має 
своїм предметом процеси суспільного відтворення, умови їх протікання, теорії, проекти 
і конструкти, що описують ці процес. А також пропонуються ті чи інші форми зовніш-
нього впливу.
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Мислення і досвід в традиції економічної мислячи пов’язані безпосередньо. Це про-
стежується як в історичній обумовленості народження тих чи інших концептів і теорій, так 
і у виборі способів мислення і конкретно методологій, ґрунтуючись на власному статусі 
мислячого економічно суб’єкта, так і в його парадигмальній зумовленості. Наприклад, обу-
мовленість конвенційної Ньютон-картезіанської парадигмою.

Мислення, маючи емпіричну основу, пов’язано з порівнянням, аналітичним розчле-
нуванням і з’єднує синтезом, того що було здобуто в дослідній подієвості, або комбінуванні 
уявлень, народжених із минулих сприймань. У цьому випадку виникає абстрагування, 
тобто виявлення загальних ознак у конкретних предметах. Такі узагальнення виникають 
в так званому процесі дедукції. Такий тип мислення зазнав суттєвої критики. Виникла 
навіть назва емпіричної схоластики, що виразила крах емпірики як такої.

Традиція раціоналізму, характерна в певному сенсі і для економічної науки, про-
тиставляє досвід мислення. Із цієї позиції досвід не розкриває знання про реальність або 
може народити знання «смутні», яке необхідно розкрити в процесі мислення. У цьому 
сенсі досвід може лише підштовхнути мислення, яке здатне розгорнути додосвідні або 
«вроджені» ідеї або ідеї дані в інтелектуальній інтуїції.

Г. Гегель поклав початок використанню діалектичного мислення в економічній 
думці. Гегель вважає, що мислення не протиставляється досвіду, і досвід служить мис-
лення опорою для того, щоб вийти за його межі і зробити випливають із розумових актів. 
Те, що невідповідно розкривається емпірично, за Гегелем, відкривається в теперішньому 
вигляді мислення. Таким, чином мислення в процесі практик саморозвитку звільняється 
від зв’язку з чуттєвістю, охоплюючи все різноманіття у вигляді особливого і одиничного.

Категоріальна призма характерна для економічного аналізу. На основі точного 
визначення економічних категорій будується традиція економічної думки в цілому і теорія 
основного капіталу зокрема. І. Кант розрізняє сприйняття і досвід. Сприйняття у Канта не 
пов’язане з мисленням, а ось досвід можливий будучи заснований на використанні апрі-
орних категорій розуму до чуттєво-сприймається. Знання, таким чином, виникає в процесі 
категоріального аналізу емпірично пізнаваного різноманіття.

За Гуссерлем, істинність продуктів мислення визначається тим, що результати розу-
мової діяльності збігаються з переживанням феноменів очевидності. Такі особливості мис-
лення характерні для державних діячів і для практиків-підприємців. Для яких принцип 
знання-дії і практики як критерії істинності знання є визначальним у здійсненні мислення.

Сучасні дослідження мислення в різних областях знань підкреслюють неможли-
вість виключно дослідної компоненти знання, яка б не залежала від домінант, збірок, схем, 
категорій, ідеалів, цінностей, смаків, культурних установок. У цьому сенсі сприйняття, 
що об’єднує активність і пасивність людини, розглядається як безпосередньо розумовий 
процес. Здійснюється взаємодія мислення і досвіду як у плані практизації результатів 
мислення, так і у критичному осмисленні досвіду. В економічній думці прикладом такої 
взаємодії є кейнсіанська теорія і практичні рішення Ф. Рузвельта на шляху виходу США 
з Великої Депресії. А також при створенні феноменів «економічного дива» у 2-й поло-
вині XX століття. Починаючи з другої половини XX століття створені, безперервно роз-
виваються і все більш широко використовуються так звані філософії бізнесу: «Кайдзен», 
«Бережливе виробництво», «Шість сигма», «Теорія мети» і багато інших. У цьому процесі 
проявляється значне посилення практичної домінанти мислення.

Вектор економічного мислення, починаючи зі Стародавнього Світу, можна про-
стежити в характерному русі дослідницької уваги від побутового рівня повсякденності, 
характерних для давньоримської думки спроб осмислити економічні процес як частину 
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Універсуму. Стародавній Світ і середньовіччя заклали кореневу систему дерева економіч-
ної думки, різні напрями якої так чи інакше пов’язані з давніми традиціями осмислення 
економіки. Можна простежити вплив на діалектику Маркса ідей Канта і Гегеля. А на них – 
Аристотеля і древніх даосів, що розглядають буття на різних рівнях через взаємодію Інь 
і Ян. Те, як хрематистика Арістотеля проросла в класичній школі. А потім і неокласика, 
інституціоналізм, кейнсіанство і навіть нейроекономіка і еконофізика. Ідеї ж ойкумени 
Аристотеля проросли в російському домострої Кокорева і Посошкова, а потім і у філософії 
господарства і софіології. Проглядаються лінії ідейної спадкоємності, що розкривають різ-
номанітний простір економічної думки. Це простір створювалося мислителями, які були 
дітьми своїх епох. Їхня миследіяльність визначалася генетикою, отриманим вихованням, 
онтологічним і соціальним статусом.

Дослідницьке розкриття багатовимірності простору економічної думки створює 
основу для рефлексії економічного мислення з метою підвищення його якості. Дозволяє 
виявити існували й існують домінанти мислення, що визначають як хід економічної думки, 
так і особливості її практизації.

Великий крок у розвитку пізнання в аспекті співвідношення абстрактного і конкрет-
ного пов’язаний з існуванням, починаючи з 50-х років XX-го століття, Московського мето-
дологічного семінару, заснованого відомими методологами А.А. Зінов’євим, Г.П. Щедро-
вицьким, Б.А. Грушиним, М.К. Мамардашвілі [16].

У рамках діяльності кола розроблений системомиследіяльний підхід і на його під-
ставі розроблено методологічні організаційно діяльності гри, досвід яких свідчить про 
можливість створити умови для відтворення актів абстрактного мислення. Досвід вирі-
шення багатьох економічних, управлінських та інших завдань свідчить про великі можли-
вості абстрактного мислення [17].

Дуже важливим виявляється і та обставина, що процес формування особливос-
тей людської психіки розтягнутий в часі, особливо на перших вирішальних стадіях [18], 
і тому може бути розглянутий під «лупою часу», немов за допомогою сповільненій 
кінозйомки [19].

Сучасні дослідження в галузі нейрофізіології і нейропсихології розкривають осо-
бливості процесів, що протікають в мозку людини у процесі науково-пізнавальної діяльно-
сті з використанням функцій абстрактного мислення. Значний прорив у питанні вивчення 
головного мозку стався, коли вперше застосували спосіб довгострокового імплантації 
в мозок людини електродів. Дослідження на рівні електричної активності головного мозку 
феномена осяяння, коли ідея з’являється немов би з нізвідки. Н. Бехтерева значно збага-
тили уявлення про функції абстрактного мислення [20].

Використання діалектичної методології поступового сходження від абстрактного до 
конкретного з використанням принципу історизму дає можливість зобразити теоретичну 
сутність процесу відтворення основного капіталу починаючи з визначення відтворення 
сутності основного капіталу, яка містить у згорнутому вигляді суперечності, що рухають 
його. Абстрактне обумовлює визначення єдності суперечливих явищ внаслідок існування 
взаємозв’язків, які об’єднують їх в цілісність і в рамках якої вони можуть взаємодіяти. 
Абстрагуюча діяльність мислення дозволяє встановити наявні взаємозв’язки і поступово 
висловити їх розгорткою в єдності і суперечностях конкретних форм.

Процес пізнання починається з вихідного початку – всебічного емпіричного сприй-
няття. Однак слід розуміти, що навіть всебічна поінформованість у предметі і процесі на 
рівні емпіричного знання є неповним, неглибоким, поверховим знанням, оскільки воно 
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фіксує саме те, що безпосередньо потрапляє в коло зору і знаходить вираз у почуттях, 
спостереженнях і уявленнях. Таким чином, емпіричне знання не є багатим і всебічним не 
тільки з вигляду, але не за своєю суттю [21].

Налаштування свідомості дослідника на включення функції абстрактного мислення 
пов’язана зі специфічним сприйняттям конкретно-емпіричного матеріалу, щоб уник-
нути спокуси загрузнути в емпіричної схоластики. З іншого боку, існує проблема «худих 
абстракцій». В економічній науці ці відхилення від золотої середини спостерігаються в усі 
часи її існування. Це відбивається також на поділі на теоретиків і практиків, кабінетних 
вчених і підприємців і так далі.

Вирішення цієї проблеми полягає в методології самого спостереження. Перш за все 
це позиція безоціночного спостерігача, що знаходиться в онтологічному статусі дослід-
ника, а не обмеженого своїми уявленнями і ідеологією апологета. Далі це різноплановість 
і багатоканальність спостережень – чим більше різнорідних каналів, за якими прийшла 
інформація, тим менше спотворень. Поступово накопичене в процесі глибокого і широкого 
спостереження кількість спостережень переходить в якість теоретичного узагальнення. 
При цьому слід підкреслити, що важлива особлива підготовка розуму з розвитку чуй-
ного тонкого розрізнення, що дозволяє вловлювати ідеї-абстракції явищ. Про це говорили 
В.І. Вернадський [22], який вказує на софійність знань.

В економічних дослідження використання абстрактного мислення у зв’язку з кон-
кретно історичними умовами має як онтологічні передумови, так і певні конкретні форми 
у вигляді методології та практик організаційно-діяльнісний ігор Г.П. Щедровицького. 
Більш широке використання даної методології в процесі багаторічної практики здатні 
істотно підвищити гносеологічний потенціал економічної науки як у цілому, так і її окре-
мих напрямків.

Розкриття гносеологічного потенціалу онтології і діалектики в контексті їх інте-
грації із сучасними напрямками пізнання розкриває певні можливості подальшого роз-
витку наукового пізнання економічної системи капіталу в контексті предметної глибини 
і міждисциплінарної інтеграції. Найбільш повне пізнання і осмислення економічної сис-
теми можливо на найзагальнішому абстрактному рівні – рівні онтології буття. Із позиції 
онтології можливо не тільки осмислити і пізнати економічну систему, а й обґрунтувати 
умови її розвитку. Цільовою функцією системної стійкості, гармонії і розвитку економіки 
є онтологічна повнота. Тобто комплексний напрямок економічної політики і господар-
ської практики на подолання онтологічної недостатності є умовою економічного розвитку. 
У будь-дослідницької області існує особливе коло проблем, пізнати і осмислити які мож-
ливо на найзагальнішому абстракції – на рівні протікання буття, або онтологічному рівні. 
Не є винятком і економічна теорія.

Співвідношення онтології і діалектики в пізнанні капіталу надає можливості роз-
криття буттєвих джерел актуалізації буття капіталу і його подальшого руху, пов’язаного 
з дією системи діалектичних протиріч. Онтологія – вчення про суще; вчення про буття як 
таке, що вивчає фундаментальні принципи буття, його найбільш загальні сутності і кате-
горії, структуру і закономірності [23]. До онтологічних проблем в пізнанні капіталу можна 
віднести співвідношення чистого буття і форм його руху в дійсності. У рамках дослідниць-
кого напрямку філософії господарства [24] розкривається зміст процесів, що протікають 
в економічній системі і які розкривають шляхи для істотних змін. Філософія господарства, 
на відміну від багатьох інших напрямків економічної науки, чітко визначає мету функціо-
нування господарської системи. Причому наголошує на тому, що мета її функціонування 
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виходить за рамки економіки. Економічна система розуміється не як самоцінна, а як функ-
ціональна громадська система. Ідея, яку відзначав Б. Вишеславцев [25], критикуючи «еко-
номізм» як надання економічній системі самоцінності і дуже перебільшеної важливості, 
що значно обмежує можливості дослідження.

Згідно з філософією господарства основною метою існування як світу в цілому, так 
і економічної системи є обоження, або духовне перетворення. Обоження, або теозис – це 
християнське вчення про з’єднання людини з Богом, прилучення людини до божествен-
ного життя через дію божественної благодаті [26]. У філософії господарства розглядається 
поняття повноти буття як окремої людини, так і господарської системи. Повнота буття 
окремої людини визначає повноту буття всієї системи як цілісності. Таким чином, чим 
більша повнота буття окремої людини, тобто ступень свідомої волі або канали сприйняття, 
тим більш стійкою і розвиненою буде система. Із цього може випливати ідея подолання 
соціонічних обмежень, які панують у сучасному суспільстві. Забезпечуються умови розши-
рення для різних форм експлуатації, професійного ідіотизму, cимулякризації і фетишизму. 
У контексті філософії господарства спрямованість людини до повноти буття – основа енер-
гії будь-якої господарської системи. Крім того, дослідження співвідношення онтологічної 
повноти і онтологічної недостатності на різних етапах розвитку економіки і людини надає 
можливість для обґрунтування онтологічної основи щодо визначення інноваційної чутли-
вості і інерції економічної системи.

Здійснюється теоретична ревізія і рефлексія теорії основного капіталу в традиції 
економічної думки.

1. Використовуючи економіко-герменевтичний аналіз, досліджені історичні контек-
сти формування теорії основного капіталу в цілому і окремих її граней.

2. Досліджуються ключові розумові ходи, які зробили істотний внесок у форму-
вання теорії основного капіталу.

3. Реактуалізіровано місце теорії основного капіталу в традиції економічної думки;
4. Показуються причини наявного методологічного плюралізму в теорії основного 

капіталу.
5. Досліджується роль і можливості застосування розумового експерименту в теорії 

основного капіталу.
6. Поставлені проблеми онтологічних і антропологічних розривів економічного 

знання в аспекті їх впливу на теорію основного капіталу. Матеріал роботи може бути вико-
ристаний у подальших економіко-теоретичних розробках, що ведуться в дискурсі проблем 
відтворення основного капіталу. А також під час читання відповідних університетських 
курсів із предметної економічної теорії або теоретичної економіки.
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SOFIA ONTOLOGIZATION OF THE ECONOMY IN THE PRACTICES 
OF PHILOSOPHICAL REFLECTION OF ECONOMIC THINKING

Igor Spasskyy
Odesa I. I. Mechnikov National University,

Faculty of History and Philosophy, Department of Philosophy
Dvorianska str., 2, 65026, Odesa, Ukraine

The current systemic crisis has undoubtedly affected both theoretical knowledge and economic life 
itself. This causes the urgency of the revision of the historical heritage of economic thought as a whole 
and its individual areas. As well as the implementation of mental reflection on the subject of cognitive 
abilities and limitations. Analysis of economic thought in historical retrospect highlighted several 
theoretical and methodological problems. This is the so-called isolation of theoretical calculations from such 
important aspects of economics as economic anthropology and analysis of social, environmental and even 
psychophysiological aspects of reality.

The article considers the problem of Sofia ontology in the practices of philosophical reflection 
of thinking. The Sofia ontologization of the economy can be defined as a set of philosophical reflections 
of the Sofia experiences in the context of the economy. The author is based on the practices of the Sofia 
ontologization, existing in the tradition of the philosophy of economy. This provides opportunities to 
increase the heuristic potential of economic thinking and give it a new perspective of energy and meaning. 
Sophia’s ontologization of economic thinking can, according to the author, overcome some totalitarianism 
present in traditional economic thought.

The practices of philosophical reflection of economic thinking co-create, on the one hand, 
the definition of thought moves that arise both within certain schools of economic thought. On the other 
hand, there is an opportunity to practice multidimensional thinking in economic theory. Which in general is 
aimed at improving the quality of economic thinking and opportunities for its practice.

Sophia’s ethics and aesthetics of thinking provide certain guidelines for the quality and depth 
of economic thinking. The practices of the Sophian ontologization of thinking expand its heuristic potentials, 
and additionally stimulate thought processes through energetic and meaningful initiation.

Sophia’s ontologization of the economy as a whole reveals the methodological principle 
of omnipresence. Which provides an opportunity to fill the gaps in thought that exist in economic thinking 
in general and various reflections of economic thought. This provides an opportunity to significantly expand 
the heuristic potential of philosophical reflections on the theory of economics and certain areas of economic 
thought.

Key words: economic thinking, reflection of economic thinking, theory of fixed capital, methodology 
of economic science.
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ФУНКЦІОНУВАННЯ РЕЛІГІЙНОЇ МОВИ В КОНТЕКСТІ  
СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ

Геннадій Целковський
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова,

факультет філософії та суспільствознавства,
кафедра богослов’я та релігієзнавства

вул. Тургенєвська, 8/14, 01054, м. Київ, Україна

Здійснений огляд змін позицій у двох православних церквах України щодо переходу в бого-
служінні на сучасну українську мову, що зумовлені суспільно-політичними процесами, які розгорта-
ються після Революції Гідності, Російської збройної агресії проти України, утворення Православної 
Церкви України (далі – ПЦУ) та отримання нею Томосу про автокефалію. Доведено, що утворення 
ПЦУ для Української Православної Церкви (далі –УПЦ) зменшило диверсифікованість поглядів на 
мовне різноманіття релігійного життя та майже ліквідувало проукраїнське крило УПЦ. Проаналізо-
вана мовна політика та принципові позиції ієрархів обох церков щодо функціонування української, 
російської та церковнослов’янської мов у церковній практиці, які кардинально відрізняються не 
тільки з політичних мотивів, але і з ціннісних та богословських пріоритетів.

Проаналізована релігійна специфіка церковнослов’янської мови (з феноменологічної точки 
зору) та особливості ставлення до різних варіантів церковнослов’янської мови в кожній з церков. Цер-
ковнослов’янська мова розглянута як мова з особливим онтологічним статусом, який фіксується не 
у віровченні, а зумовлюється її багатовіковою історією та традицією. Показано, що церковнослов’ян-
ська (невернакулярна) мова як фактор ідентифікації ускладнює мовну картину в українському право-
слав’ї, коли церковнослов’янська мова використовується як буфер, за яким приховується проросій-
ська позиція, оскільки в церковному житті не протистояння української та російської мов визначає 
мовні колізії, а протистояння церковнослов’янської та української мов. Висвітлена робота Україн-
ського літургійного товариства як міжконфесійної ініціативи з перекладу релігійних текстів сучас-
ною українською мовою. На основі аналізу публікацій церковних ієрархів показано трансформації 
мовної політики УПЦ щодо богослужіння національними мовами. Для аналізу зв’язку конфесійної 
та етнічної ідентичності в контексті мовних преференцій застосовано соціолінгвістичний підхід.

Ключові слова: богослужбова мова, священна мова, ізводи церковнослов’янської мови, кон-
фесійна та етнічна ідентичності.

Мова і релігія вважаються ключовими складниками ідентичності кожної нації. Саме 
тому мовна політика впливових релігійних конфесій є предметом уваги не лише мовоз-
навців, а й релігієзнавців, філософів, культурологів, соціологів – широкого кола соціогу-
манітарних наукових дисциплін. Актуальність дослідження мовної політики як держави, 
так і православних церков у нашій країні не потребує доведення. Специфічна мовна ситу-
ація в Україні додає аналізу релігійних процесів складності та зумовлює виокремлення 
релігійної мови як особливого феномена загальноукраїнської мовної політики. Релігійна 
мова розуміється як мова богослужіння та церковного вжитку (літургійна практика, про-
повідування, ЗМІ, соціальна та освітня діяльність церков, мова священних текстів та бого-
словської літератури тощо). Специфіка релігійної мови як засобу розуміння та комунікації 
з божественним ускладнює загальну мовно-релігійну мапу України. Вимоги до комерцій-
них та державних інституцій дотримуватися мовного законодавства щодо функціонування 
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української мови та мов меншин не може переноситися один в один у царину церковного 
життя. Оскільки йдеться не тільки про комунікацію між людьми, але про релігійну комуні-
кацію та молитовний досвід віруючого.

На відміну від світського простору України, де мовне життя характеризується 
насамперед статусами та взаємодіями двох мов – української та російської, в релігій-
ному житті фігурує третя мова – церковнослов’янська. Ці три мови мають загальнона-
ціональний контекст функціонування та пов’язані з найбільшими християнськими Цер-
квами України – Православною церквою України (ПЦУ) та Українською православною 
церквою (УПЦ). Крім того, на локальному конфесійному рівні факторами церковного 
та суспільного життя вірян постають також мови національних меншин – угорська, поль-
ська, румунська. У межах цього дослідження мови національних меншин не розглядати-
муться, оскільки їх філософсько-релігієзнавчий аналіз потребує звернення до локальної 
або конфесійної специфіки.

Переламними моментами, які визначають часовий проміжок дослідження, оскільки 
суттєво трансформували релігійну мапу України, є Революція Гідності, Російська збройна 
агресія проти України та утворення Православної Церкви України (далі – ПЦУ) та отри-
мання нею Томосу про автокефалію. Отже, йдеться про період від 2014 року до сьогодення. 
Специфіка попереднього періоду – від утворення УПЦ КП (1995 р.) до 2014 року – була 
розглянута нами у статтях, присвячених вивченню функціонування української, російської 
або церковнослов’янської мов у церковному середовищі, та його зв’язку із суспільно-полі-
тичними процесами та формуванням ідентичностей вірян [12; 13].

Теоретико-методологічним підґрунтям дослідження релігійної мови є феномено-
логічний аналіз, який передбачає розуміння мови богослужіння як фактора отримання 
досвіду священного, як зустрічі людини з божественним [3, с. 23]. У цьому контексті 
мова отримує додаткову функцію: вона використовується не тільки як засіб соціальної 
комунікації та самоідентифікації, але й забезпечує комунікацію іншого рівня – з над-
природним [2, с. 11]. Виявлення зв’язку мововжитку та групової приналежності, аналіз 
використання різних мов в окремих комунікативних ситуаціях у статті здійснюється із 
застосуванням соціолінгвістичних дослідницьких методів. Основним інструментом дослі-
дження є аналіз нормативних документів відповідних конфесій щодо їхньої мовної полі-
тики, висловлювання в публічному просторі церковних ієрархів з приводу тієї чи іншої 
мови, а також спеціалізовані дослідження лінгвістів, релігієзнавців та богословів щодо 
функціонування релігійної мови.

Мова богослужіння (літургійна мова) є складовою частиною християнської куль-
тової діяльності та не може розумітися в тих же категоріях, що і мова в інших сферах 
людської діяльності. На підтвердження цієї тези відзначимо декілька варіантів розуміння 
літургійної мови: 1) мова богослужіння – це мова церковної традиції, тому її використання 
не ставить за мету дослівне розуміння кожного вимовленого слова, а один з елементів 
долучення до традиції – підтримання конфесійної ідентичності (що інколи може не співпа-
дати з етнічною ідентичністю) за допомогою сакральної мови; 2) мова богослужіння є еле-
ментом зустрічі з божественним, виводить людину з буденності, створює відчуття урочи-
стості, перебудовує сприйняття дійсності. Радикальним прикладом подібного розуміння 
мови є арабська мова в ісламі, яка визнається єдино можливою мовою культу, або латина 
до ІІ Ватиканського собору.

Протилежну позицію представляє модерністське тлумачення функціонування мови 
богослужіння, згідно з якою, по-перше, слушно вказується на відсутність у віровченні хри-
стиянства подібних до ісламських інтенцій, тобто виокремлення онтологічного, субстан-
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ційного та епістемологічного статусу цієї мови, здатної передавати адекватне Божественне 
знання та знання про Бога. Ключовим у цьому разі є можливість людини розуміти слово 
Боже та брати усвідомлену участь у богослужінні [15].

Досліднику-релігієзнавцю цікаві також такі позиції щодо розуміння богослужбової 
мови, як: мова релігії, що визначається конфесійною традицією, та мова релігії як рідна 
мова віруючих. Загалом зрозуміло, що рідна мова (наголосимо, що йдеться про рідну, а не 
державну мову) є відправним пунктом у суспільній оцінці процесу переходу богослужіння 
та іншого церковного мововжитку на українську. В протестантському середовищі така 
позиція вважається здобутком і наріжним каменем Реформації, тому висловлення про свя-
щенність або традиційність тієї чи іншої мови викликає серед протестантів подив, а поде-
коли і несприйняття.

Традиційною сакральною мовою православного слов’янства, що має своєрідний 
«надетнічний» статус, є церковнослов’янська. Її використання як богослужбової мови 
має для всього церковного середовища, незалежно від конфесійної приналежності, певні 
плюси, з одного боку, та певні незручності – з іншого. Чим зумовлені міцні позиції ЦСМ 
(церковнослов’янської мови) в українському православ’ї? Нею створено великий корпус 
церковної богослужбової літератури, освячений багатовіковим авторитетом, що забезпе-
чує їй прихильне ставлення фундаменталістських церковних ієрархів. Вона виступає осо-
бливим мовним регістром для віруючих. Під регістром ми розуміємо такий мововжиток, 
який відповідає певній комунікативній ситуації, коли та чи інша мова (або соціолект) вико-
ристовується тільки для конкретної ситуації – робота, навчання, молитва тощо. Поняття 
«регістр» не є тотожним поняттю «стиль», що існує в межах конкретної мови. Отже, цер-
ковнослов’янська мова для вірян – це регістр переключення у стан релігійної комунікації, 
так само як специфічний одяг, кольори, запахи в храмі [2].

ЦСМ феноменологічно є сакральною мовою окремої спільноти і окремих індиві-
дів. Де-юре цей феномен не збігається із загальноприйнятою православною теологією, 
де-факто – приймається і проголошується. Серед проукраїнськи налаштованих православ-
них вірян переважає думка, що церковнослов’янська мова є мертвою мовою, застиглою 
з часів появи її Синодальної редакції, а її вживання в церкві є свідченням її ретроградності, 
консерватизму та фундаменталізму. Проте останнім часом серед проукраїнськи налашто-
ваних вірян знаходить підтримку протилежна думка. Згідно з їхнім розумінням мовних 
колізій українського православ’я, ЦСМ не можна називати мертвою мовою. Це не мова 
формальної ідентичності. Це – жива мова літургії цілої спільноти, індивідуальної релігій-
ної практики, якою висловлюються глибокі інтимні почуття, елементи якої використову-
ються у спілкуванні, яка досі розвивається і вдосконалюється. Це означає, що ідеологічне 
твердження «ЦСМ незмінна мова Кирила і Мефодія» – хибне і взаємосуперечить із твер-
дженням «ЦСМ є священною мовою живої церкви». ЦСМ справді є священною мовою 
реальної спільноти, але саме тому вона постійно змінюється і розвивається [5, с. 344]. 
 Прихильники цієї точки зору намагаються відродити «Київський ізвод» церковнослов’ян-
ської мови, мотивуючи це прагнення тим історичним фактом, що він виник задовго до 
появи на мапі Московського Царства й увібрав у себе автентичні риси давньоукраїнської 
вимови, специфічні наголоси, словоформи та словосполучення тощо.

Саме після отримання Томосу про автокефалію ПЦУ склалися сприятливі умови 
для зміни ставлення православного загалу до ЦСМ та її взаємин з українською мовою 
в церковному ужитку. Розглянемо ці тенденції трансформації мовної політики православ-
них церков детальніше.
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Зі створенням ПЦУ підвищується статус української мови як релігійної, оскільки 
вона має домінуючі позиції в ПЦУ. Яскравим прикладом є рекламно-інформаційна кам-
панія ПЦУ, в якій з білбордів митрополит Єпіфаній закликає молитися рідною мовою. Як 
пояснює сам предстоятель української церкви: «У ХХІ столітті, на 30-му році відновленої 
незалежності України, наш народ досі намагаються роз’єднати так званим «мовним питан-
ням». Торкається воно і нашої, церковної, сфери, адже досі виникають суперечки щодо 
того, якою мовою «правильніше» звертатися до Бога, якою мовою мають звершуватися 
богослужіння у храмах і, врешті-решт, молитву якою мовою «краще» чує Бог? Відповідь 
проста – рідною!» [7].

Мова досі є маркером ідентичності, тобто належність до ПЦУ здебільшого перед-
бачає використання української мови як основної. В ПЦУ відбувається процес редагу-
вання богослужбових текстів, відхід від філаретівського перекладу Біблії і Літургії, який 
має багато помилок (наприклад, остання редакція Символу віри, реформи Євхаристійного 
канону тощо). ПЦУ нині активно просуває проєкти перекладу Літургії і Біблії, де робиться 
спроба модернізації або вдосконалення церковнослов’янських текстів і створення україно-
мовних чинів.

Українське літургічне товариство (УЛТ), яким започатковано два проєкти – пере-
клади Літургії і переклад Євангелія. УЛТ, будучи ініціативою знизу, має статус громад-
ської ініціативи, яка потребує від церковних структур відповідної організаційної, кадрової 
та матеріальної підтримки. Напрямами роботи УЛТ проголошено: 1) україномовна літургія 
і Біблія, 2) покращення церковнослов’янської літургії і Біблії.

Серед головних здобутків УЛТ: 1) створення чину молебня за довкілля (екологіч-
ного молебня). Сам чин робився на основі англомовного тексту такого молебня у Все-
ленському патріархаті за відповідного порівняння з грецьким текстом. Спочатку він був 
перекладений на ЦСМ, а потім був ще раз перекладений на українську мову. ЦСМ у цьому 
ланцюзі перекладів відігравала роль посередника між двома мовами та допомагала знахо-
дити відповідники завдяки релігійному (молитовному) досвіду перекладачів, які звикли 
до богослужіння на ЦСМ [4].

Члени УЛТ увійшли до відповідної комісії і там продовжують впливати на переклади 
і формування богослужіння, зокрема, це зміни в україномовному варіанті Символу віри.

УЛТ зібрало перекладачів, які були або є діючими членами УПЦ, що працювали над 
київським ізводом ЦСМ. О. Ахілла Багрій, о. Андрій Пономаренко, Дарія Морозова також 
були запрошені представники РКЦ – Тарас Тимо і група Трипіснець.

Виділимо фундаментальне ставлення та принципи членів УЛТ до ЦСМ: 1) ЦСМ – 
жива мова, що інтимно дорогоцінна українському православ’ю; 2) повернення до ори-
гінальної ЦСМ, тобто її реставрації, насамперед відродження київського ізводу; 3) вдо-
сконалення ЦСМ, виправлення різних недоліків перекладу з грецької та хиб орфоепіки 
у сучасному ЦСМ. Загалом ідея реформації ЦСМ – зробити її більш стрункою і логічною, 
при цьому залишаючись у межах самої ЦСМ [10].

За схожим принципом були проведені редакції першої частини Служебника, щоби 
був дотриманий баланс між зрозумілістю тексту і відповідністю до сучасних норм україн-
ської мови, збереженням вживання церковнослов’янських слів, які увійшли в українську 
богослужбову традицію (таких як «єси», «благословен» тощо) без перекладу [8].

Якщо позиція ПЦУ щодо української мови та церковнослов’янської мови київського 
ізводу зрозуміла та очевидна, то не можна оминути увагою наслідки Томосу для УПЦ – 
у царині мовної політики такої церкви. Попереднє існування УПЦ КП уможливлювало 
певний відтік україномовних священників та пастви від УПЦ, але там були й інші мотиви: 
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національні почуття, незгода з політичними та економічними практиками ієрархів, тоді як 
неканонічний статус КП та наявність україноцентричного крила тримало високу частку 
церковників та мирян у межах УПЦ. Як було показано на прикладі УЛТ, більшість її членів, 
що розвивали україномовні переклади Євангелія і Літургії, прийшли з УПЦ.

Утворення ПЦУ спростило мовну картину УПЦ, тому що до нової церкви почали 
переходити не тільки україномовні та національно-орієнтовані, а й усі не згодні з бага-
тьох питань миряни та священнослужителі. Концентрація прихильників «Русского мира», 
церковнослов’янської мови, Москви сталося не завдяки збільшенню їх чисельності, а зав-
дяки зменшенню чисельності українського крила, і це підвищує фундаменталізм та від-
чуття обкладеної фортеці, тоді як українська мова маргіналізується [14]. Зворотна ситуація 
в ПЦУ та УГКЦ, де російська мова мало представлена, в УГКЦ використовується в пропо-
відях на Південному Сході.

Дискусія щодо української мови богослужіння, навіть проповідей та церковної літе-
ратури триває десятиліттями. Вивчення конференцій та висловлювань ієрархів УПЦ зага-
лом одностайні: наприклад, висловлювання щодо богослужіння рідною мовою одного з них: 
«Богослужіння ніколи не стане абсолютно зрозумілим, і виключно перекладом літургічних 
текстів рідною мовою ситуація не зміниться радикально. Мені відомі випадки, коли громади, 
які на початку 1990-х починали служити українською, «з невідомих причин» починали ката-
строфічно втрачати парафіян, аж поки переходили до «незрозумілої церковнослов’янської». 
Експеримент у Греції, коли Елладська Церква запровадила частково сучасну мову в читання 
Святого Письма за богослужіннями, власне, зазнав повного фіаско. У православній країні не 
відбулося жодного зростання кількості молоді в храмах, не сталося масового навернення із сект 
тощо. А, наприклад, в Україні, на Полтавщині, громади деяких конфесій без зайвого галасу 
почали знову служити слов’янською (повністю або частково). Отією «незрозумілою»... [11]

Більш радикальну позицію займає митрополит Павло (тоді архієпископ), намісник 
Києво-Печерського монастиря: «Україномовні видання не мають великого попиту <...> 
Щодо богослужбової літератури українською мовою я завжди був і буду проти такого 
перекладу. У Священному Писанні є єврейські слова, які не перекладаються й до сьо-
годні, наприклад: амінь, осанна й низка інших слів. Коли ми станемо перекладати цер-
ковнослов’янські тексти, у перекладі буде втрачено духовну глибину слова. <...> Щодо 
виголошення проповідей українською мовою, то, будь ласка, за бажанням кожен має право 
говорити в церкві у Києві, на Сході чи на Заході українською мовою. <...> Але я не бачу 
потреби в тому, щоб замінювати церковнослов’янську богослужбову мову на українську. 
Церковнослов’янська мова – це наша рідна прамова, яку нам дали Кирило та Мефодій, про-
світителі слов’ян [9]. Вищевказані міркування владики Павла типові для всього оточення 
митрополита Онуфрія, що може свідчити про певний внутрішній консенсус ієрархії УПЦ.

Але у тій же конференції намісник Лаври, вже не стримуючись, дає такий коментар 
(мовою оригіналу): «Киев – исконно русскоговорящий город. Восточная Украина прак-
тически не берет украиноязычные издания, а на Западной Украине в большинстве обща-
ются на украинском языке. Поэтому я не вижу проблемы, если кто-то из западного региона 
желает приобрести литературу на украинском языке – сегодня предостаточно книг» [9].

Таким чином, ми можемо констатувати, що зі зміцненнями канонічного становища 
у православному світі та з поширеністю в Україні ПЦУ змінюється ставлення УПЦ до 
української мови та української пастви, тобто ієрархи цієї церкви ґрунтуються навколо 
того середовища українського суспільства, яке тяжіє до союзу з Росією, до цінностей схід-
ного сусіда. Тому вибір на користь російської мови та ЦСМ російського ізводу є не причи-
ною, а наслідком ціннісних уподобань ядра прихожан УПЦ.
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Переклади богослужбових текстів українською мовою мають більші політичні 
наслідки не для УПЦ, а для РПЦ, для якої конче необхідно гальмувати процес станов-
лення Автокефальної Української Церкви – ПЦУ. Створення повного комплексу літургій-
ної та позабогослужбової літератури (житія святих, катехитичні видання тощо) утворює 
міцний фундамент для утвердження українського православ’я незалежно від його інститу-
ційного формування.

З іншого боку, ПЦУ має враховувати специфіку російськомовного населення Укра-
їни, оскільки може мати дзеркальну ситуацію УПЦ, а саме відштовхувати тих потенційних 
прихожан, які хотіли би перейти до ПЦУ, але їх стримує відсутність богослужіння рідною 
мовою. Така ситуація буде нагадувати політику та бізнес. Політику в тому сенсі, що їхні 
меседжі та дії потрібно розцінювати не на загальнонаціональному рівні, а як інформаційне 
існування в межах власної публіки. Відповідно, Церква, яка претендує на загальнонаціо-
нальну присутність, має відмовитися від апеляції до однієї групи політичних уподобань 
та шукати спільний знаменник щодо мовного питання. Як варіанти, вибір мови богослу-
жіння залишається на місцевому рівні та додається ЦСМ київського ізводу для головних 
свят, як задоволення консервативних настроїв певної частини церковного середовища 
та нерозривності традиції київського християнства.

Отже, можемо зафіксувати такі висновки цього дослідження щодо функціонування 
релігійної мови в українському православ’ї в контексті утворення Автокефальної україн-
ської церкви та військової агресії Росії: по-перше, ми бачимо загальну тенденцію новоу-
твореної церкви до модернізації в питаннях мови богослужіння, працюючи за двома напря-
мами – переклади релігійних текстів на сучасну українську мову, в тому числі з метою 
проведення богослужіння рідною мовою, та робота над поверненням церковнослов’ян-
ської мови київського ізводу з певними оновленнями. По-друге, можна констатувати кон-
серватизацію Української православної церкви у єдності з Московською патріархією, що 
призводить до гальмування українізації цієї церкви, категоричної відмови від переходу на 
київський ізвод ЦСМ, не кажучи вже про українську мову. Але ця мовна політика УПЦ 
витікає не тільки з її тісного зв’язку (чи то пак підпорядкування) з Москвою, що тільки 
і так розуміють журналістське середовище, а й у певній фундаменталістській позиції щодо 
онтологічного статусу церковнослов’янської мови московського ізводу.

Наш прогноз щодо мовної ситуації наступного десятиліття може ґрунтуватися на 
основі опитування Православного порталу, зрозуміло, заангажованого та десятирічної дав-
нини, але все одно показового: опитування «На якій мові повинно звершуватись богослу-
жіння в храмі?» відповіло 910 осіб (на дату 10 червня), з яких українською – 633 (63%), росій-
ською – 4 (0,4%), церковнослов’янською – 115 (12%), за бажанням парафіян – 138 (14%), 
не має значення – 20 (2%) [15]. Вважаємо, що подібні пропорції актуальні і на сьогодні.

Отже, трансформація мовної політики двох найпоширеніших християнських кон-
фесій відбувалася в контексті наслідків Революції Гідності, Російської збройної агресії на 
Сході України та отримання Томосу про автокефалію та має такі тенденції: в ПЦУ україн-
ська мова оголошується базовою мовою не тільки для проповідей, церковних документів, 
але й як мова поступового переходу всього корпусу богослужбових текстів Церкви, крім 
того, ПЦУ прагне збереження церковнослов’янської мови, яка уособлює традицію та спад-
коємність з Київською митрополією, але тільки у варіанті Київського ізводу. Своєю чер-
гою трансформація відбувається і в УПЦ, позиція якої щодо залишення церковнослов’ян-
ської мови синодального зразку як єдино можливої мови богослужіння тільки зміцнилася 
та відбувається групування навколо російськомовних українців, які є базовим отримувачем 
меседжів ієрархів УПЦ.
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This article deals with the main changes in the linguistic processes in Ukrainian Orthodoxy regarding 
the attitude to the transition of the liturgy into modern Ukrainian in the two Orthodox churches of Ukraine 
in the context of socio-political processes after the Revolution of Dignity and Russian military aggression in 
Eastern Ukraine and the establishment of the Orthodox Church of Ukraine upon receipt of the Tomos. After 
the Orthodox Church of Ukraine was established, the diversity of views on the linguistic variety of religious 
life in the Ukrainian Orthodox Church has been decreased and Ukrainian wing of the UOC has been nearly 
liquidated. The study reveals fundamental difference of the attitudes of the hierarchs of both churches on 
the functioning of the Ukrainian, Russian and Church Slavonic languages in church practice; difference that 
is caused not only by political motives but also by value and theological reasons.

The religious specifics of the Church Slavonic language from the phenomenological point of view 
are analyzed, as well as the peculiarities of the attitude to different variants of the Church Slavonic 
languages in each of the churches. The Church Slavonic language is considered from the point of view 
of phenomenology as a language with a special ontological status, which is recorded not in doctrine, but 
in its centuries-old history and tradition. This status complicates the linguistic church picture, when it is 
not the confrontation between the Ukrainian and Russian languages that determines the processes, but 
the Church Slavonic language is the starting point for these processes. The work of the Ukrainian Liturgical 
Society as an interfaith initiative for the translation of religious texts into modern Ukrainian is described. 
The specifics of the UOC transformation in relation to liturgy in native languages are revealed based on 
the analysis of the publications of church hierarchs. The sociolinguistic approach is used to distinguish 
the connection between confessional and ethnic identity in the context of language preferences, and the role 
of the Church Slavonic language (nonvernacular) as a factor of identification.

Key words: liturgical language, sacred language, derivations of the Church Slavonic language, 
confessional and ethnic identities.
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ АНАЛИЗУ КАТЕГОРІЇ «ДОЗВІЛЛЯ» У СИСТЕМІ 
ФІЛОСОФСЬКИХ, СОЦІОЛОГІЧНИХ ТА КУЛЬТУРОЛОГІЧНИХ НАУК

Тетяна Яцула
Херсонський державний аграрно-економічний університет,

кафедра професійної освіти
вул. Стрітенська, 23, 73006, м. Херсон, Україна

У статті здійснено аналіз категорії «дозвілля» у системі філософських, соціологічних та куль-
турологічних наук. Визначено основні категорії, що пов’язані з дозвіллям, а саме вільний час, вільну 
діяльність, дозвіллєву діяльність. Указано на взаємозв’язок цих понять, представлено їхні спільні 
та відмінні знаки. Здійснено характеристику дозвілля з позиції впливу на спосіб життя людини, на 
змістові цінності вибору форм проведення часу дозвілля. Умови вільного часу багато в чому визна-
чають коло духовних інтересів і потреб людини. Характерною ознакою вільного часу є самоцінні 
вчинки й періоди повсякденної діяльності людини. Самоцінні дії сприймаються як вільна діяльність, 
як «час, яким можна розпоряджатися». Можливість вибору варіанту дії у вільний час значно ширша, 
ніж в інших сферах життєдіяльності, тому що людина може не тільки вибрати, чим їй займатися, 
але і взагалі не займатися жодною діяльністю. Воля вибору завжди обмежена як об’єктивними, так 
і суб’єктивними факторами, діапазоном реальних можливостей кожної людини. У статті зазначено, 
що велике значення мають ставлення людини до вільного часу, особистісні фактори, які пов’язані 
з віком, здоров’ям, родинним станом тощо. Однак кожна людина має значну волю у визначенні цілей 
своєї діяльності.

Виділено, що стихійність вибору людиною змісту, структури вільного часу зумовлює неусві-
домлене ставлення до нього як цінності свого буття. Розглянуто типізацію людей на основі їхніх 
переваг у виборі змісту, форм дозвіллєвого часу. На цій основі пропонується вибудовувати педа-
гогічну взаємодію з молоддю, спрямовану на мотивування її до більш високого рівня проведення 
дозвіллєвого часу, що загалом відбивається на смислі її життя.

З огляду на зазначене пропонується педагогам під час роботи з молоддю враховувати такі 
положення: дозвілля людини є важливим часом її життєдіяльності, головною характеристикою якого 
має бути його самоцінність; самоцінність дозвілля ототожнюється з вільним вибором змісту, форм 
і методів його проведення; зміст, форми, методи часу дозвілля людини пов’язані зі способом життя 
людини, для якої суттєвими ознаками є рівень особистісного розвитку, потреби, інтереси, ціннісні 
орієнтації; соціокультурні особливості часу життя суспільства та людини в ньому впливають на 
характеристики дозвіллєвого часу: структуру, зміст, форми, стан задоволення та інше.

Ключові слова: дозвілля, вільний час, дозвіллєва діяльність, вільна діяльність.

Постановка проблеми. В умовах формування демократичного суспільства особли-
вого значення набуває гуманізація простору життя молодого покоління. Життєдіяльність 
сучасної людини здійснюється в умовах складної взаємодії багатьох чинників, що мають, 
як правило, нелінійний характер і нерідко опосередковують один одного. Дозвілля як важ-
ливий складник життєдіяльності може не тільки розвивати особистість, але й руйнувати її.

Тому дозвілля є однією з важливіших сфер життєдіяльності індивіда, у якій взаємо-
пов’язані загальнокультурні, соціокультурні, психолого-педагогічні та інші аспекти його 
життя.
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Мета статті – на основі аналізу категорії «дозвілля» визначити найбільш суттєві 
його (дозвілля) ознаки, що мають стати основою у педагогічній роботі з молоддю.

Результати. Зміст дозвілля активно впливає на спрямованість особистості, її 
потреби, мотиви діяльності, інтереси, світогляд та поведінку в соціокультурному просторі.

У контексті останнього вважаємо з доцільне охарактеризувати сутність поняття 
«спосіб життя», який ми розглядаємо як філософсько-соціологічну категорію, сукупність 
типових видів, що охоплює життєдіяльність індивіда, соціальної групи, суспільства зага-
лом і розглядається в єдності з умовами життя. Ця категорія дає змогу комплексно та у вза-
ємозв’язку розглядати основні сфери життєдіяльності людей: працю, побут, громадську 
діяльність і культуру, виявляти причини їхньої поведінки (стилю життя), зумовленої укла-
дом, рівнем, якістю життя [12, с. 432].

З психологічного погляду спосіб життя – це цілісна соціально-психологічна харак-
теристика способу організації життя людини, соціальної групи або суспільства. Спосіб 
життя включає типові інтереси, цілі, цінності, види діяльності, якими займаються люди.

Найбільш точно, на наш погляд, дозвілля тлумачиться в словнику Д. Девіда 
і Дж. Джері [3] як час, вільний від роботи й рутинних домашніх обов’язків і придатний для 
відновлення, розслаблення, хобі, відпочинку, а також культурних і художніх занять.

Аналізуючи дозвілля як філософсько-соціальну категорію способу життя, нами вста-
новлено, що вона зумовлена історичними та соціокультурними умовами життєдіяльності 
людини. Початок осмислення дозвілля як способу життя людини пов’язаний із працями 
Арістотеля. Усе людське життя, уважав філософ, поділено на заняття та дозвілля [1, с. 204]. 
Він зазначав, що громадяни мають можливість «насолоджуватись світом і (правильно) 
користуватися дозвіллям». Розглядаючи устрій держави, він стверджував, що законода-
вець має докладати зусиль переважно до того, аби його закони, що стосуються і військової 
справи, і всього іншого, могли забезпечити громадянам дозвілля. Аристотель уперше звер-
нув увагу на зміст дозвіллєвого часу, необхідність його використання для особистісного 
розвитку. Аристотель перший у світовій філософії проаналізував специфіку буття людини 
у сфері вільного часу. Якщо в державній, соціально-політичній, професійно-трудовій чи 
іншій діяльності поведінка людини детермінована певними зобов’язаннями, субордина-
цією чи іншими факторами, що корегують позицію людини, то в умовах проведення віль-
ного часу людина орієнтується тільки на свої інтереси й потреби, тобто тільки в цій жит-
тєдіяльності вона до кінця залишається сама собою, зважаючи на свої здібності, реалізує 
себе як особистість.

Аналіз сутності, змісту, структури, функцій дозвілля насамперед пов’язували з ана-
лізом категорії «вільний час».

Передумовою вивчення категорії «вільний час» було положення К. Маркса про роз-
межування робочого та вільного часу за критерієм вільного характеру щодо його викори-
стання. Вільний час, як зазначає К. Маркс, надає змогу людині більш якісно його вико-
ристовувати по рівняно з робочим часом [5, с. 266].

Як соціально-історична категорія «вільний час» характеризується такими основними 
параметрами: обсягом, структурою та змістом. Величина вільного часу залежить від трива-
лості часу праці. Структура вільного часу в процесі наукового аналізу зазнала низки уточ-
нень. Так, В. Д. Патрушев [6, с. 18] звертав увагу на тлумачення вільного часу як тільки 
часу, вільного від будь-яких турбот чи витрат сил, як часу, тотожного позаробочому, який 
є обмеженим. Автор вважає, що як економічна категорія «вільний час» розглядається в кон-
тексті суспільно необхідного вільного часу, індивідуального вільного часу. До вільного 
часу, на думку автора, не можна віднести час, витрачений на домашню працю і побутові 
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потреби (покупку товарів, приготування їжі, догляд за дітьми, працю в особистому під-
собному господарстві й ін.). До вільного часу належить час, витрачений на самоосвіту, 
виховання дітей, творчу діяльність і аматорські заняття, фізкультуру і спорт, відпочинок 
і розваги тощо. Таким чином, уперше економісти звернули увагу на зміст вільного часу 
в контексті всього позаробочого часу.

У 70-ті роки ХХ ст. Л.А. Гордон і Е.В. Клопов в основу розробки структури віль-
ного часу поклали суб’єктивний фактор, що дав змогу проаналізувати вільний час з позиції 
його впливу на особистісний розвиток людини. Автори виділяють п’ять основних форм 
або типів життєдіяльності людини, що, на думку науковців, становить базову структуру 
вільного часу особистості [2, с. 69]:

1. Заняття, що пов’язані із задоволенням повсякденних природно-фізіологічних 
потреб (сон, їжа і т.п.).

2. Домашня праця в її різних видах і деякі форми самообслуговування.
3. Сімейне спілкування та виховання дітей, догляд за ними і т.д.
4. Вибіркове позасімейне спілкування з метою відпочинку, розваги, обміну інформа-

цією (наприклад, прогулянки, зустрічі з друзями).
5. Участь у культурних заходах, повсякденне культурне життя.
Первинним елементом, що дає змогу виділити вільний час, є не заняття, а вчи-

нок, період діяльності. Зокрема, характерною ознакою вільного часу є самоцінні вчинки 
й періоди повсякденної діяльності. «Своєю самоцінністю і самоцілісністю вони (вчинки 
й періоди) відрізняються від невільного, необхідного часу, протягом якого відбуваються дії 
і процеси, потрібні людині насамперед для досягнення тих чи інших результатів» [2, с. 83]. 
Самоцінні дії сприймаються як вільна діяльність, як «час, яким можна розпоряджатися». 
До дій цього роду, залежно від об’єктивних умов, життєвих ситуацій і особливостей осо-
бистості, належить і читання, і творча праця, і відвідування музею, і зустріч із друзями, 
але сюди ж за певних умов можуть увійти й дії, далекі від суспільних ідеалів (пияцтво, 
безглузде тиняння тощо) [2, с. 84].

Цей висновок Л.А. Гордона і Е.В. Клопова має особливе значення для нашого дослі-
дження, тому що пояснює вільний час людини з позиції суб’єктивної для них значущості, 
дає нам підґрунтя для подальшого наукового пошуку з позицій суб’єкт-суб’єктних відносин.

Категорія дозвілля як складник вільного часу в розглянутих вище працях не ана-
лізується. Якщо це поняття і зустрічається, то воно найчастіше ототожнюється з вільним 
часом.

Б.А. Трегубов уважає, що вільний час виражається насамперед у діяльності, зумов-
леній внутрішньою особистою необхідністю, інакше кажучи системою життєвих орієнта-
цій, потреб і інтересів кожної людини [10, с. 13].

Найважливішою ознакою вільної діяльності, за нашим висновком, є можливість 
вибору варіанту дії у вільний час, причому вона значно ширша, ніж в інших сферах жит-
тєдіяльності, тому що людина може не тільки вибрати, чим їй займатися, але і взагалі 
не займатися жодною діяльністю. Воля вибору завжди обмежена як об’єктивними, так 
і суб’єктивними факторами, діапазоном реальних можливостей кожної людини. Насампе-
ред мають бути об’єктивні можливості для вибору, що знаходять своє вираження в пев-
ному рівні розвитку соціальної інфраструктури дозвілля, наявності духовних цінностей. 
Не менш вагоме значення мають ставлення людини до вільного часу, особистісні фактори, 
пов’язані з віком, здоров’ям, родинним станом тощо.

Отже, за такого підходу ми можемо зробити висновок, що важливим фактором 
вибору змісту, форм вільного часу є ставлення людини до нього як цінності буття.
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Умови вільного часу багато в чому визначають коло духовних інтересів і потреб 
людини. Однак кожна людина має значну волю у визначенні цілей своєї діяльності.

Зокрема, Б.А. Трегубов [10, с. 17] виділив основні ознаки вільної діяльності. 
По-перше, це можливість мати у своєму розпорядженні вільний час, що сприймається 
особистістю як визволення від необхідної діяльності. Саме ця можливість сприймається 
індивідом як самоцінність. За цих умов саме витрачений час, не пов’язаний з необхідною 
діяльністю, й визначає найчастіше головну її мету, тобто процесуальний характер вільної 
діяльності сприймається як основна цінність. По-друге, воля вибору занять на власний 
розсуд більша, ніж в інших сферах життєдіяльності людини. І це закономірно, тому що 
вільний час не має чіткої правової, технологічної і соціальної регламентації, характерної 
для сфери робочого часу. По-третє, це зміна видів діяльності у вільний час, взаємозамін-
ність занять, їхнє вільне чергування й послідовність. Ці ознаки вільної діяльності багато 
в чому зумовлені пошуком різних форм самореалізації, необхідністю зміни емоційно-ду-
ховних станів, фізичної й інтелектуальної напруги людини. По-четверте, це безпосередня 
спрямованість діяльності (на відміну від необхідних занять) на розвиток особистості як 
узагальнювальна, інтегративна характеристика сутності вільного часу, у якій містяться всі 
інші ознаки.

Це дає підстави зробити висновок, що вільний час особистість сприймає як суб’єк-
тивно важливий для її буття і як значно ширший, ніж час праці. Він дає можливість відчувати 
свободу вибору змісту, форм його проведення, що, безумовно, відбивається на якості буття.

Стихійність вибору людиною змісту, структури вільного часу спрямовує її на 
недоусвідомлюване ставлення до нього як цінності свого буття.

Інтерес для дослідження являє типізація, що представлена вітчизняними соціоло-
гами [8, с. 220].

До першого типу належать люди, які прагнуть у вільний час максимально задо-
вольнити свої духовні потреби й потреби у творчості. Другий тип людей характеризується 
пошуком у вільний час насамперед розваг. Люди третього типу використовують значну 
частину вільного часу на домашні справи, сім’ю, дітей. До четвертого типу належать люди, 
які присвячують більшість вільного часу спорту. До п’ятого типу належить порівняно 
незначна кількість людей, які весь свій вільний час прагнуть віддати суспільній діяльно-
сті. Представники шостого типу використовують свій вільний час насамперед на здобуття 
матеріальних цінностей. Сьомий тип об’єднує людей, діяльність яких має відкрито вира-
жений антисоціальний характер. У структурі їхнього вільного часу переважає час, витраче-
ний на антикультурні дії (пияцтво, алкоголізм, наркоманію, злочинність тощо). Люди вось-
мого типу сприймають вільний час як час «утечі від життя». Це ті, хто живе у світі ілюзій, 
хто для «втечі від життя» використовує такі засоби, як наркотики, секс, порнографію і т. п. 
Науковці разом з цим вказують, що в «чистому» вигляді виділені типи не існують. Кожен 
тип має ті чи ті риси іншого [8, с. 220].

Такий підхід до типологізації ми визнаємо найбільш доцільним і правильним, тому 
що аналізується вільний час людини з позиції цінностей її життя.

Аналіз цих типів за умови врахування основних ціннісних орієнтацій людини, їх 
спрямованості має велике значення в розробці та реалізації педагогічної взаємодії у сфері 
дозвілля молоді.

Категорія дозвілля як складник вільного часу в розглянутих вище дослідженнях, 
за нашим висновком, не аналізувалася. Якщо й зустрічається це поняття, то воно найчас-
тіше ототожнюється з вільним часом. Філософський енциклопедичний словник [12, с. 183] 
також поєднує ці категорії.
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Важливим для характеристики зазначеної категорії нашого дослідження є їх ана-
ліз у зарубіжній науковій думці. Слід відзначити, що тлумачення понять «вільний час» 
та «дозвілля» досить різноманітне.

Відомий теоретик дозвілля Ж. Дюмазедьє відзначає, що наступила «цивілізація 
дозвілля» [4]. Сучасне дозвілля не є вже відпочинком від трудової діяльності і підготовкою 
до неї, а є самоцінним часом особистості.

У змістовому плані соціологія дозвілля вивчає еволюцію й особливості сучасного 
дозвілля, співвідношення дозвілля з трудовою діяльністю, соціальною структурою, сім’єю, 
способами існування, а також роль дозвілля у формуванні способу життя.

Важливим кроком до вивчення змісту, структури дозвіллєвого часу стали роботи 
І.В. Петрової [7], які присвячені аналізу напрацювань щодо розвитку і сучасного стану 
дозвілля в зарубіжних країнах.

Зокрема, І.В. Петрова звертає увагу на те, що в зарубіжному суспільстві сформува-
лися концепції, які розглядають дозвілля під різними кутами зору: як складник часового 
простору, як вид людської життєдіяльності, як психологічний стан людини, як ознаку ціліс-
ного способу життя [7, с. 6–17].

Дозвілля як складник часового простору (кількісна концепція дозвілля) передба-
чає розподіл бюджету часу людини на робочий та неробочий. Згідно з цією концепцією, 
дозвілля ототожнюється з позаробочим часом, вивчається як вільний час людини і набу-
ває характерних ознак вільного часу людини загалом, розглядається як істотний складник 
вільного часу, що звільняє людину від усіх побутових, робочих та сімейних обов’язків, має 
рекреаційне та розважальне наповнення. Згідно з кількісною концепцією, дозвіллєвий час 
використовується людиною за її власним бажанням.

Дозвілля як окремий вид життєдіяльності людини розуміється як діяльність (творча, 
конструктивна або ж безцільна та асоціальна). Дозвіллєва діяльність відрізняється від 
інших видів життєдіяльності людини тим, що здійснюється відповідно до потреб інди-
віда з метою отримання задоволення з погляду прибічників діяльнісної концепції. Роль 
дозвілля полягає у відновленні психічних і фізичних сил людини, підвищенні її освітнього 
та духовного рівня, здійсненні лише тих занять у вільний час, що відповідають потребам 
та бажанням людини і приносять їй задоволення в процесі самої діяльності.

Дозвілля як психологічний стан людини розглядається крізь емоційне сприйняття 
людиною дозвіллєвих занять. Згідно з цією концепцією, дозвіллєвими вважаються лише 
ті види діяльності, що сприймаються людиною позитивно. Послідовними прихильниками 
психологічної моделі дозвілля є Б. Драйвер та Дж. Неулінгер. Дозвілля, на їхню думку, 
є істотною складовою частиною емоційної сфери життя, а тому залежить від якості цього 
життя, рівня його задоволення, дозвіллєвих можливостей та пропозицій, їх доступності.

Ж. Дюмазедьє визначає три основні функції дозвілля: відпочинок, розваги та само-
розвиток особистості. Перша позбавляє людину від втоми, друга – від нудьги, а третя – від 
автоматизму мислення і дії й передбачає розкриття нових можливостей людини. Усі три 
функції взаємопов’язані між собою, хоча, як зазначає Ж. Дюмазедьє, і дещо суперечать 
одна одній. Вони можуть змінювати одна одну або ж співіснувати, виявлятися по черзі 
або одночасно в одній і тій же ситуації. На цій основі Ж. Дюмазедьє визначає дозвілля як 
сукупність занять, які можна вибирати на свій розсуд: або відпочивати, або розважатися, 
або розвивати свої творчі здібності [4, с. 86–87].

У контексті проблеми нашого дослідження актуальною є позиція Р.А. Стеббінса [9] 
щодо можливостей використання часу дозвілля як часу розвитку особистості. Диферен-
ціюючи дозвілля на серйозне і звичайне, він розкриває, як люди можуть перетворювати 
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свій вільний час на оптимальний стиль проведення дозвілля. Серйозне дозвілля Р.А. Сте-
ббінс трактує як заняття аматора (amateur, hobbyist), учасника суспільної (само)діяльності – 
волонтера, що захоплюють людину численними можливостями і властивою їм комплексні-
стю. Цей вид дозвілля відрізняється від «випадкового», або «несерйозного» дозвілля, що 
передбачає зазвичай набагато менше можливостей, є простим за структурою і не потребує 
досконалості виконання.

І якщо таке поняття, як «аматорські заняття», нам відоме (колекціонери, учасники 
самодіяльності, спортивних змагань і т.д.), то волонтерство у сфері дозвілля – нова кате-
горія в дозвіллєзнавстві. У серйозному дозвіллі волонтери – це люди, що створюють свою 
кар’єру поза роботою, здобуваючи для цього спеціальні навички під час додаткового нав-
чання. Праця добровольця приносить задоволення і дає можливість самореалізуватися. 
У контексті зазначеного Р.А. Стеббінс наводить класифікацію семи типів організацій, у рам-
ках яких волонтери надають послуги: догляд за особами будь-якого віку, освіта (обслугову-
вання в рамках формальної шкільної системи і поза нею), соціальне забезпечення (охорона 
дитинства, сімейне консультування, корекція поведінки); дозвіллєві послуги, надані спор-
тивними і неспортивними асоціаціями; служба в релігійних організаціях, участь у цивіль-
них/суспільних (захист інтересів, робота в організаціях, зокрема професійній і іншій орга-
нізаціях) і політичних акціях. Хоча волонтерство тісно пов’язане з іншими організаціями, 
можливості цієї форми дозвілля, як відзначає автор, широкі. Воно містить ті види допо-
моги, які небайдужі люди надають соціальним рухам або родинам і сусідам [9].

Продовжуючи аналіз, Р.А. Стеббінс визначає низку якостей, що характерні для пред-
ставників серйозного дозвілля (аматорів і во лонтерів):

1. Потреба продовжувати заняття, незважаючи на ті або ті ускладнення.
2. Потреба досягати цілей, переживати важливі моменти дозвілля, що загалом дає 

відчуття повноти життя.
3. Серйозне дозвілля відрізняється безліччю постійних переваг як духовних, так 

і матеріальних. Це самореалізація, духовне зростання, самовираження, відродження або 
відновлення особистості, відчуття досягнення, підвищення самооцінки, участь у соціаль-
ній взаємодії і почуття приналежності до спільноти, а також просте виготовлення виробів 
тривалого користування (наприклад, живопис, наукова стаття, предмети побуту).

4. Самовинагорода. «Усвідомлення переваг є важливою метою в серйозному доз-
віллі» [9].

5. Учасники серйозного дозвілля чітко ідентифікують себе з вибраними заняттями.
6. Кожен прояв серйозного дозвілля відрізняється унікальним духом. Центральним 

його компонентом є груповий соціальний світ, що починає змінювати форму, коли ама-
тори, захоплені визначеною галуззю, тривалий час спільно задовольняють суттєві загальні 
інтереси. Такий соціальний світ характеризується подіями, що установилися практиками, 
методами й організаціями, властивими цілком конкретним групам. Вони всі до певної міри 
об’єднуються напівформальними або встановленими зв’язками.

Звичайне дозвілля відрізняється від серйозного тим, що воно приносить користь 
саме по собі як відносно нетривала приємна діяльність, що потребує незначного (або вза-
галі ніякого) спеціального навчання для одержання позитивного результату. До його типів 
належить гра (у тому числі аматорська), розслаблення (наприклад, посиденьки, денний 
сон, прогулянки), пасивна розвага (телебачення, книги, музичні записи), активна розвага 
(азартні ігри, розіграші на вечірках), жваві бесіди і сенсорні відчуття (секс, їжа, випивка).

Розглядаючи категорії серйозного дозвілля, Р.А. Стеббінс не протиставляє його зви-
чайному дозвіллю, яке немов би готує людину до серйозного дозвілля і може розвивати 
творчий потенціал.
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Особливу актуальність для нашого дослідження мають погляди на значення дозвілля 
в розвитку особистості А. Фернхем, П. Хейвен, які зазначають: «...якщо робота призво-
дить до втрати особистого «Я», то дозвілля може компенсувати цю втрату... дозвілля часто 
використовують для скорочення розриву між реальним та ідеальним «Я». Багато людей 
присвячують своє дозвілля певній діяльності, намагаючись виразити своє «Я» і показати, 
якими вони хочуть бути» [11]. Продовжуючи далі, вони констатують, що між особистістю 
і формою її дозвілля, тобто діяльністю в дозвіллі, існує певний зв’язок, який може призве-
сти до зміни особистості. Аналізуючи дослідження в галузі факторів мотивації дозвілля, 
А. Фернхем і П. Хейвен стверджують, що дозвілля впливає на психологічні потреби, які 
своєю чергою впливають на фізичне та духовне здоров’я, задоволення життям і особистіс-
ний ріст. Виявлено такі соціальні можливості, що дає дозвілля, як:

– самовираження – використання творчих здібностей та участь у новій діяльності;
– товариські відносини – можливість отримувати підтримку в ігрових відносинах;
– влада – можливість керувати соціальними ситуаціями й перебувати в центрі уваги;
– компенсація – нові незвідані або незвичні переживання;
– надійність – тривалі міцні прихильності, вільні від неприємних змін;
– послуги – можливість допомогти іншим;
– інтелектуально-естетичні можливості – інтелектуальна стимуляція;
– самотність – можливість займатись будь-чим на самоті, не зазнаючи відчуття 

небезпеки.
Інституційна модернізація культурно-дозвіллєвої сфери в Україні, на думку 

Н.М. Цимбалюк [13], пов’язана з функціонуванням та розвитком інноваційних і культур-
но-дозвіллєвих систем, що суттєво впливає на інститут дозвілля. Науковцем розроблено 
підхід, який дає змогу розглянути теоретичні проблеми вивчення сучасного культурного 
дозвілля, особливості формування культурних запитів людини за умов розвитку сучасного 
українського суспільства, і визначено основні теоретичні положення, принципи, соціальні 
функції, специфічні фактори організації культурно-дозвіллєвих відносин за умов вільного 
часу, а також проаналізовано сучасну систему культурно-дозвіллєвих організацій, основні 
тенденції її модернізації, особливості діяльності і типові форми.

Висновки. Отже, аналіз філософської, соціологічної, культурологічної, психоло-
го-педагогічної літератури, результати нашого дослідження свідчать, що основна ознака, 
яка відрізняє час дозвілля від вільного часу, – це можливість вибору видів діяльності згідно 
зі своїми соціокультурними інтересами й духовно-моральними перевагами. Людина вільна 
розпоряджатися часом дозвілля на власний розсуд відповідно до своїх ціннісних орієнтацій.

Характеристика базових понять дає можливість дійти таких висновків:
1. Дозвілля людини є важливим часом її життєдіяльності, головною характеристи-

кою якого має бути його самоцінність.
2. Самоцінність дозвілля ототожнюється з вільним вибором змісту, форм і методів 

його проведення.
3. Зміст, форми, методи часу дозвілля людини пов’язані зі способом життя людини, 

для якого суттєвими ознаками є рівень особистісного розвитку, потреби, інтереси, ціннісні 
орієнтації.

4. Соціокультурні особливості часу життя суспільства та людини в ньому впливають 
на характеристики дозвіллєвого часу: структуру, зміст, форми, стан задоволення та інше.
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SOME ASPECTS OF THE ANALYSIS OF “LEISURE” CATEGORY IN THE SYSTEM 
OF PHILOSOPHICAL, SOCIOLOGICAL AND CULTURAL SCIENCES

Tetiana Yatsula
Kherson State Agrarian and Economic University,

Department of Vocational Education
Stritenska str., 23, 73006, Kherson, Ukraine

The article analyzes the category of “leisure” in the system of philosophical, sociological 
and cultural sciences. The main categories related to leisure are defined, namely: free time, free activity, 
leisure activity. The interrelation of these concepts is indicated, their common and distinctive signs are 
presented. The characteristic of leisure from the point of view of influence on a way of a person’s life, 
on main values of a choice of forms of carrying out of leisure time is carried out. Conditions of free time 
largely determine the range of spiritual interests and needs of a person. Characteristic features of free time 
are self-valuable actions and periods of everyday human activity. Self-valuable actions are perceived as 
free activity, as “time that can be disposed of”. The variety of activities that can be chosen for spare time is 
much wider than in other spheres of life, because a person can choose not only what to do, but also not to 
do anything at all. The will to choose is always limited by both objective and subjective factors, the range 
of real possibilities of each person. The article states that a person’s attitude to free time, personal factors 
related to age, health, family status, etc. are important. However, everyone has a considerable will to 
determine the goals of their activities.
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It is highlighted that the spontaneity of a person’s choice of content, structure of free time determines 
the unconscious attitude to it as the value of their existence. Typification of people on the basis of their 
preferences in the choice of content, forms of leisure time are considered. On this basis, it is proposed to 
build pedagogical interaction with young people, aimed at motivating them to a higher level of leisure time, 
which in general affects the meaning of their lives.

In view of the above, teachers are proposed to take into account the following statements when 
working with young people: a person’s leisure time is an important time of their life, the main characteristic 
of which should be their self-worth; the self-worth of leisure is identified with the free choice of content, forms 
and methods of its passing; the content, forms, methods of person’s leisure time are related to the person’s 
way of life for whom the essential features are the level of personal development, needs, interests, values; 
social and cultural features of the time of life of society and a person in it affect the characteristics of leisure 
time: structure, content, forms, state of pleasure and more.

Key words: leisure, free time, leisure activity, free activity.
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ОСОБЛИВОСТІ АГІТАЦІЇ ПАРТІЇ ЗЕЛЕНИХ УКРАЇНИ 
 В МІСЦЕВИХ ВИБОРАХ 2020 РОКУ

Антон Бугайчук
Волинський національний університет імені Лесі Українки,
факультет історії, політології та національної безпеки,
кафедра політології, управління та державної безпеки

пр. Волі, 13, 43025, м. Луцьк, Україна

У статті розглядаються особливості агітації Партії Зелених України (ПЗУ) на прикладі місце-
вих виборів 2020 року, а також у контексті практичного втілення зеленої ідеології, яку представляє 
партія, в умовах виборчого процесу в Україні.

У рамках дослідження проаналізовано доступні в електронних масмедіа та соціальних мере-
жах текстові, відео- та аудіоматеріали, опубліковані центральним та місцевими осередками ПЗУ 
в Новомосковській, Дніпровській, Херсонській, Вільнянській та Канівській громадах. Під час аналізу 
змістових аспектів та форм агітації ми враховували всі інформаційні повідомлення, незалежно від 
законодавчо визначеного статусу передвиборчої агітації. Такий підхід зумовлений тим, що фактична 
агітація через соціальні мережі, прихована агітація через масмедіа, дочасна агітація поза межами 
офіційного періоду не є достатньо врегульованими чинним законодавством, проте така діяльність на 
практиці впливає на волевиявлення виборців.

Встановлено, що агітація ПЗУ поєднувала як типові для більшості політичних партій змістові 
особливості, так і специфічні, зумовлені їхньою ідеологічною основою та контекстом громад, де 
партія брала участь у виборах. Серед типових варто виділити апеляцію до господарських проблем, 
боротьби з корупцією і «реальних справ» на противагу «популізму». Усі вони зумовлені переду-
сім межами повноважень та специфікою роботи міського голови, депутатів рад та органів місцевого 
самоврядування, а також історією розвитку ПЗУ. Специфічними були суттєвий акцент на екологічно 
проблемних об’єктах у громадах, наприклад підприємствах-забруднювачах, сміттєзвалищах, забруд-
нюючих викидах у повітря чи скидах у річки. При цьому партія намагалася підкреслити пряму шкоду 
від забруднення для здоров’я і добробуту громад.

Агітаційні заходи, зміст програм та гасел ПЗУ частково відповідають міжнародно визначе-
ним принципам зеленої ідеології, а саме: екологічній свідомості, соціальній справедливості, пар-
тисипативної демократії, ненасильництва. Кандидати від ПЗУ часто підкреслювали, що вони еко-
свідомі, як через обіцянки, так і через публічні акції (протести проти забруднення, посадка дерев, 
прибирання зелених зон). Водночас агітація ПЗУ мало відображає такі аспекти зеленої ідеології, як 
подолання розриву між багатими і бідними, подолання гендерної, етнічної та інших видів дискримі-
нації. Тим не менш вони були частково представлені в офіційних програмах. Частина із цих аспектів 
мало стосуються повноважень органів місцевого самоврядування. Другим об’єктивним чинником 
була відмінність пріоритетів українських виборців від подібних у країнах Заходу, де формувалися 
засадничі принципи зеленої ідеології.

Ключові слова: Партія Зелених України, передвиборна агітація, місцеві вибори, контент-ана-
ліз, зелена ідеологія.
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Вступ. Одним із ключових завдань політичної партії як об’єднання громадян є при-
хід до влади через участь у виборах. Цей спосіб досягнення влади також доступний і еко-
логічним партіям як одному із типів партій в Україні. Однією із таких партій є Партія Зеле-
них України (ПЗУ), яка, зокрема, взяла участь у місцевих виборах в Україні в 2020 році. 
Мета цього дослідження – комплексний аналіз особливостей агітації Партії Зелених Укра-
їни напередодні місцевих виборів 25 жовтня 2020 року. Для її досягнення ми ставимо такі 
наукові завдання:

 – встановити, які спільні та відмінні риси мала агітаційна кампанія ПЗУ порівняно 
із типовими методами та формами агітації, які були на місцевих виборах 2020 року;

 – проаналізувати, як ідеологічні особливості партії вплинули на їхню агітацію;
 – визначити, в чому специфіка агітації ПЗУ саме на виборах до місцевих рад 

2020 року
Попередні дослідження, які стосувалися Партії Зелених України, зокрема роботи 

І.Г. Коваленко, С. Павленка, М. Гузь та І. Гайдуцького, присвячені розвитку Партії Зелених 
України з початку 1990-х, її взаємодії із природоохоронними організаціями та її ролі в кон-
тексті впливу на формування екологічної політики [1; 2].

Актуальність даного дослідження полягає у тому, що Партія Зелених України 
є одним із представників екологічної (зеленої) ідеології в партійній системі України, що 
частково відображено у її передвиборчій агітації. Тому таке дослідження дозволяє пока-
зати, як партія, що належить до однієї із сучасних ідеологічних течій, адаптувала її у своїй 
агітаційній кампанії в умовах саме місцевих виборів в Україні на прикладі останніх місце-
вих виборів 2020 року.

Особливості агітаційної кампанії ПЗУ ми досліджували у порівнянні із агітацій-
ними кампаніями інших політичних партій, зокрема кампаніями п’яти найбільш успішних 
з точки зору кількості отриманих мандатів партій («Слуга народу», ВО «Батьківщина», 
ОПЗЖ, «За майбутнє», «Європейська солідарність»). Також ми взяли до уваги наявні ана-
літичні звіти та наукові дослідження щодо особливостей перебігу передвиборчої кампанії 
до місцевих виборів 2020 року, зокрема звіти «Громадянської мережі "ОПОРА"» та Націо-
нального демократичного інституту [3; 4].

У роботі зосереджено увагу на змістовому аспекті агітації, тобто на тому, що кан-
дидати і партія загалом намагалися донести до виборців. Де це можливо, також було вста-
новлено особливості форм агітації ПЗУ, проте лише ті, які були зафіксовані в електронних 
засобах масової інформації та соціальних мережах.

У рамках цього дослідження проаналізовано кілька джерел: публікації на офіційному 
сайті ПЗУ, на сторінці партії у соціальній мережі Facebook, а також на сторінках місцевих 
осередків ПЗУ в Новомосковській, Дніпровській, Херсонській, Вільнянській та Канівській 
громадах, матеріали про партію та вказані осередки у незалежних масмедіа. Такий вибір 
осередків ПЗУ зумовлений потребою дослідити агітацію партії у громадах із різною кількі-
стю виборів та у різних регіонах. Також вибірка обмежена тим, що партія загалом висунула 
лише 950 кандидатів до різних рад. Це, наприклад, майже в 25 разів менше, ніж висунула 
найбільш активна щодо висування партія «Слуга народу» (23 366 кандидатів). Отже, кан-
дидати від ПЗУ балотувалися в обмеженій кількості громад, де для цього були передумови, 
зокрема ресурси та потенційна підтримка виборців.

Часові рамки дослідження: 1 червня – 23 жовтня 2020 року. Хоча офіційно виборча 
кампанія стартувала 5 вересня, напередодні місцевих виборів 2020 року в Україні була 
поширена дочасна агітація. Тому ми припустили, що і ПЗУ могла вдатися до дочасної агі-
тації і розгорнути кампанію до офіційного старту [5].
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Правова та теоретична база. Дане дослідження тісно пов’язане з окресленням 
теоретичної та правової бази двох понять: «передвиборча агітація» та «екологічні партії». 
Згідно зі ст. 51 Виборчого кодексу «передвиборна агітація – це здійснення будь-якої діяль-
ності з метою спонукання виборців голосувати за або не голосувати за певного кандидата, 
партію (організацію партії) – суб’єктів виборчого процесу». Загалом цей кодекс встанов-
лює правові рамки передвиборної агітації, а також вказує, що «громадяни України мають 
право вільно і всебічно обговорювати передвиборні програми кандидатів, партій (організа-
цій партій) – суб’єктів виборчого процесу, політичні, ділові та особисті якості кандидатів, 
вести агітацію за або проти кандидатів, партій (організацій партій)» [6].

Варто також відзначити, що окреслені законодавством рамки передвиборчої агітації 
не завжди відповідають межам допустимих методів та засобів, які учасники виборчого 
процесу використовують для стимулювання виборів. Зокрема, А.С. Саєнко, А.М. Каланта-
євська та Ю.М Штинь вказують, що недоліки законодавчого регулювання передвиборної 
агітації, реклами та діяльності масмедіа призводять до порушення виборчого законодав-
ства. При цьому досвід проведення виборчих кампаній «показує, що часто під виглядом 
передвиборчого інформування чи комерційної реклами суб’єкти виборчого процесу прово-
дять приховану агітацію» [7].

Зважаючи на це, під час вивчення особливостей передвиборчої агітації в Україні, 
передусім змістових, варто вивчати і зміст прихованої та так званої «сірої» агітації. Напри-
клад, у нашому дослідженні значна частина проаналізованих текстових повідомлень, 
фотографій та відеороликів містяться на сторінках осередків Партії Зелених України 
у соціальній мережі Facebook. Соціальні мережі та мережу Інтернет загалом О. Снопок 
та А. Романюк із Громадянської мережі «Опора» відносять до «сірої зони агітації», адже 
«у чинному Виборчому кодексі немає жодних правил і обмежень, які би стосувалися інтер-
нету загалом і соціальних мереж зокрема» [8].

Отже, для коректної оцінки змісту передвиборчої агітації Партією Зелених України 
на місцевих виборах 2020 року ми насамперед орієнтуємося на зміст усіх інформаційних 
матеріалів, незалежно від форми та правового статусу, які стосувалися партії та були ство-
рені за період дослідження як самою партією та її кандидатами, так і масмедіа та іншими 
суб’єктами.

Інший аспект, який потребує теоретичного обґрунтування, – екологічні (зелені) 
партії та відповідна зелена ідеологія, яка є основою для їх відмежування від інших пар-
тій. У даному дослідженні ми прирівнюємо поняття «зелені» та «екологічні». В англо-
мовній літературі для окреслення цього напряму використовують поняття «зелені» (the 
Greens). Проте в партійній системі України зелений колір та символіка також асоцію-
ються і з іншими політичними силами, які не є «зеленими» за змістом їхніх програм 
та діяльності. Тому термін «екологічні» також застосовується для чіткої ідентифікації 
ідеологічно «зелених».

Відповідно до декларації світового об’єднання The Global Greens, куди, зокрема, 
входить і Партія Зелених України, їхня ідеологічна основа базується на таких принципах:

 – екологічна свідомість (у цьому контексті – розуміння людства як частини приро-
ди, яка повинна поважати закон природи);

 – соціальна справедливість (рівномірний розподіл ресурсів на локальному та гло-
бальному рівні для забезпечення людських потреб і можливостей розвитку для кожного);

 – партисипативна демократія (Усі громадяни мають право висловити думку та пря-
мо взяти участь у прийнятті рішень, що впливають на їхнє життя. Влада та відповідаль-
ність зосереджені на місцевому рівні і делеговані вище лише за гострої потреби);
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 – ненасильництво (Мир та кооперація між державами, всередині спільнот і між 
індивідами є основою для глобальної безпеки. Безпека не повинна передусім базуватися на 
збройних силах, натомість на кооперації, економічному та соціальному розвитку, екологіч-
ній безпеці та повазі до прав людини) [9].

М. Хамфрі виділяє подібні ключові принципи зеленої ідеології: перебудова суспіль-
ства на екологічній основі, радикальна демократизація, екологізація законодавства, нена-
сильництво як принцип діяльності [10]. Г. Прайс-Томас, аналізуючи ідеологію зелених пар-
тій у Німеччині, Великобританії та Франції, виділяє три ключові принципи: екоцентризм, 
радикальна демократія, егалітаризм [11].

Партія Зелених України декларує свою приналежність до європейського та сві-
тового об’єднання зелених партій, а її партійна програма відповідає таким принципам. 
Отже, в даному контексті допустимо на основі передвиборчої агітації ПЗУ робити висно-
вки про особливості адаптації зеленої ідеології та практик до специфіки місцевих виборів 
в Україні [12; 13].

Результати дослідження. Хоча під час агітації до місцевих виборів кандидати 
та партійні осередки фокусуються на кожній окремій громаді, ПЗУ мала ряд спільних гасел 
та концепцій, із якими вони йшли на місцеві вибори 2020 року. Спільними для партії стали 
гасла «Зелені сьогодні у чорному» та «Екологія стосується кожного». Зміст першого: еко-
логічна ситуація в країні настільки погана, що змушує партію бути «в траурі» і носити 
чорний колір. Також цей колір додали до візуального складника агітаційної символіки [14].

Друге гасло «Екологія стосується кожного» використовували для обґрунтування 
того, що екологічні проблеми впливають на життя кожної людини, передусім на здо-
ров’я. Необхідність такого акценту, зокрема, виправдана даними соціологічних опитувань. 
Наприклад, як ідеться в аналітичному звіті за результатами національного соціологічного 
опитування «Уявлення та пріоритети громадян України у сфері охорони довкілля та сталої 
енергетики» (2018 рік), 52,3% громадян турбує тема охорони здоров’я і медичного обслу-
говування, натомість лише 8,5% – вирішення екологічних проблем та охорона довкілля. 
Отже, одним із завдань екологічних партій та громадських об’єднань може бути донесення 
інформації про те, що «екологія стосується кожного» на персональному рівні в частині 
їхнього особистого здоров’я та якості життя [15].

Серед загальнопартійних акцій, ініційованих керівництвом ПЗУ напередодні місце-
вих виборів, варто виділити конференцію «Місцеві вибори 2020». Вона поєднала онлайн 
та офлайн формати, зважаючи на пандемію коронавірусу, та дозволила публічно консоліду-
вати в рамках партійної структури представників різних осередків. Також трансляція цієї 
конференції стала ще однією формою агітації [16].

Аналіз передвиборчої агітації осередків ПЗУ в Новомосковській, Дніпровській, 
Херсонській, Вільнянській та Канівській громадах показує, що вони використовували як 
досить типові для всіх політичних сил форми агітації, так і специфічні, зумовлені особли-
востями ідеології та практик зеленого руху. До класичних варто віднести зйомки відеоро-
ликів, флешмоби у соціальних мережах, поширення друкованої продукції, вуличні акції, 
зустрічі у дворах житлових будинків, організації святкувань з різних приводів, облашту-
вання дитячих майданчиків, вручення матеріальних цінностей під виглядом благодійності, 
реклама в масмедіа, реклама на зовнішніх носіях.

Наприклад, доволі традиційною із форм агітації можна назвати кампанію канди-
дата на посаду голови Новомосковської міської громади Р. Лебедєва та Новомосковського 
осередку ПЗУ. У своїй комунікації з виборцями через соціальні мережі вони акцентують 
на тому, що пандемія коронавірусу обмежила їхні можливості щодо проведення масових 
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акцій. Тим не менш вони виходили на акції протесту у зв’язку з тим, що «територіальна 
виборча комісія чинила тиск, перешкоджаючи нам зареєструвати кандидатів у депутати 
Новомосковської міської ради». Такі акції можна розглядати і як форму агітації, адже учас-
ники використовували партійну символіку публічно і загалом активно поширювали інфор-
мацію про існування їхгьої партії та наміри балотуватися [17; 18].

Вуличні акції були типовими і для частини інших досліджених осередків. Так, у Хер-
соні зелені протестували проти «знищення» громадських просторів, а у Дніпрі влаштували 
вуличну виставу – «похорон природи» – через дії міської влади, які, на думку зелених, при-
зводять до погіршення екологічної ситуації та знищення екосистем у місті. У Вільнянській 
громаді Запорізької області тема протесту проти відкриття каолінового кар’єру взагалі 
стала ключовою для агітаційної кампанії місцевого осередку зелених [19; 20].

Також представники Новомосковського осередку поширили у соцмережах та на 
сайті організації серію відеороликів з аргументами на свою користь. При цьому кандидати 
акцентують увагу на «залізних фактах та результатах роботи» на противагу «порожній агі-
тації». У цьому контексті варто розуміти, що ПЗУ вже була представлена у Новомосковській 
міській раді на час проведення виборів. Також Р. Лебедєв як підприємець інвестував кошти 
у благоустрій частини прибудинкових територій, організацію публічних свят у місті та під-
тримку медичних закладів на час пандемії коронавірусу, що також висвітлюють як їхні здо-
бутки. Крім цього, одним із ключових здобутків називають закриття сміттєзвалища на мікро-
районі Кулебівка, чого, за твердженням місцевого осередку ПЗУ, добилися саме вони [21].

Апелювання до досвіду і «перевіреності роками» типове і для інших осередків. 
Зокрема, лідерка Дніпровського осередку Т. Лампіка в інтерв’ю апелювала до того, що 
«Партія Зелених України уже була представлена у парламенті 19 депутатами» і «саме тоді 
були підготовлені і прийняті основні природоохоронні закони». Також вона заявила, що 
«свого часу саме Зелені добилися того, що Чорнобильська АЕС була закрита повністю, а не 
один 4-й енергоблок» [22].

ПЗУ активно посилалася не тільки на свій досвід, але й на членство у Європейській 
Зеленій Партії, яке вони в агітації намагалися пов’язати з наближенням України до ЄС 
в цілому. Наприклад, Новомосковський осередок партії поширював твердження, що ПЗУ – 
«єдина повноправна європейська партія в Україні».

Серед нестандартних форм агітації ПЗУ використовувала акції із посадки дерев, які 
очевидно асоціюються з їхньою «зеленою» ідентичністю. При цьому, наприклад, у кому-
нікації Дніпровського осередку підкреслювали, що вони садять дерева «не тільки перед 
виборами», тобто нібито є послідовними у своїх ідеях та практиках. Також спільним для 
більшості осередків були їхні «зелені» пункти передвиборчих програм і гасла, зокрема:

 – зариблення і захист водойм, модернізація водоканалів;
 – покращення системи сортування та утилізації твердих побутових відходів;
 – енергоощадні заходи у житлово-комунальному господарстві;
 – підвищення комфорту міста для власників домашніх тварин, зокрема собак;
 – потреба боротьби зі змінами клімату на локальному рівні;
 – збільшення інвестицій у зелені зони, їх ефективний захист;
 – підвищення якості питної води;
 – суворіший контроль за підприємствами-забруднювачами і запобігання відкриттю 

нових;
 – створення «зелених» робочих місць.

Водночас у програмах і агітації більшості осередків були присутні і типові для 
інших політичних сил позиції:
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 – розвиток інклюзивного міського середовища;
 – подальше втілення та оптимізація реформи децентралізації;
 – ремонт тротуарів, прокладання велодоріжок, краще освітлення вулиць;
 – краще фінансування шкіл та дошкільних навчальних закладів;
 – залучення відповідальних інвесторів та створення робочих місць [23; 24; 25; 26].

Для окреслення специфіки агітації ПЗУ варто відзначити її прямий зв’язок із консо-
лідацією електорату навколо вирішення гострих екологічних проблем. В агітації чотирьох 
із п’яти проаналізованих осередків ми бачимо спробу позиціонування як «охоронців», які 
«стоять на сторожі» екологічних інтересів. Наприклад, один із основних акцентів кандида-
тів у Вільнянській громаді ставився на недопущенні відкриття каолінового кар’єру. У Хер-
сонському осередку підкреслювали свої наміри жорстко боротися проти вирубування 
дерев, забруднення повітря, а також за відновлення популяції риби у Дніпрі. Дніпровський 
осередок у цілому також підкреслював, що ПЗУ – це «екологічний патруль суспільства». 
Новомосковський осередок одним зі здобутків називав закриття сміттєзвалища. Водночас 
на загальноукраїнському рівні типовими для ПЗУ лишаються згадки про Чорнобильську 
катастрофу, яка була однією з основних причин формування цієї партії у 90-х роках.

Отже, варто відзначити, що типовим для ПЗУ як зеленої партії є акцент на конкрет-
них екологічних проблемах і об’єктах (звалище, завод, кар’єр), які викликають незадово-
лення місцевого населення, для мобілізації електорату навколо них. Таку технологію вико-
ристовували не тільки вони, проте саме для ПЗУ наочні приклади екологічних проблем, 
очевидні для пересічного виборця, були системоутворюючими для їхніх кампаній.

Із проаналізованих випадків винятком є Канівський осередок. У їхній публічній кам-
панії боротьба з певною локальною проблемою не була ключовою. Натомість вони зосере-
дилися на здобутках Канівської громади в екологічній сфері, наприклад сортуванні сміття, 
частковій відмові від пластикових відходів, розвитку сталих галузей бізнесу (сонячна елек-
трогенерація, розведення риби), облагородженні зелених зон [24; 27].

Були інші значні відмінності, які системно відрізняли ідеологічні аспекти агітації 
ПЗУ на місцевих виборах 2020 року. Попри задекларовану центральним керівництвом 
та представниками більшості осередків асоціацію з Європейською Зеленою Партією, їхня 
агітація більше відображала вузьке розуміння зеленої ідеології як дотичної лише до про-
блем довкілля. Інші важливі аспекти (зокрема, партисипативна демократія, соціальна рів-
ність та недискримінація) відображені в офіційних програмах більшості осередків, проте 
не були системно відображені у їхній агітації.

Це можна пояснити об’єктивними чинниками, передусім обмеженими повнова-
женнями органів місцевого самоврядування. Також варто відзначити більшу увагу під час 
виборів не тільки в Україні, а й у Центральній та Східній Європі загалом до більш утилі-
тарних аспектів, таких як як економічний розвиток та господарські проблеми. При цьому 
менша увага приділена проблемам гендерної нерівності, расової чи етнічної дискримінації, 
забезпечення прав і демократичних свобод. Як відзначає Н. Ашдаун, «виборці у Централь-
ній та Східній Європі схильні фокусуватися більше на насущних проблемах замість того, 
що науковці називають «постматеріалістичними» цінностями, які пропагують Зелені» [28].

Саме ці два аспекти ми розглядаємо як ключові для розуміння специфіки змісту 
агітації ПЗУ під час місцевих виборів 2020 року. Найбільшим їх проявом є фокус на насущ-
них екологічних проблемах, таких як вже згадані наслідки діяльності підприємств-забруд-
нювачів чи сміттєзвалищ, забруднення питної води чи знищення зелених насаджень. Ці 
проблеми часто можна вирішити на локальному рівні, а існування проблеми є очевидним 
для значної частки виборів у кожній конкретній громаді. Крім того, їхня агітація апелю-
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вала і до інших проблем, які стосуються потенційних виборців на місцевих виборах: бла-
гоустрій, робочі місця, розвиток міської інфраструктури, подолання корупції, забезпечення 
кращої роботи закладів охорони здоров’я.

Висновки. З’ясовано спільні та відмінні риси, які мала агітаційна кампанія ПЗУ 
порівняно з типовими методами та формами агітації, які були на місцевих виборах 
2020 року. Серед спільних рис варто відзначити апеляцію до господарських проблем, 
боротьби із корупцією і «реальних справ» на противагу «популізму». Усі вони зумовлені 
передусім межами повноважень та специфікою роботи міського голови, депутатів рад 
та органів місцевого самоврядування загалом, а також історією розвитку ПЗУ. Зважаючи 
на доволі тривалий період існування партії в Україні (зареєстрована у 1991 році), для них 
правомірно було заявити про формальний досвід. Також у частині досліджених осередків 
ПЗУ вже мала депутатів у місцевих радах, які могли показати свої «справи» за підсумками 
попереднього скликання. Ще одним прикладом результатів, які висвітлювали під час агі-
тації, були приватні інвестиції і благодійність кандидатів, наприклад фінансова допомога 
медзакладам, благоустрій чи успіх у створенні робочих місць. Також спільним чинником 
було реагування на пандемію коронавірусу, яка вплинула як на форми агітації так і на їх 
зміст, зокрема, в частині риторики на тему охорони здоров’я.

Водночас специфічною рисою ПЗУ був суттєвий акцент на екологічно проблемних 
об’єктах у громадах, наприклад підприємствах-забруднювачах, сміттєзвалищах, забрудню-
ючих викидах у повітря чи скидах у річки. Вони або висвітлювали свої досягнення в плані 
ліквідації таких джерел забруднення, або обіцяли захистити від нього мешканців у разі 
обрання. У цьому контексті типовими були публічні акції, наприклад мітинги проти певного 
діяльності підприємства-забруднювача або публічні вимоги до влади вирішити проблему.

Встановлено, що агітаційні заходи, зміст програм та гасел частково відповідають 
принципам зеленої ідеології, а саме: екологічної свідомості, соціальної справедливості, 
партисипативної демократії, ненасильництва. Кандидати від ПЗУ часто підкреслювали, 
що вони екосвідомі, як через обіцянки, так і через публічні акції (протести проти забруд-
нення, посадка дерев, прибирання зелених зон). У частині соціальної справедливості вони 
підкреслювали, що інтереси «простих людей» у громадах важливіші за прибутки підпри-
ємств-забруднювачів, тому варто підвищувати екологічні стандарти. Принцип партиси-
пативної демократії проявився через задекларовану відкритість до участі громадськості 
у прийнятті рішень щодо роботи шкідливих чи потенційно шкідливих об’єктів. Принцип 
ненасильництва можна простежити через відсутність закликів до насильства, руйнування 
майна під час акцій протесту тощо.

Водночас варто відзначити, що агітація ПЗУ на місцевих виборах 2020 року мало 
відображає такі аспекти зеленої ідеології, як подолання розриву між багатими і бідними, 
подолання гендерної, етнічної та інших видів дискримінації соціальних груп. Водночас 
вони були формально частково представлені у більшості офіційних передвиборчих про-
грам. Частина із цих аспектів не стосуються повноважень органів місцевого самовряду-
вання. Другим об’єктивним чинником була відмінність пріоритетів українських виборців 
від таких у країнах Заходу, де формувалися засадничі принципи зеленої ідеології. ПЗУ та її 
локальні осередки як частина політичної системи України орієнтувалася на наявні пріори-
тети саме українських виборців на локальному рівні.

Важливою особливістю було проведення виборчої кампанії в умовах пандемії 
COVID-19. Наявність цього фактору була відображена як у формах агітації (проведення 
онлайн-конференцій, багато відеозвернень замість очних зустрічей), так і змісті агітації 
(значна увага до проблем медицини, показові пожертви медзакладам). Окрім чинника пан-



180
Вісник Львівського університету. Серія філос.-політолог. студії. 2021. Випуск 36

демії, варто відзначити розвиток технологічних аспектів проведення агітації, переведення 
її в онлайн-режим відповідно до більшого розвитку інформаційних технологій порівняно 
з попередніми виборами.
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The article considers the specifics of the Ukrainian Green Party's (UGP) campaigning on the example 
of the 2020 local elections, as well as in the context of the practical implementation of the green ideology 
represented by the party in the electoral process in Ukraine.

The study analyzes available in electronic media and social networks text, video and audio materials 
published by central and local UGP branches in Novomoskovsk, Dnieper, Kherson, Vilniansk and Kaniv. 
When analyzing the content aspects and forms of campaigning, we took into account all publicly released 
information, regardless of the legal status. This approach is due to the fact that actual campaigning through 
social networks, covert agitation through the media, early campaigning outside the official period are not 
sufficiently regulated by current legislation, but such activities in practice affect the voting.

It is established that the UGP's campaigning combined both the features typical for most political 
parties and the specific ones due to their ideological basis and the context of the communities where the UGP 
participated in the elections. Among the typical ones are the appeal to economic problems, the fight against 
corruption and "real practicality" as opposed to "populism". All of them are determined primarily by 
the limits of authority and the specifics of local governments and councils, as well as the history of the UGP. 
Specific attention is devoted to significant environmental problems in communities, such as polluting 
facilities, landfills, air pollutants or river discharges. At the same time, the party tried to emphasize the direct 
damage from pollution to the health and well-being of the voters.

Campaigning activities, programs and slogans of the UGP partially correspond to the internationally 
defined principles of green ideology, namely: environmental awareness, social justice, participatory 
democracy, non-violence. UGP candidates often emphasized that they are focused on splicing environmental 
problems, both through promises and through public actions (protests against pollution, planting trees, 
cleaning green areas, etc.). At the same time, the aggregation of UGP campaigning does not reflect such 
aspects of green ideology as bridging the gap between rich and poor, overcoming gender, ethnic and other 
types of discrimination. However, they were partially represented in official programs. Some of these 
aspects are out of local governments authority. The second factor is the difference between the priorities 
of Ukrainian voters and ones in Western countries, where the basic principles of green ideology have been 
established.

Key words: Ukraine Green Party, election campaigning, local elections, content analysis, green 
ideology.

 А. Бугайчук
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У статті розглянуто теоретико-методологічні засади та концептуалізацію авторитаризму як 
недемократичного політичного режиму. Авторитаризм розглядається як тип правління, метод воло-
дарювання та різновид недемократичного політичного режиму, основу якого становить диктатор-
ський, не обмежений законом тип влади. Важливу характеристику політичного режиму становлять 
авторитарні методи владарювання та управління. Представлено ознаки та характерні особливості 
авторитарного політичного режиму, серед яких головними є: обмеження демократичних прав і сво-
бод; поділ влади – формальний; чіткий поділ влади відсутній (значна концентрація виконавчої й 
законодавчої влади найчастіше у глави держави; домінування виконавчих структур; виконавча влада 
очолюється главою держави; опозиція не допускається до боротьби за владу або не має реальної 
можливості боротися за неї; декларування демократичних цінностей (які, однак, не є визначальним 
чинником політичного життя) та інші.

Крім того, авторитаризм розглянутий як перехід від тоталітаризму до демократії. Здійснено 
порівняльний аналіз демократичного, авторитарного та тоталітарного типів політичних режимів. 
Визначено індикатори аналізу політичного режиму. Це, зокрема, система правління; референдуми; 
повноваження та юридичне становище й роль у суспільстві «силових структур» держави; вибори 
і виборчий процес; партійні системи; становище та роль засобів масової інформації; права і свободи 
людини й громадянина; рівень розвитку громадянського суспільства та діяльність неурядових орга-
нізацій; характер політичного лідерства. Отже, у науковому світі є різноманітні підходи до типології 
авторитарних політичних режимів. Дослідники спирались на різноманітні критерії, за якими вони 
виокремлювали різні типи та види авторитарних політичних режимів. Доцільно відзначити типології 
авторитаризму Х. Лінца, Д.Берг-Шлоссера, Дж. Соренса, Л. Даймонда. Варто відзначити типологію 
гібридних політичних режимів М. Вігеля, С. Хантінгтона, Є. Вятра та українських науковців, серед 
яких слід відзначити Г. Шипунова.

Незважаючи на посилений науковий інтерес до проблем сучасних авторитарних політичних 
режимів, проблематика потребує подальшого наукового дослідження, особливо у сфері концептуалі-
зації та трансформації таких режимів.

Ключові слова: політичний режим, авторитаризм, класифікація, типологія, суспільство, права 
та свободи, демократія.

Авторитарні політичні режими, їхні особливості, форми та механізми функціону-
вання є одним із ключових напрямів дослідження сучасної політології.

© А. Гарбадин, Д. Ільницька, 2021
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Аналіз політичних режимів вибраного напряму доцільно розпочати з визначення 
категорії «політичний режим». Серед дослідників немає єдності у розумінні сутності 
цього поняття. Представники інституційного підходу розуміють під політичним режимом 
«систему чи форму правління» (К. Бекстер); неоінституціоналісти (зокрема, найвідомі-
ший представник Г. Лассуел) вважають, що політичний режим – це спосіб впорядкування, 
легітимації політичної системи; своє трактування політичного режиму дає французький 
дослідник М. Дюверже, який в одному випадку розглядав його як «структуру правління, тип 
людського суспільства, який відрізняє одну соціальну спільність від іншої», а в іншому – 
як «певне поєднання системи партій, способу голосування, одного або декількох типів 
прийняття рішень, однієї або декількох структур груп тиску» [7, с. 137-149]. О’Доннелл 
і Ф. Шміттер трактують поняття «політичний режим» як сукупність явних чи прихованих 
структур суспільства, які визначають форми і канали доступу до провідних урядових посад.

Підсумовуючи вищезазначене, дамо узагальнену дефініцію політичного режиму. 
Політичний режим – це спосіб функціонування державної влади, система методів і при-
йомів її реалізації, які визначають характер відносин між владою та народом, рівень 
правової захищеності особи, виявляють ставлення владних структур до правових основ 
своєї діяльності.

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

Поняття політичного режиму є ключовим для формування уявлень про спосіб функ-
ціонування державної влади, що зумовило формування різних підходів до класифікації 
політичних режимів. Найпоширенішою класифікацією у науковому світі є поділ режи-
мів на демократичні та недемократичні. У межах недемократичних режимів виокремлено 
авторитаризм, автократію, тоталітаризм. Поширення набула типологія політичних режи-
мів, яку запропонував американський вчений Х. Лінц. Дослідник виокремив п’ять типів 
політичних режимів, зокрема: демократичний, авторитарний, тоталітарний, посттоталітар-
ний та султаністський.

Отже, авторитаризм є типом правління, методом володарювання та різновидом неде-
мократичного політичного режиму, основу якого становить диктаторський, не обмежений 
законом тип влади. Важливу характеристику політичного режиму становлять авторитарні 
методи владарювання та управління.

Авторитарний політичний режим характеризується значним зосередженням влади 
в руках однієї особи (монарха, диктатора, деспота) або обмеженої групи осіб; звуженням 
політичних прав і свобод громадян та їх об’єднань; обмеженням повноважень демокра-
тичних інституцій; усуненням громадян від процесу прийняття політичних рішень. Тобто 
в умовах авторитаризму політична влада здійснюється конкретною особою (групою осіб) 
з мінімальним залученням громадян до політичного процесу та процесу ухвалення полі-
тичних рішень.

Авторитаризм ґрунтується на безумовному підпорядкуванні владі й означає такі від-
носини між панівною елітою й масами, які побудовано на силі, а не на переконанні. Онов-
лення керівних кадрів здійснюється шляхом кооптації, призначення (самопризначення), 
а не через вибори й передвиборну конкурентну боротьбу між кандидатами. Зміна влади 
можлива й шляхом насильства (державний переворот, військовий переворот)
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Варто відзначити, що авторитаризм не виключає певні елементи, інститути, при-
таманні демократії: вибори, плюралізм (обмежений), боротьба політичних партій у пар-
ламенті тощо. Однак демократичні інститути існують та функціонують формально, від-
бувається формалізація демократичних процедур. Режим визначає межі допустимого 
плюралізму, інакомислення й легальної опозиції.

Аналізуючи авторитаризм у механізмі демократичного транзиту, варто відзначити, 
що авторитарний політичний режим займає проміжне положення між демократичними 
й тоталітарним політичним режимами. З тоталітарним режимом авторитаризм об’єднує 
майже не обмежена влада державних органів, з демократією – збереження сфери громадян-
ського суспільства та приватного сектору в економіці. Авторитаризм та авторитарний режим 
можна розглядати як свого роду «компроміс» між тоталітаризмом і демократією. Автори-
таризм ліберальніший, ніж тоталітаризм, однак жорсткіший, ніж демократичний режим.

Авторитарний політичний режим має свої позитиви й переваги, які особливо від-
чутні в екстремальних ситуаціях. Авторитарна влада може забезпечити політичну стабіль-
ність та мобілізувати суспільні ресурси на виконання певних завдань. У деяких країнах 
(Чилі, країни Південно-Східної Азії) авторитарні режими довели свою економічну ефек-
тивність, спроможність мобілізувати ресурси для розв’язання актуальних суспільно-полі-
тичних проблем. У посткомуністичних країнах стадії авторитарного правління зумовили 
більш успішний перехід до демократії. На цій підставі деякі науковці обстоюють тезу про 
можливість (і навіть бажаність) стадії авторитарного правління в посткомуністичних краї-
нах для більш успішного вирішення завдань переходу до демократії [4, с. 175].

Аналізуючи авторитарні політичні режими, Х. Лінц виділив такі типи:
а) Військово-бюрократичний режим характеризується залученням до управління 

державою цивільних спеціалістів, значною відкритістю політичної системи. За такого типу 
авторитарного режиму відсутня єдина ідеологія, а представниками уряду є військова еліта 
та бюрократія. Підґрунтям для створення та функціонування такого уряду є партія. Існу-
вання інших партій можливе, проте за умови, що вони не є опозицією до правлячої партії.

Військово-бюрократичний режим виникає, коли звужується соціальна база прав-
ління і знижується підтримка політичної системи. Передумовами для утворення такого 
типу політичного режиму є низький рівень соціально-економічного і культурного роз-
витку, несформованість політичних інститутів, власне, коли політичні інститути мають так 
званий «диванний характер». На фоні несформованості політичної системи і конкурентних 
політичних партій виникає військово-бюрократичний режим. Прикладами таких режимів 
є Перу, Чилі, Аргентина, Бразилія.

б) Режим корпоративного авторитаризму. Цей режим встановлюється в плюраліс-
тичних суспільствах з невисоким рівнем політичної участі громадян. Він спирається на 
систему корпоративного представництва та єдину проурядову партію.

в) Режим дототалітарного авторитаризму є переходом до тоталітарної системи 
і встановлюється після радикального повалення демократії. Цей тип режиму характеризу-
ється однією масовою партією, яка має єдину ідеологію і спирається на згуртованість мас. 
Цей тип режиму ми не можемо характеризувати як тоталітарний, оскільки правлячій партії 
протистоять армія, інтелігенція та релігійні установи.

г) Режим постколоніального авторитаризму виникає в колишніх колоніях та держа-
вах з надзвичайно низьким рівнем соціально-економічного розвитку, відсутністю підгото-
ваних кадрів політичної еліти, низькою політичною свідомістю громадян. Як правило, такі 
режими виникають на фоні громадянських та міжетнічних конфліктів та можуть утверди-
тись за наявності харизматичного лідера.
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д) Режим расової квазідемократії. Такий режим може утвердитись, якщо в політич-
ному житті суспільства важливу роль відіграє певна расова або етнічна меншість. Прикла-
дом може слугувати режим ПАР під час апартеїду.

е) Посттоталітаризм. До режиму посттоталітаризму дослідник відносить радян-
ський лад після смерті Сталіна. Посттоталітарні режими зазвичай встановлюються 
після смерті тоталітарного харизматичного лідера. Одночасно послаблюється контроль 
з боку держави. Місце диктатора займає більш ліберальний керівник або група осіб, які 
здійснюють колективне управління. При такому режимі швидко зростає бюрократиза-
ція та корупція. ж) Султанізм (султаністський режим). Такий режим, на думку Х. Лінца, 
є крайньою формою патріархального спадково-родового панування. Основними озна-
ками султаністських режимів є відсутність ідеології, плюралізму; влада належить «сул-
тану». Прикладами сучасних султаністських режимів є: правління Дювальє в Гаїті, Тру-
хільо – в Домініканській Республіці, Бокасса – в Центрально-Африканській Республіці, 
Мобуту – в Заїрі тощо [1].

Цікавою є типологія Л. Деймонда. Вчений виділяє:
1) «конкурентний авторитаризм» та
2) «виборчий авторитаризм з гегемонією».
Ця типологія схожа на поділ авторитарних режимів на помірковані та жорсткі 

[2, с. 345].
У межах дослідження основних підходів до типології авторитарних політичних 

режимів доцільно розглянути авторитаризм у контексті функціонування гібридних полі-
тичних режимів.

Є різні підходи до визначення поняття гібридного політичного режиму. Одним із 
перших поняття «гібридний режим» вжив угорський соціолог Е. Ханкіш для позначення 
системи, що була сформована в комуністичній Угорщині в період правління Я. Кадара і яка 
поєднувала часом несумісні інституційні та ідеологічні принципи.

Гібридний політичний режим можна визначити як багатоманітні за формою про-
цеси інституціональних змін в межах поступово трансформованого правого поля (нерево-
люційними методами), які відбуваються після краху недемократичних (авторитарних або 
тоталітарних) політичних режимів.

Найбільш актуальний підхід до концептуалізації гібридних політичних режимів 
у своїй праці висвітлив український дослідник Г. Шипунов. Поняття гібридного політич-
ного режиму науковець трактує як спосіб функціонування політичної системи, що поєднує 
у собі певний набір демократичних процедур та інститутів з авторитарним стилем органі-
зації та функціонування цих інститутів, а також передбачає незначну взаємодію між вла-
дою та громадянським суспільством [8, с. 330].

Науковець Г. Шипунов стверджує, що підходи до пояснення типологізації гібридних 
політичних режимів варто поділити умовно на три групи, а саме:

1) Вчені, які представляють першу групу, вважають, що ті політичні режими, які, 
з одного боку, відповідають процедурному мінімуму демократії (тобто регулярно прово-
дяться відносно чесні та конкуренційні вибори), а з іншого – в рамках яких відбуваються 
регулярні порушення (тією чи іншою мірою) прав та свобод людини та нехтуються консти-
туційні обмеження влади (як за автократичного режиму), слід вважати «неповними» або 
«обмеженими» демократіями (наприклад, Г. О’Доннелл, Ф. Закаріа, В. Меркель, Р. Саква, 
Г. Гілл). Ґрунтовний аналіз тлумачення гібридних режимів як «демократій з прикметни-
ками» здійснено в статті Д. Колліера та С. Левіцкі «Демократія з прикметниками: концеп-
туальне нововведення в порівняльному дослідженні».
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2) Окреслення гібридних режимів у стилі «демократії з прикметниками» відкида-
ють представники другої групи підходів до осмислення цього феномена, які вважають, що 
називати політичні режими-гібриди демократіями, хоч і з додаванням таких прикметни-
ків, як «дефектна», «неліберальна» тощо, є концептуальною помилкою. Замість цього було 
запропоновано розглядати ці режими як новий, лібералізований або демократизований 
авторитаризм ( М. Оттауей, Ф. Роедер, Л. Вей).

3) Низка дослідників, яких можна віднести до третьої групи підходів, дотримуються 
думки, що ці окреслені у різний спосіб варіанти демократії та авторитаризму є телеологіч-
ними, тобто передбачають, що подібні суспільно-політичні системи розвиваються відпо-
відно у напрямі демократії або авторитаризму, тоді як становище між повноцінною демо-
кратією та відвертою диктатурою є найбільш типовим станом для цих систем. Виходячи із 
зазначених позицій, представники цього підходу (Х. Балзер, Т. Карозерс) взагалі відмов-
ляються від використання категорій «авторитаризм» або «демократія» в контексті дослі-
дження гібридних форм політичних режимів, застосовуючи у своїй класифікації найбільш 
характерні ознаки цих режимів, які відрізняють їх як від авторитаризму, так і від демо-
кратії, що зумовило появу таких визначень, як режим «керованого плюралізму», режим 
«безплідного плюралізму», режим «домінуючої влади» [8, с. 329] .

М. Вігель, фінський дослідник, також запропонував концепцію класифікації гібрид-
них політичних режимів. Узявши, на його думку, дві найбільш важливі засадничі ідеї демо-
кратії – принцип «електоралізму» і «конституціоналізму» – вчений виокремив:

• чотири мінімальні «електоральні» критерії – вільні, конкурентні, справедливі 
та всезагальні вибори:

• чотири мінімальні «конституційні» критерії – свобода об’єднань, свобода вира-
ження, право на альтернативну інформацію, свобода від дискримінації;

• чотири додаткові «електоральні» критерії – «електоральні повноваження» (відсут-
ність «закритих політичних сфер», на які не поширюються повноваження демократично 
обраних представників народу), «електоральна чесність» (принцип «одна особа – один 
голос»), «електоральний суверенітет» (відсутність зовнішньої «опікунської» влади над 
виборними органами) і «електоральна незворотність» (прийняття всіма без винятку резуль-
татів виборів, неможливість обмеження і перешкод на шляху здійснення своїх повнова-
жень легально обраними посадовцями);

• чотири додаткові «конституційні» критерії – підзвітність та відповідальність вико-
навчої влади (наявність системи «стримувань і противаг»), підзвітність та відповідальність 
законодавчої влади, непідкупність бюрократії (відсутність систематичної корупції, клієн-
тилізму або патримоніалізму), підзвітність та відповідальність органів місцевої влади (від-
сутність «коричневих зон» всередині країни, на які не поширюється державна влада).

На основі цієї класифікації вчений виокремлює три типи гібридних політичних 
режимів, а саме:

1) електоральну демократію,
2) обмежену демократію,
3) конституційну демократію.
Аналіз гібридних політичних режимів найчастіше здійснюється у рамках транзито-

логічного підходу. Здебільшого під «транзитом» розуміють перехід від авторитаризму до 
демократії (так звана класична модель переходу), тоді як усі інші різновиди політичних 
режимів, що виникають у процесі розпаду старого, авторитарного режиму, розглядаються 
не як самодостатні результати переходу як такого, а як своєрідні критичні точки, в яких 
призупинено перехід до демократії.
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Значний внесок у дослідження авторитаризму в рамках транзитологічного підходу 
зробив С. Хантінгтон [5]. Науковець виділяє різноманітні моделі переходу від недемокра-
тичних режимів (зокрема, авторитарних) до демократії.

Цікавою є типологізація процесів трансформації політичних режимів польського 
вченого Єжи Вятра. На його думку, основним критерієм зміни політичного режиму у дер-
жаві є політична боротьба та взаємодія владної еліти у момент передачі влади. Він сформу-
вав такі моделі переходу від недемократичних режимів до демократії [3, с. 107]:

1) реформування системи на основі переговорів і домовленостей між елітами;
2) революція і збройне усунення владної верхівки;
3) реформування системи згори, без переговорів і домовленостей між елітами;
4) розпад федеративної держави;
5) швидка капітуляція старої влади і перехід влади до рук реформаторів.
За концепцією А. Пшеворського, з якою погоджується низка інших дослідників-тран-

зитологів, процес переходу до демократії можна умовно поділити на дві основні фази:
1) лібералізацію;
2) демократизацію.
Отже, за умов гібридного політичного режиму, який містить елементи, риси 

та ознаки авторитаризму, процес демократизації прийняття політичних рішень знаходиться 
під контролем владної верхівки. Незважаючи на те, що частина демократичних принципів 
дотримується, такі важливі критерії демократії, як права та свободи громадян, зазнають 
серйозних порушень та утисків [3, с. 109].

Можемо стверджувати, що в сучасному світі простежуються тенденції щодо пев-
ної трансформації авторитарних політичних режимів та зміни від авторитарних режимів 
до гібридних. Надзвичайно важливою є типологізація політичного режиму, адже завдяки 
чіткому дослідженню режиму певної держави можемо визначити не лише її політичний 
режим, а й вектор політичного спрямування.
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The article considers the theoretical and methodological principles and conceptualization 
of authoritarianism as an undemocratic political regime. Authoritarianism is seen as a type of government, 
a method of governing, and a kind of undemocratic political regime based on a dictatorial, unrestricted type 
of government. An important characteristic of the political regime is the authoritarian methods of domination 
and management. The signs and characteristic features of the authoritarian political regime are presented, 
among which the priorities are: restriction of democratic rights and freedoms; separation of powers - formal; 
there is no clear separation of powers (significant concentration of executive and legislative power is often 
in the head of state; dominance of executive structures; executive power is headed by the head of state; 
opposition is not allowed or has no real opportunity to fight for power; declaring democratic values, which, 
however, is not decisive). factor of political life) and others.

In addition, authoritarianism is seen as a transition from totalitarianism to democracy. Implemented 
a comparative analysis of the democratic, authoritarian and totalitarian types of political regimes. Indicators 
of political regime analysis have been identified. In particular: the system of government; referendums; 
powers and legal status and role in society of "power structures" of the state; elections and the electoral 
process; party systems; position and role of mass media; human and civil rights and freedoms; the level 
of development of civil society and the activities of non-governmental organizations; the nature of political 
leadership. In the scientific world, there are various approaches to the typology of authoritarian political 
regimes. Researchers relied on a variety of criteria by which they identified different types and kinds 
of authoritarian political regimes. It is worth noting the typologies of authoritarianism by H. Linz, D. Berg-
Schlosser, J. Sorens, L. Diamond. It is worth noting the typology of hybrid political regimes of M. Vigel, 
S. Huntington, E. Vyatra and Ukrainian scientists, among which G. Shipunov should be noted.

Despite the increased scientific interest in the problems of modern authoritarian political regimes, 
the issue needs further research, especially in the field of formation, functioning and transformation of such 
regimes.

Key words: political regime, authoritarianism, classification, typology, society, rights and freedoms, 
democracy.
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СПІВПРАЦЯ ТРЕТЬОГО СЕКТОРУ ТА УКРАЇНСЬКОГО КУЛЬТУРНОГО 
ФОНДУ ЯК ПРИКЛАД МОДЕЛІ ФІНАНСОВОГО ПАРТНЕРСТВА  

МІЖ ДЕРЖАВОЮ І НЕУРЯДОВИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ

Олена Дмитренко
Інститут політичних та етнонаціональних досліджень імені І. Ф. Кураса 

Національної академії України,
відділ теоретичних та прикладних проблем політології

вул. Генерала Алмазова, 8, 01011, м. Київ, Україна

Натепер питання державної підтримки неурядового сектору залишається невирішеним. Попри 
помітні зрушення протягом останніх років у підходах до формування взаємин «держава – третій сек-
тор» та відображення цих змін у відповідних нормативно-правових актах, єдиний курс відсутній. 
Один із можливих факторів, який цьому заважає, досить широкий спектр функцій неурядових орга-
нізацій (далі – НУО), а також відсутність у суспільстві єдиного підходу до розуміння ролі та значення 
НУО. Відповідно, питання про те, яка підтримка з боку держави має надаватись НУО, чи потрібна ця 
підтримка в цілому і яким НУО, хто має цим опікуватись тощо, періодично з’являються на порядку 
денному в різних контекстах. Одна із моделей підтримки третього сектору, яка сьогодні зароджується 
в Україні, – це зняття обмежень, пов’язаних з організаційно-правовою формою виконавців делегова-
них державою функцій. У цьому випадку самі по собі ініціативи не мають на меті розвиток третього 
сектору безпосередньо, а пов’язані, скоріше, з оптимізацією обслуговування населення в різних сфе-
рах життєдіяльності. Втім, такий підхід опосередковано впливає у тому числі на спроможність НУО 
та формування поля їхньої діяльності. Така модель, на відміну від прямої фінансової або іншої під-
тримки НУО з боку держави, передбачає конкуренцію серед потенційних виконавців і не передбачає 
привілеїв та пільг для окремих організацій. Тобто шляхом забезпечення рівного доступу організацій 
будь-якої організаційно-правової форми до участі у конкурсах на організацію тих чи інших серві-
сів для населення держава дає можливість НУО самостійно знайти та зайняти на ринку нішу своєї 
професійної діяльності. Водночас висока конкуренція стимулює організації стежити за якістю своєї 
роботи. Наразі в Україні можна відзначити декілька сфер, в яких запроваджується така модель аут-
сорсу: організація медичних послуг для населення та організація культурно-мистецької діяльності. 
У цій статті ми розглянемо практичний аспект на прикладі останньої сфери. Мета матеріалу – вста-
новити ефективність співпраці НУО з державою на умовах оплатного делегування завдань, а також 
з’ясувати тенденції розвитку та можливості розширення такої моделі взаємин.

Ключові слова: неурядова організація, фінансова спроможність, Український культурний 
фонд, роль третього сектору, сервісні НУО.

Підхід до оцінки ролі неурядового сектору в житті держави різниться залежно від 
регіону та особливостей конкретної держави. Втім, більшість дослідників погоджується 
між собою у тому, що наявність та розвиток третього сектору слідує поряд із процесами 
демократизації. Залежно від фокуса діяльності більшості НУО в країні формується опис 
їхньої ролі та значення для держави й суспільства. Так, для країн, де переважають сервісні 
НУО, сенс їхньої роботи частіше за все розуміється як забезпечення соціально не захище-
них категорій населення базовими соціальними послугами.

У країнах, де розвинена мережа «фабрик думок» та налагоджена тісна співпраця між 
державою та третім сектором, роль, яка відводиться НУО, частіше за все пов’язана з рефор-
муванням тих чи інших галузей, вибором альтернативних політик та їх формуванням.

© О. Дмитренко, 2021
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В Україні третій сектор у цьому аспекті все ще проходить своє становлення. Попри 
те, що один з основоположних документів – «Національна стратегія сприяння розвитку 
громадянського суспільства» дає визначення ролі ОГС, його формулювання є досить неод-
нозначним: «у впровадженні нагальних суспільних змін і належного врядування, в управ-
лінні державними справами і вирішенні питань місцевого значення, розробці і реалізації 
ефективної державної політики у різних сферах, утвердженні відповідальної перед люди-
ною правової держави, розв'язанні політичних, соціально-економічних та гуманітарних 
проблем» [1]. Тобто із визначення випливає, що розуміння значення НУО тяжіє, скоріше, 
до формування політики у ролі посередника між державою та суспільством. Проте відсут-
ність конкретики вказує на продовження пошуків місця третього сектору в суспільно-полі-
тичній площині, щонайменше єдиного підходу до визначення такого місця.

Відведення окремого місця у структурі суспільно-політичних відносин для НУО 
в теоретичній площині цікаве переважно представникам академічного середовища. Втім 
на практиці від того, як позиціонує держава та суспільство третій сектор, походить форма 
та зміст підтримки організацій громадянського суспільства. Світовий досвід показує, що 
нині діє велика кількість різних механізмів державної підтримки НУО:

- фінансова (гранти; премії; пряме фінансування; державне замовлення тощо);
- пільгова (звільнення від сплати окремих податків та зборів; знижки для бізнесу, 

який підтримує третій сектор; оренда приміщень на пільгових умовах тощо);
- інституційна (державні програми з розвитку сектору; освітні програми з менедж-

менту НУО; розширення нормативно-правової бази, яка регламентує роботу організацій) 
тощо [2].

Для України характерна більшість із вказаних способів підтримки НУО, менш за 
все розвинений механізм фінансової. Український третій сектор має змогу виступати учас-
ником публічних закупівель, тобто одержувати фінансову підтримку на заміну виробле-
них робіт чи послуг, виступати виконавцем державного соціального замовлення (більшою 
мірою лише сервісні НУО), бути виконавцем заходів комплексних програм. У цьому кон-
тексті час від часу на порядку денному з’являється питання: чи має держава бюджетним 
коштом підтримувати третій сектор, а саме їхній організаційний розвиток. Така практика 
фінансової підтримки працює у ряді європейських країн. Так, наприклад, у Польщі, Литві 
та Угорщині, Італії існує механізм переадресації податків громадян на користь НУО [3]. 
Албанія, Естонія, Хорватія мають створені цільові фонди в структурі бюджетів, кошти 
яких спрямовуються на розвиток ОГС [4].

В Україні цільова підтримка надається лише для ГО осіб з інвалідністю, ветеранів, 
молодіжним і дитячим НУО та організаціям у сфері спортивної і фізичної культури. Згідно 
зі звітом про виконання Закону України «Про Державний бюджет на 2020 рік», розмір їх 
бюджетної підтримки сукупно склав 70,8 млн грн [5].

Згідно із прийнятою минулого року стратегією сприяння розвитку громадянського 
суспільства, створення фонду підтримки НУО розглядається як одна із ймовірних опцій 
державної підтримки. Хоча питання бюджетного фінансування для третього сектору є нео-
днозначним і досить дискусійним насамперед через ризики, пов’язані з незалежністю 
та неупередженістю діяльності організацій. У процесі дослідження практики фінансової 
підтримки НУО, зокрема, в Україні у фокус потрапила діяльність нещодавно створеної 
установи – Українського культурного фонду (далі – Фонд). Попри те, що мета створення 
Фонду лежить у площині культурної галузі та пов’язана з її розвитком, результати діяль-
ності фонду сьогодні дають змогу розглянути таку модель організації взаємин «держава – 
третій сектор». Відповідно до Закону України «Про Український культурний фонд», Фонд 
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виконує спеціальні функції щодо сприяння національно-культурному розвитку Укра-
їни [6]. Фонд, по суті, виступає єдиним оператором-замовником проєктів/діяльності, які 
спрямовані на розвиток культури, мистецтва, креативних індустрій тощо. Відповідно, 
серед завдань, покладених на Фонд, – визначення пріоритетних напрямів розвитку куль-
тури і мистецтва, організація і проведення відбору виконавців, контроль за їхньою робо-
тою та оплата. У такому випадку оплата здійснюється бюджетними коштами, через Фонд, 
який сам по собі є неприбутковою установою. Характерною особливістю, яка вирізняє 
дану модель забезпечення потреб суспільства, є цільовий характер фінансової підтримки. 
Тобто бюджетне фінансування через участь у конкурсі теоретично доступне для будь-якої 
організаційно-правової форми юридичних осіб, а також для фізичних осіб. Важливо, що 
приналежність до державного або неурядового секторів, згідно з Положенням про Фонд, 
а також Положенням про проведення конкурсного відбору, не надає жодних переваг в про-
цесі відбору [7]. Тож фактично вагомими залишаються лише запропонована ідея, її потен-
ційний вплив на сферу культури і мистецтва та здатність заявника реалізувати проєкт.

Станом на середину 2021 року Фонд працює повних проєктних 3 роки, тож емпі-
ричної бази досить, аби зробити висновок про те, що введення оператора сервісів у галузі 
культури та мистецтва без обмежень щодо співпраці лише із бюджетними установами 
є базисом для розвитку ринкових відносин на теренах культурного простору. За анало-
гією в Україні працює система надання медичної допомоги, де Національна служба здо-
ров’я (далі – НСЗУ) виступає оператором зі схожими повноваженнями. Попри схожість 
обох моделей, у контексті дослідження неурядового сектору доцільно брати до уваги саме 
Фонд, оскільки незважаючи на дерегуляцію ринку медичних послуг, основним конкурен-

Таблиця 1
Кількість проєктів, профінансованих через Фонд*

ОПФ
Кількість 
проєктів 
2018 (од.)

Кількість 
проєктів 
2019 (од.)

Кількість 
проєктів 
2020 (од.)

Частка 
(%)

Громадська організація 72 118 112 30,11
Фізична особа-підприємець 55 113 40 20,74
Товариство з обмеженою відповідальністю 51 80 35 16,55
Комунальна організація 42 45 27 11,37
Благодійна організація 20 24 24 6,78
Державна організація 18 19 14 5,08
Орган місцевого самоврядування 13 10 7 2,99
Приватна організація 8 9 3 1,99
Творча спілка 7 7 4 1,79
Громадська спілка/спілка об’єднань громадян 3 2 4 0,90
Орган державної влади 2 1 1 0,40
Організація (установа, заклад) об’єднання громадян 1 1 3 0,50
Інші об’єднання юридичних осіб 1 1 1 0,30
Профспілка 0 1 0,10
Акціонерне товариство 0 0 2 0,20
Інші організаційно-правові форми 0 0 1 0,10
Асоціація 0 1 0 0,10
Всього 293 432 278 100

* Укладено автором на основі даних порталу https://uaculture.org/statystyka-proektiv-zapidtrymkyukf/
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том на ньому для державних і комунальних установ є бізнес. Насамперед це пов’язано 
з високою вартістю розбудови інфраструктури, а також з питаннями ліцензування госпо-
дарської діяльності і, зрештою, ризиками втрати для НУО статусу неприбутковості. Якщо 
аналізувати сферу культури, контекст є дещо іншим: по-перше, для третього сектору діяль-
ність у сфері культури є характерною: багато НУО виступають організаторами фестивалів 
та інших культурно-розважальних заходів, мистецьких проєктів, культурної освіти тощо; 
по-друге, культура на відміну від медицини є питанням уподобань, а не жорстких стандартів.

Тому, очікувано, що разом із появою «ринку» культурних послуг НУО, які спеціалі-
зуються на питаннях культури та мистецтва, стануть активними учасниками цього ринку.

Як показує статистика Фонду за три роки, неурядовий сектор щорічно збільшує 
свою присутність у площині культурно-мистецького розвитку країни. Беручи до уваги, що 
сектор охоплює не лише громадські, а й благодійні організації та спілки, загальна їхня при-
сутність у реалізації проєктів за підтримки Фонду становить у середньому 40% ініціатив. 
У цьому випадку показник є не лише кількісним, оскільки заявки проходять регламенто-
вану процедуру експертного відбору. Тобто, говорячи про рівень присутності НУО вже на 
цьому етапі, можливо відзначити і якісний складник, який забезпечує організаціям проход-
ження щорічного відбору. Втім, для комплексної картини участі НУО у співпраці з Фондом 
варто також зважати й на складову фінансування. Оскільки для ринкових відносин, на яких 
наразі формується організація бюджетного фінансування для проєктів у сфері культури, 
характерним є їх цінова різниця.

Таблиця 2
Вартість проєктів, профінансованих через Фонд*

ОПФ
Вартість  

проєктів 2018  
(млн грн)

Вартість  
проєктів 2019  

(млн грн)

Вартість  
проєктів 2020  

(млн грн)
Громадська організація 31,34 96,11 95,84
Фізична особа-підприємець 25,98 112,43 43,25
Товариство з обмеженою відповідальністю 37,38 215,29 49,93
Комунальна організація 12,81 19,11 14,26
Благодійна організація 5,92 19,75 15,57
Державна організація 11,05 12,64 10,96
Орган місцевого самоврядування 5,56 4,03 3,06
Приватна організація 2,22 8,11 3,15
Творча спілка 3,13 5,56 1,44
Громадська спілка/спілка об’єднань громадян 1,9 1,69 2,46
Орган державної влади 0,56 0,52 0,37
Організація (установа, заклад) об’єднання гро-
мадян 0 0,45 6,58

Інші об’єднання юридичних осіб 1,31 0 0,45
Профспілка 0,24 0,37 0
Акціонерне товариство 0 0 0,99
Інші організаційно-правові форми 0 0,76 0,37
Асоціація 0 1,05 0
Всього 139,4 497,87 248,68

* Укладено автором на основі даних порталу https://uaculture.org/statystyka-proektiv-zapidtrymkyukf/
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З таблиці бачимо, що обсяг коштів, який щорічно припадає на кожен із досліджува-
них секторів, не пропорційний кількості проєктів, які вони реалізують. Різниця залежить 
від бюджету кожної конкретної ідеї, складності її реалізації тощо. Порівнюючи показники 
вартості та кількості проєктів, отриманих кожним із секторів, ми розрахували середню вар-
тість одного проєкту за останні три роки.
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Рис. 1. Середня вартість проєкту*
* Укладено автором на основі даних порталу https://uaculture.org/statystyka-proektiv-zapidtrymkyukf/

Тож із графіку випливає, що за сукупністю даних проєкти, реалізовані неурядовим 
сектором, у середньому на 600 тис грн дешевші за проєкти, запропоновані бізнесом, та на 
100 тис дешевші за ініціативи державних установ. Для формування однозначних висновків 
щодо теперішньої тенденції необхідно більш глибоко дослідити якісний склад ідей, а також 
питання обґрунтованості бюджетів запропонованих проєктів. Наразі зі статистичних даних 
можливо зробити припущення про те, що використання ресурсів Фонду та участь у кон-
курсах проєктів третього сектору зумовлена скоріше зацікавленістю у реалізації тих чи 
інших ідей, аніж підтримкою власної фінансової спроможності.

У підсумку варто відзначити, що неурядовий сектор в Україні сьогодні є активним 
учасником ринку надання послуг населенню на замовлення держави. Приклад створення 
Українського культурного фонду та допуск до його конкурсів у тому числі НУО позитивно 
позначився на діяльності неурядових організацій, які працюють у сфері культури та мисте-
цтва. Вартість проєктів, реалізація яких здійснюється третім сектором, у середньому є ниж-
чою за вартість тематичних проєктів від бізнесу. Попри це, кількість проєктів від НУО 
щорічно зростає, що, по-перше, сприяє розвитку галузі культури, по-друге, стимулює третій 
сектор посилювати свою фінансову спроможність шляхом активної діяльності, а не пасив-
ного одержання підтримки. Глибшого дослідження потребують аспекти ставлення третього 
сектору до такої моделі організації їхніх взаємин із державою та суспільством, а також 
оцінка діяльності НУО з боку бенефіціарів послуг та сервісів, які продукує третій сектор.
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COOPERATION OF THE THIRD SECTOR AND UKRAINIAN CULTURAL 
FOUNDATION AS AN EXAMPLE OF THE FINANCIAL PARTNERSHIP MODEL 

BETWEEN THE STATE AND NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS
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 To date, the issue of state support for the non-governmental sector remains unresolved. Despite 
significant changes in recent years in the approaches to forming "state-third sector relations" and the reflection 
of these changes in the relevant regulations, there is no single course. One of the possible factors that hinder this 
is a rather wide range of functions of non-governmental organizations (hereinafter – NGOs), as well as the lack 
of a unified approach to understanding the role and importance of NGOs. Accordingly, the question of what kind 
of support from the state should be provided to NGOs, whether this support is needed in general, which NGOs, 
who should take care of it, etc., periodically appear on the agenda in different contexts. One of the models 
of support for the third sector, which is currently emerging in Ukraine, is the removal of restrictions related to 
the organizational and legal form of performers of functions delegated by the state. In this case, the initiatives 
themselves are not aimed at the development of the third sector directly but rather are related to the optimization 
of public services in various spheres of life. However, this approach indirectly affects, inter alia, the capacity 
of NGOs and the formation of their field of activity. Such a model, in contrast to direct financial or other 
support of NGOs from the state, provides for competition among potential performers and does not provide 
privileges and benefits for individual organizations. That is, by ensuring equal access of organizations of any 
organizational and legal form to participate in tenders for the organization of certain services for the population, 
the state allows NGOs to independently find and occupy a niche in the market of their professional activities. 
At the same time, the high competition encourages organizations to monitor the quality of their work. 
Currently, in Ukraine, there are several areas in which the following model of outsourcing is being introduced: 
the organization of medical services for the population and the organization of cultural and artistic activities. In 
this article, we will consider the practical aspect of the example of the latter area. The purpose of the material 
is to establish the effectiveness of cooperation between NGOs and the state on the terms of paid delegation 
of tasks, as well as to identify trends and opportunities for expanding such a model of relations.

Key words: non-governmental organization, financial capacity, Ukrainian cultural fond, role 
of the third sector, service NGOs.
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Проблема розмінування та утилізації озброєння гостро стоїть перед усіма членами міжнарод-
ного співтовариства. Цей процес доволі затяжний та затратний, тому не кожна країна, що постраж-
дала свого часу від збройного конфлікту, може власноруч розмінувати свої території, утилізувати 
стару зброю та захистити свої військово-збройні споруди. У статті аналізується роль Сполучених 
Штатів шодо допомоги та фінансування процесу розміновування та знищення залишкового, зви-
чайного озброєння. Америка є домінантною частиною цього процесу по всьому світі завдяки своїй 
фінансовій могутності та партнерській співпраці.

Сполучені Штати – це найбільший у світі фінансовий спонсор глобальної допомоги зі зни-
щення звичайних озброєнь, що сприяє міжнародному миру та безпеці за рахунок усунення гумані-
тарних небезпек, пов’язаних з наземними мінами та боєприпасами в країнах, що пережили конфлікт. 
Вашингтон співпрацює з державами по всьому світі задля зменшення доступності надлишкового 
озброєння, стрілецької зброї та легких озброєнь і боєприпасів.

Наявність у США програми зі знищення звичайних озброєнь вказує на занепокоєність Спо-
лучених Штатів щодо безпеки постконфліктних громад і, передусім, намір створити умови для від-
новлення та розвитку даних громад.

Після закінчення холодної війни величезна кількість зброї та боєприпасів, накопичених 
у багатьох країнах світу, стала загрозою для людей у багатьох країнах, їхніх сусідів та більшості світу 
в цілому, включаючи США, їхніх союзників та торгових партнерів. Сюди входить зброя колишнього 
Радянського Союзу або країн, які придбали або успадкували боєприпаси під час їхніх незалежниць-
ких воєн, таких як Ангола чи Боснія і Герцеговина, або неодноразово брали участь у регіональних 
конфліктах, таких як Лівія.

Україна продовжує вирішувати проблему величезної кількості звичайної зброї та боєприпа-
сів, яку вона успадкувала після розпаду Радянського Союзу тридцять років тому. Більшість із цих 
боєприпасів є надлишковими, старіють, потенційно нестійкі та більше не придатні для використання. 
Вони становлять значну загрозу безпеці у тому числі через розповсюдження як у внутрішньому, так 
і в регіональному та глобальному масштабах.

Ключові слова: Сполучені Штати, боєприпаси, звичайне озброєння, розмінування, американ-
ські програми, фінансова допомога, стабільність, безпека, тихоокеанський регіон, Центральна Азія.

Постановка проблеми. Безпековий вимір глобальної політики зосереджений не 
тільки на виготовленні зброї, нових технологій, а й на вмінні правильно утилізовувати 
застаріле, надлишкове озброєння та розміновувати території, що постраждали від зброй-
них конфліктів. Це завдання є одним з основних, адже на таких територіях проживають 
маси людей, котрі кожного дня, ризикуючи своїм життям, рухаються своєю місцевістю. 
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Головне завдання міжнародної спільноти – це убезпечити такі території та звільнити їх від 
закладеного озброєння, що не здетонувало.

Цій проблемі присвячено велику кількість статей, монографій та дискусій, серед 
яких особливої уваги заслуговує монографія І.А. Дужої «Еволюція Азійсько-Тихоокеан-
ського регіону: інтеграційний та безпековий вимір» [7], праці С.О. Шергіна, котрий широко 
розкриває зміст та проблеми гегемонії Сполучених Штатів в АТР [8; 9].

Починаючи з 1993 року Сполучені Штати інвестували понад $ 4,0 млрд в безпечне 
знешкодження наземних мін та вибухонебезпечних боєприпасів, у забезпечення охорони 
надлишкової стрілецької зброї, легких озброєнь та боєприпасів і безпечну її утилізацію 
в більш ніж у 100 країнах, у результаті чого США стали найбільшим у світі фінансовим 
спонсором у сфері знищення та утилізації озброєнь. У 2020 році Сполученими Штатами 
було профінансовано знищення звичайних озброєнь в 49 країнах на суму понад $ 259 млн.

Америка фінансує не тільки програми утилізації та знищення зброї, а й програми 
управління збройними запасами по всьому світі, котрі спрямовані саме на скорочення кіль-
кості зброї та боєприпасів з метою запобігання їх переспрямуванню терористам та іншим 
дестабілізуючим суб’єктам.

Одна з таких домінуючих програм – це Сили швидкого реагування (QRF). Ця про-
грама гнучка, вона дозволяє надавати країнам допомогу в надзвичайних ситуаціях на 
основі екстреного реагування як для запобігання катастрофічному вибуху, так і для управ-
ління наслідками такого вибуху.

Задля безпеки населення Сполучені Штати впровадили Програму освіти з питань 
ризику вибухонебезпечних боєприпасів, котра вберегла велику кількість людей від травм, 
також країна фінансує Службу допомоги вцілілим, яка надає медичні та реабілітаційні 
послуги людям, що постраждали від мін та боєприпасів.

Уряд США проводить тісну співпрацю з Міністерством оборони і Агентством США 
з міжнародного розвитку. Певний вплив на Держдепартамент США справила і пандемія 
COVID-19.

Основна програма Департаменту – це знищення ядерної зброї (CWD) для безпеки 
та стабільності за кордоном. Вашингтон був і є найбільшим міжнародним донором CWD, 
він також надає підтримку гуманітарним протимінним діям (HMA), фізичній безпеці 
та запасів управління (PSSM), чия діяльність пов’язана з понад 100 країнами починаючи 
з 1993 року.

Кожна країна, що перебувала в конфліктній ситуації, отримала підтримку та допо-
могу з боку Америки. У серпні 2020 року Держдепартамент США надав підтримку Лівану: 
було модернізовано склад боєприпасів Першого артилерійського полку Ліванських Зброй-
них Сил, що фінансується США, для зменшення ризику катастрофічного вибуху в регіоні.

У Колумбії Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) Фонду жертв війни 
Ліхі (LWVF) підтримало неурядову організацію (NGO) Arcangeles щодо збільшення 
доступу до якісних реабілітаційних послуг зі сприяння соціальній інтеграції, посиленню 
послуг з фізичної реабілітації через спортивні заходи для людей, що постраждали від 
збройних конфліктів.

У Камбоджі протягом 2020 року відбувалося навчання Тихоокеанських сил морської 
піхоти США (MARFORPAC) у партнерстві з Королівськими камбоджійськими збройними 
силами, що провели заходи з підготовки тренерів HMA (HMA train-the-trainer (TTT)) для 
розвитку національного потенціалу.

Активно функціонує міжвідомча переносна система протиповітряної оборони (The 
Interagency Man-Portable Air Defense Systems (MANPADS)), котра організувала та підтри-
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мала навчальні семінари з розпізнавання MANPADS шляхом використання віртуальних 
тренінгів для допомоги іноземним службовцям, що працюють у сфері безпеки та протидії 
розповсюдженню систем озброєння. Дана програма дозволила підготувати понад 50 пред-
ставників трьох країн Близького Сходу та Північної Африки.

У Зімбабве Сполучені Штати провели просвітницьку роботу з вибухонебезпечних 
боєприпасів (EORE), уряд тримав зв’язок із громадою, одночасно повідомляючи щодо пан-
демії COVID-19.

Державний департамент, Міністерство оборони та USAID працюють спільно з іно-
земними урядами, приватними компаніями, міжнародними організаціями та неурядовими 
організаціями з метою зменшення надлишкових запасів SA/LW та звичайних боєприпасів 
(включаючи ПЗРК), впроваджуючи найкращі практики щодо PSSM на місцях зберігання 
звичайної зброї.

Відділ державної підтримки для CWD має триєдину мету:
– посилити безпеку США та міжнародної влади шляхом знищення та захисту  

SA/LW, включаючи ПЗРК (MANPADS), протидії ризику розповсюдження для терористів, 
повстанців та інших недержавних суб’єктів;

– поліпшити стабільність та процвітання шляхом очищення ERW та повернення 
земель до продуктивного використання;

– формувати довіру та поглиблювати стосунки з ключовими партнерами для приско-
рення досягнення більш широких цілей зовнішньої політики США.

Надійні стандарти виконання проєктів, вдосконалені стратегії моніторингу 
та оцінки, а також всебічний процес планування програм спрямовують рішення РМ/WRA 
та сприяють притягненню до відповідальності партнерів-виконавців.

Програми CWD істотно підтримують пріоритети зовнішньої політики США. Крім 
того, ці програми допомагають захистити життя та засоби до існування цивільних осіб, 
щоб вони могли безпечніше жити у своїх країнах.

У 2020 році LWVF у партнерстві з програмою USAID «Жертви тортур» та PM/WRA 
підтримали програму під назвою Okard («Можливість») у Лаосі. Запроваджений World 
Education Inc., Okard надає фінансову та технічну допомогу Міністерству охорони здоров’я 
з метою реалізації стратегії реабілітації та збільшення доступності фізичної реабілітації, 
включаючи послуги допоміжних технологій на рівні первинної медичної допомоги. Okard 
також підтримує Міністерство праці та соціального захисту населення у впровадженні 
в країні закону та політики щодо інвалідності. Проєкт підтримує зусилля уряду та неуря-
дових партнерів щодо усунення бар’єрів для інклюзії.

Станом на грудень 2020 року координатори CBID залучили понад 3 800 людей до 
заходів з підвищення обізнаності громадськості щодо інклюзії інвалідів; провели пер-
винні скринінги для понад 1 200 осіб, які скористались послугами реабілітації; у про-
грамі ведення справ для полегшення доступу до послуг на основі рівня їх функціонування 
та соціально-економічного статусу взяли участь 244 людини.

Того ж року LWVF надав понад 13 мільйонів доларів на підтримку реабілітації 
жертв конфлікту в 19 країнах. Натепер LWVF надав близько 312 мільйонів доларів США 
для допомоги більш ніж 50 країнам, включаючи Бірму, Колумбію, Грузію, Лаос, Таджикис-
тан та Україну [1].

Навчальний центр департаменту оборонного гуманітарного розмінування (HDTC) 
у Форт-Лі, штат Вірджинія, є складовою частиною Агентства співробітництва з питань 
оборонної безпеки (DSCA). HDTC навчає та готує військові сили США та міжнародних 
партнерів для нарощування потенціалу країн-партнерів щодо сухопутного та підводного 
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знешкодження НБО та PSSM. Обов’язки HDTC включають перевірку планів та бюджетів 
проектів HMA, а також моніторинг та оцінку глобальної діяльності HMA за кордоном, що 
фінансується за кордоном.

Крім того, центр надає підтримку в управлінні програмами навчання з нарощування 
потенціалу та технічної допомоги для програм протимінної діяльності та PSSM, якими 
керують Об’єднані Командування Збройних Сил: Африканське Командування, Центральне 
Командування, Європейське Командування, Індо-Тихоокеанське Командування та Пів-
денне Командування. Персонал HDTC надає набір інструментів та знань для проведення 
PSSM, очищення від наземних мін, вибухів та знешкодження НПО у партнерстві з іншими 
державними та не державними організаціями. Бенефіціарами з нарощування потенціалу 
є молодші військові офіцери, унтер-офіцери та державні службовці, котрим доручено про-
водити операції з протимінних дій. Також центр виконує проєкти протимінної діяльності 
для підвищення кваліфікації керівників протимінних заходів та персоналу міністерського 
рівня. Ці проєкти включають лекції та практичні семінари з правових, політичних та про-
грамних тем на оперативному та стратегічному рівнях.

Існує також програма досліджень та розробок США з гуманітарного розміну-
вання (HD R&D), що базується у Белвуарі, штат Вірджинія. Вона розробляє, демонструє 
та затверджує нові технології виявлення та знешкодження мін та UXO. Програма вико-
ристовує швидкий процес розробки, який зосереджений на перетворенні комерційного 
обладнання у технології розмінування.

У 2020 році HD R&D провели випробування та оперативні оцінки в Афганістані, 
Анголі, Боснії та Герцеговині, Камбоджі, Чилі, Колумбії, Іраку, Косово, Лівані, Палау, 
Соломонових островах, Шрі-Ланці, Сирії, Таїланді, Україні, В’єтнамі, Західному березі 
та Зімбабве. З 1995 р. технології HD R&D очистили понад 80 мільйонів квадратних метрів 
(19 768 акрів) території та вилучили і знищили приблизно 227 600 мін та UXO. Програма 
запровадила технології на підтримку 239 оперативних цілей у 43 країнах.

Фінансування програми та стратегічний нагляд провадить заступник помічника 
міністра оборони з питань стабільності та гуманітарних питань, що координує роботу 
з офіцерами HMA Командувань Збройних Сил та прем’єр-міністром Державного депар-
таменту США.

Починаючи з 1970 року терористи вразили десятки цивільних літаків переносними 
системами протиповітряної оборони (MANPADS), які часто називають ракетами з плечо-
вим обстрілом. Незаконне передавання MANPADS терористам, злочинним організаціям 
та повстанцям викликає занепокоєння у всьому світі.

Державний департамент США очолює Міжвідомчу оперативну групу MANPADS 
(MTF), яка зосереджена на захисті цивільної та військової авіації. MTF було сформовано 
у 2006 році у відповідь на Директиву Президента про національну безпеку 47 (NSPD-47), 
яка спрямовувала на створення всеосяжної стратегії авіаційної безпеки для керівництва 
урядом США у боротьбі із загрозами для авіації, що еволюціонують. MTF координує комп-
лексний підхід для протидії незаконному розповсюдженню ПЗРК (MANPADS) та змен-
шення загрози від терористичних груп і недержавних суб’єктів. У MTF бере участь низка 
урядових елементів США, включаючи міністерства оборони, транспорту, національної 
безпеки та розвідувальну спільноту.

ПЗРК (MANPADS) були вперше розроблені в 1960-х роках, щоб допомогти закон-
ним збройним силам захищатися від повітряних атак. Однак у руках терористів, злочин-
ців ПЗРК (MANPADS) становлять серйозну загрозу для комерційних та військових літаків 
у всьому світі. Недержавні суб’єкти отримують ПЗРК (MANPADS) із багатьох джерел, 
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включаючи регіональні чорні ринки та державних спонсорів. Починаючи з 2011 року жор-
стокі екстремісти розграбували тисячі ПЗРК (MANPADS) та іншої передової звичайної 
зброї з державних запасів у Лівії, Сирії та Ємені.

Щоб запобігти незаконному розповсюдженню ПЗРК (MANPADS) у майбутньому, 
МТС у співпраці з Відділом управління програмами PM/WRA здійснює програму CWD. 
MTF надає допомогу CWD країнам у забезпеченні захисту наявних запасів та зни-
щенні надлишкових, непридатних до використання або застарілих боєприпасів та ПЗРК 
(MANPADS). Натепер програми MTF CWD ліквідували понад 41 000 ПЗРК та протитанко-
вих керованих ракет ПТУР (ATGM), які становлять загрозу у всьому світі.

MTF продовжує очолювати сили з міжнародної та багатосторонньої координації, 
пов’язані зі знищенням ПЗРК (MANPADS) та ПССМ (PSSM) у Європі, Африці, Півден-
ній Америці та на Близькому Сході. Відповідно до Вассенаарської угоди понад 40 країн 
погодились вжити заходів з контролю експорту для припинення незаконної передачі ПЗРК 
(MANPADS). MTF також розширює співпрацю з Організацією американських держав 
(OAS), Міжнародною організацією цивільної авіації, НАТО та іншими міжнародними 
організаціями з метою припинення незаконних передач та посилення дотримання міжна-
родних режимів щодо розповсюдження ПЗРК (MANPADS).

У 2020 році MTF забезпечив віртуальне та очне навчання для понад 550 осіб 
з 22 країн. Крім того, Адміністрація транспортної безпеки у координації з MTF провела 
75 глобальних навчальних програм ПЗРК (MANPADS) та базові навчальні програми з авіа-
ційної безпеки.

Після закінчення холодної війни величезна кількість зброї та боєприпасів, накопи-
чених у багатьох країнах світу, стала загрозою для громадян багатьох країн, їхніх сусідів 
та населення більшості світу в цілому, включаючи США, їхніх союзників та торгових парт-
нерів. Сюди входить зброя колишнього Радянського Союзу або країн, які придбали або 
успадкували боєприпаси під час їхніх незалежницьких воєн, таких як Ангола чи Боснія 
і Герцеговина, або неодноразово брали участь у регіональних конфліктах, таких як Лівія.

Ці звичайні боєприпаси, які часто перевищують поточні потреби країн у націо-
нальній безпеці, є предметом незаконної торгівлі зі злочинцями та терористами, а також 
використовуються у збройних конфліктах, наприклад, на Близькому Сході та в Сахелі. 
Навіть відносно процвітаючі демократії, такі як Колумбія, Мексика та Філіппіни, мають 
загиблих від рук важкоозброєних партизанських груп та великих бандформувань, які 
мають зброю військового класу. На додачу до цього стан застарілих боєприпасів на скла-
дах багатьох урядів іноземних держав погіршується до такої міри, що може спричинити 
катастрофічні наслідки: загибель мирних жителів, пошкодження інфраструктури, погір-
шення військової готовності – і подекуди вплинути на політичну стабільність. Амери-
канська програма CWD спочатку була зосереджена лише на гуманітарних протимінних 
діях, але згодом вона розробила цілісний підхід до підвищення здатності їхніх партнерів 
керувати запасами своєї зброї та боєприпасами, включаючи ПЗРК (MANPADS), які ста-
новлять загрозу для світової авіації.

Щоб допомогти запобігти незаконному розповсюдженню, уряди повинні підтриму-
вати високі стандарти фізичної безпеки та управління запасами (PSSM) щодо своєї зброї 
та боєприпасів. Це вимагає частого моніторингу запасів, регулярної підготовки кваліфіко-
ваних експертів, модернізації та технічного обслуговування об’єктів та довгострокового 
планування інфраструктури, ресурсів та закупівель, пов’язаних зі зброєю та боєприпа-
сами. Діяльність, пов’язана з PSSM, включає:

– проведення оцінки ризиків місць зберігання зброї та боєприпасів;
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– ремонт, модернізацію та підтримку фізичної інфраструктури на місцях зберігання 
зброї та боєприпасів;

– розробку ефективних систем звітності та інвентаризації, щоб ускладнити корупці-
онерам незаконну передачу зброї терористам, наркоторговцям, злочинним угрупованням 
та іншим дестабілізуючим учасникам;

– навчання служб безпеки кращих практик та міжнародних стандартів, що стосу-
ються управління зброєю та боєприпасами;

– модернізацію процесів та платформ управління зброєю та боєприпасами;
– проведення нагляду за боєприпасами;
– знищення надлишків та/або застарілих запасів.
Це допомагає країнам-партнерам розробляти та впроваджувати комплексні плани 

з будівництва безпечніших складських приміщень, поліпшення звітності, покращення 
транспортних процедур, навчання персоналу найкращих практик техніки зберігання 
та знищення нестабільних та надлишкових боєприпасів. Від Африки до Південної Аме-
рики та від Близького Сходу до Тихоокеанських островів ці заходи забезпечують безпеку 
цивільного населення та інфраструктури, одночасно відмовляючи сумнівним акторам 
у доступі до зброї та боєприпасів, а також посилюють спроможність країн-союзників 
захищати свої боєприпаси та керувати ними. Цей широкий спектр діяльності CWD – від 
гуманітарного розмінування до знищення стрілецької/легкої зброї та PSSM – свідчить 
про вагому іноземну допомогу США людям у всьому світі, щоб вони могли «ходити по 
землі безпечно».

Під час війни у В’єтнамі на Лаос було скинуто два мільйони тон вибухівки. При-
близно через п’ять десятиліть залишки цього конфлікту все ще вбивають: приблизно 
20 000 людей загинули або постраждали після закінчення війни.

Бусовача, невеликий муніципалітет Боснії та Герцеговини, зіткнувся з основною 
проблемою ВПВ: більше 30 квадратних кілометрів її земель була нашпигована мінами 
та ВВВ у результаті війни, яка закінчилася більше 25 років тому. Незважаючи на те, що 
мир був досягнутий, багато людей безпеки не відчували. Міни, ВЗВ та постійний страх 
перед цими предметами заважали жителям вільно пересуватися, обробляти землю, збирати 
деревину чи розводити тварин. Ця діяльність життєво необхідна для підтримки засобів до 
існування громадян у цій сільській частині країни.

Програми CWD діють і в Африці, де допомагають створити умови для тривалої 
безпеки та економічного зростання, зменшуючи доступність компонентів SA/LW та IED, 
що використовуються терористами та екстремістськими угрупованнями. Реалізатори CWD 
також маркують іноземну державну зброю з метою відстеження та проводять навчання 
з управління запасами для підвищення підзвітності та запобігання втраті або викраденню 
боєприпасів. Тим часом забруднення мінами у багатьох африканських країнах заважає без-
пеці та соціально-економічному зростанню місцевого цивільного населення. Дорога до 
школи та назад, до джерел води та об’єктів сільського господарства часто обмежуються 
підозрілими або підтвердженими небезпечними зонами (SHA/CHA).

З 1993 року американські програми CWD надали допомогу понад 509 мільйонів 
доларів 37 африканським країнам для сприяння побудові миру та економічному зростанню. 

Після більш ніж сорокарічного конфлікту, який закінчився у 2002 році, відновлю-
ється держава Ангола. Вона продовжує залишатися однією з найбільших у світі країн, що 
постраждали від наземних мін та НВБ, оскільки на кінець 2019 року залишилось понад 
88 мільйонів квадратних метрів (21 755 акрів) забруднених земель.
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У 2020 році програми CWD розширили діяльність HMA у провінціях Біє, Куандо 
Кубанго та Моксико, продовжуючи підтримувати програми PSSM, які насамперед посилю-
вали контроль поліції над зброєю.

З 2007 по 2020 рік Сполучені Штати виділили понад 1 мільйон доларів на діяльність 
CWD в ЦАР.

Сполучені Штати надали допомогу службі ООН з питань протимінної діяльності 
(ЮНМАС), котра готувалась надавати допомогу у зміцненні потенціалу Збройних сил 
Центральної Африки для знищення застарілої зброї та боєприпасів, зібраних у межах наці-
ональної програми роззброєння, демобілізації та реінтеграції.

Чад є ключовим транзитним пунктом для незаконної зброї, що надходить до Лівії 
та з неї, а також пунктом призначення зброї, незаконно вивезеної із Судану в східний Чад. 
Програми CWD допомагають уряду Чаду забезпечити збереження запасів зброї та боє-
припасів у безпеці та належному стані, оскільки військові Чаду продовжують докладати 
значних зусиль за підтримки США для протидії загрозам з боку екстремістів.

З 1998 по 2020 рік Сполучені Штати інвестували в Чад понад 18 мільйонів доларів 
для знищення надлишкової кількості SA/LW та боєприпасів, поліпшення PSSM та ліквіда-
ції наземних мін.

Щодо Східної провінції Демократичної Республіки Конго (ДРК), то там продовжу-
ють страждати від напружених боїв між недержавними суб’єктами та урядовими силами. 
Незаконне розповсюдження SA/LW та боєприпасів сприяє ескалації боротьби, що призво-
дить до переміщення населення, забруднення ВПВ та відсутності економічного розвитку. 
Конфлікт також загострює кризи в галузі охорони здоров’я, коли медичні працівники 
та гуманітарна допомога не можуть регулярно безпечно отримувати доступ до районів 
конфлікту.

У 2012 році Гвінея-Бісау оголосила себе вільною від усього відомого забруднення 
мінами за сприяння CWD зі Сполучених Штатів.

Африканський Союз, згідно з його Ініціативою з управління боєприпасами, спонсо-
рував оцінку запасів Малаві в 2018 році, яка виявила прогалини в заходах безпеки та наяв-
ність застарілих боєприпасів. На підставі цієї оцінки у 2019 та 2020 роках Сполучені Штати 
знищили надлишок боєприпасів та модернізували фізичну інфраструктуру, щоб запобігти 
диверсіям та вибухам.

Програма CWD США допомагає малійським силам безпеки захищати свою зброю 
від злочинців та терористів, одночасно зміцнюючи їхню здатність ефективно управляти 
запасами. У 2020 році різко зросло насильство, включаючи напади на малійські склади 
боєприпасів.

З 2015 по 2020 рік Сполучені Штати інвестували в Малі понад 6,4 мільйона доларів 
для поліпшення PSSM своїх боєприпасів.

Нігерія є ключовим партнером у регіональній та міжнародній діяльності з боротьби 
з тероризмом, включаючи Сахель G5, багатонаціональну об’єднану оперативну групу 
Нігерії та багатовимірну інтегровану місію стабілізації ООН у сусідньому Малі.

«Аль-Шабааб» залишається значною загрозою безпеці, стабільності та процвітанню 
Сомалі. Група контролює територію на півдні та в центральній частині Сомалі. В арсеналі 
«Аль-Шабааб» багато зброї, яка була взята з урядових запасів, що підкреслює необхідність 
поліпшення безпеки та підзвітності контрольованої урядом зброї та боєприпасів. Широкий 
обіг SA/LW та боєприпасів, у тому числі з Ємену, дає можливість «Аль-Шабааб» та іншим 
недержавним суб’єктам здійснювати напади та продовжувати дестабілізувати Африкан-
ський Ріг. Крім того, «Аль-Шабааб» збирає вибухівку з незабезпечених і покинутих схо-
вищ боєприпасів, щоб створити СВУ.
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Зусилля CWD зосереджуються на розбудові потенціалу у федеральному уряді сил 
безпеки Сомалі для належного управління своїми запасами зброї, особливо в південно-цен-
тральній частині Сомалі, де найвищий ризик незаконного вторгнення. З 2016 року США 
також підтримують мобільні групи з видалення зброї та боєприпасів.

З 1998 по 2020 рік Сполучені Штати інвестували понад 33 мільйони доларів у про-
грами CWD в Сомалі для PSSM, скорочення запасів ПЗРК, HMA та інші програми для 
сприяння стабільності.

Більшість забруднень наземними мінами та ВПВ у Південному Судані виявлено 
в Центральній, Східній та Західній Екваторії, Джонглі, Юніті, Верхньому Нілі та Захід-
ному Бахр-Ель-Газалі. Забруднення ВПВ перешкоджає доставці гуманітарної допомоги 
та створює фізичну загрозу для цивільного населення. Крім того, вільний SA/LW продов-
жує загрожувати громадам по всій країні та ставить під загрозу безпеку в усьому регіоні.

Після здобуття незалежності Південного Судану, з 2011 по 2020 рік, Сполучені 
Штати інвестували понад 16 мільйонів доларів безпосередньо на вивезення мін та НВБ, 
допомогу тим, хто вижив, та посилення безпеки запасів SA /LW.

Зімбабве досі зберігає щільні протипіхотні мінні поля на своїх кордонах з Мозам-
біком та Замбією, які вбивають та завдають шкоди мирному населенню, стримуючи еко-
номічний розвиток, зокрема, вбиваючи худобу та перешкоджаючи сільськогосподарській 
діяльності. Наприкінці 2019 року Центр протимінних дій Зімбабве повідомив, що близько 
42,7 мільйонів квадратних метрів (10549 акрів) землі були забруднені.

З 1998 по 2020 рік Сполучені Штати інвестували в Зімбабве понад 24 мільйони 
доларів на CWD. Ця допомога вивільнила 9,1 мільйона квадратних метрів (2 249 акрів) 
забруднених земель для продуктивного використання та знищила 42 861 міну та інші ВЗВ.

Кенія, Руанда, Танзанія та Уганда містять величезні ділянки незахищених кордонів, 
на яких поширені SA/LW. Крім того, погано забезпечені запаси боєприпасів у віддалених 
районах, таких як біля кордону Кенії з Сомалі, є привабливою мішенню для експлуатації 
зловмисниками та терористами.

Для зменшення незаконного розповсюдження SA/LW уряди регіону Великих озер 
створили Найробійський протокол у 2004 році, а згодом – Регіональний центр зі стрілець-
кої зброї в регіоні Великих озер, Африканського Рогу та прикордонних держав (RECSA).

Наземні міни та ННБ (HMA) залишаються сильною загрозою в країнах Східної Азії 
та Тихоокеанського регіону з часів Другої світової війни. Під час Другої світової війни 
Тихоокеанські острови терпіли інтенсивні повітряні та морські бомбардування, а між япон-
ськими та союзними силами точилися жорстокі бої на суші. Під час війни у В’єтнамі Кам-
боджа, Лаос та В’єтнам пережили значні наземні бої та масштабні американські бомбарду-
вання з повітря. До цього дня Південно-Східна Азія та Тихоокеанські острови страждають 
від смертельної небезпеки – вибухонебезпеки, яку створюють усі учасники бойових дій.

Тому HMA є основою для встановлення та побудови міцних зв’язків між Сполуче-
ними Штатами та країнами Східної Азії та Тихого океану, що дозволяє вийти за межі поді-
лів та спадщини минулого, щоб зосередитись на більш світлому спільному майбутньому. 
Тісно співпрацюючи з регіональними урядами, Сполучені Штати не тільки займаються 
знешкодженням мін та боєприпасами, а й зміцнюють місцевий потенціал для вирішення 
цих проблем незалежно від допомоги США у довгостроковій перспективі.

З 1993 року американська програма CWD забезпечила понад 665 мільйонів дола-
рів у Східній Азії та Тихоокеанському регіоні для нарощування місцевого потенціалу, 
знешкодження вибухонебезпечних боєприпасів, EORE, допомоги тим, хто вижив, та покра-
щення безпеки запасів боєприпасів.
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Протягом трьох десятиліть збройних конфліктів Камбоджа серйозно постраждала 
від наземних мін та ННБ, а бідні громади ще більше збідніли через обмеження доступу 
до земель сільськогосподарського призначення. Червоні кхмери, збройні сили Королівства 
Камбоджі (RCAF), в’єтнамські та тайські війська заклали великі мінні поля під час Індо-
китайських воєн, в’єтнамської окупації та фракційних боїв, що закінчилися в 1999 році.

Моніторинг наземних мін і касетних боєприпасів 2020 року свідчить, що 
знешкодження протипіхотних мін Камбоджі було ускладнене рядом факторів, таких як: 
«недемаркаційні прикордонні райони; наявні ресурси; важкодоступні ділянки; конкуруючі 
пріоритети та вимоги розвитку; розбіжності даних».

Наземні міни, повітряні та артилерійські удари США під час війни у В’єтнамі зали-
шили позаду сильну концентрацію НВБ у східних та північно-східних районах країни 
вздовж кордону Камбоджі з В’єтнамом. Камбоджійський орган протимінної діяльності 
та допомоги жертвам співпрацював з міжнародними партнерами над розробкою Націо-
нальної стратегії протимінної діяльності на 2018–2025 роки з метою забезпечення того, 
щоб «Камбоджа була вільною від мін, а загроза вибухонебезпечних залишків війни була 
зведена до мінімуму, а людський та соціально-економічний розвиток проходив безпечно». 
Камбоджа продовжує мати належні технічні інструменти для досягнення цієї мети, але 
обмеженість ресурсів робить прогноз невизначеним.

НПА продовжив партнерство з Камбоджійським центром протимінної діяльності 
(CMAC) з питань обстеження та розминки у східній Камбоджі. НПА також розгорнув 
групи з розмитнення в провінції Ратанакірі для проведення обстеження залишків боєпри-
пасів (CMRS).

Війни в Індокитаї 1960-х та 1970-х років призвели до того, що Лаос має найвищий 
у світі рівень вибухових боєприпасів. На касетні боєприпаси припадає основна частина 
забруднення НВБ в Лаосі, однак інші ВЗВ та наземні міни також сприяли забрудненню під 
час війн. Більшість із 17 провінцій країни забруднені НТО здебільшого американського 
походження. Зростання населення в сільській місцевості та інші соціально-економічні фак-
тори активізували вивільнення забруднених НРБ земель для продуктивного використання, 
що призводить до більшого ризику смерті та травм.

У вересні 2016 року Сполучені Штати зобов’язались інвестувати 90 мільйонів дола-
рів за трирічний період. Це зобов’язання було виконано в 2019 році, і Сполучені Штати 
продовжували відповідати рекордному рівню фінансування – 37,5 млн. доларів, виділених 
на 2020 фінансовий рік.

Тридцять років конфлікту (від Другої світової війни до війни у В’єтнамі) зали-
шили більшу частину В’єтнаму зараженою ННБ. Більша частина цієї НВК зосереджена 
в провінціях, що прилягають до колишньої демілітаризованої зони, включаючи провінції 
Куанг Трі, Куанг Бінь, Ха Тинь і Куанг Нам. Частини півдня В’єтнаму та північний кордон 
країни з Китаєм також залишаються забрудненими ННБ та деякими наземними мінами. 
Підтримка США В’єтнамського національного центру протимінних дій (VNMAC), керів-
ництва уряду приймаючої сторони з питань, що стосуються НВБ та наземних мін, про-
довжилася в 2020 році і полягала у наданні технічного радника, підтримці підрозділу 
з управління інформацією в штаб-квартирі VNMAC та пілотному проєкті у провінції Хюе. 
Підтримка розвитку VNMAC забезпечить підтримку В’єтнамом спроможності протидіяти 
залишковим ННБ та наземним мінам, незалежно від допомоги США. Сполучені Штати 
продовжували фінансувати масштабні обстежувальні та розмитні роботи в Куанг Трі, під-
тримуючи уряд провінції у тому, щоб до 2025 року ліквідувати наслідки НУБ.
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За фінансування Державного департаменту Женевський міжнародний центр гума-
нітарного розмінування (GICHD) розпочав новий етап своєї регіональної підтримки 
довгострокового управління ризиками за допомогою проєкту «Завершення і не тільки: 
Управління ризиками для протимінної діяльності». Метою цього трирічного проєкту 
є нарощування попередньої роботи з управління ризиками для підтримки національних 
органів влади в Південно-Східній Азії та Тихоокеанському регіоні, оскільки вони при-
ймають рішення щодо залишкового вибухонебезпечного забруднення, посилюючи націо-
нальну політику та впроваджуючи основи для забезпечення національної та стійкої прак-
тики управління залишковими ризиками.

Більше 20 років після розпаду Югославії та подальших регіональних конфліктів 
Боснія і Герцеговина залишається сильно забрудненою наземними мінами та ННБ. Біль-
шість мінних полів, що залишились, існують навколо раніше оспорюваних районів вздовж 
лінії поділу між двома політичними утвореннями Боснії та Герцеговини – Федерацією Бос-
нії та Герцеговини та Республікою Сербією.

Хорватія постраждала від застарілих наземних мін та забруднення НБО під час 
югославських воєн 1991-2001. Ця країна також підтримує потужний сектор комерційного 
розмінування, який надає послуги у Східній Європі. Хорватський уряд фінансує більшість 
проектів із розмінування. Хорватія також має значні запаси звичайної зброї та боєприпа-
сів, успадкованих від югославських національних військових, що перевищує її національні 
оборонні вимоги. Значна частина цього матеріалу перевищує термін експлуатації, загро-
жує випадковою детонацією і вимагає термінового знищення або демілітаризації.

З 1999 по 2020 рік Сполучені Штати надали понад 42 мільйони доларів на CWD 
у Хорватії.

Грузія забруднена наземними мінами та НВБ внаслідок конфліктів у Південній Осе-
тії (1988-1992) та Абхазії (1992-1993), а також війни 2008 року з Росією. Це забруднення 
зосереджено вздовж кордонів між цими регіонами та навколо колишніх радянських вій-
ськових баз.

З 1998 по 2020 рік Сполучені Штати надали понад 40 мільйонів доларів США  
на програми CWD в Грузії, спрямовані на навчання знешкодження, безпечне знешкодження 
мін та НВБ, а також знищення надлишкової та застарілої звичайної військової зброї та боє-
припасів.

Україна продовжує вирішувати проблему величезної кількості звичайної зброї 
та боєприпасів, яку вона успадкувала після розпаду Радянського Союзу тридцять років 
тому. У 2005 році, за оцінками NSPA, Україна зберігала до семи мільйонів SA/LW і збері-
гала до двох мільйонів метричних тон боєприпасів на більш ніж 80 складах. Більшість із 
цих боєприпасів є надлишковими, старіють, потенційно нестійкі та більше не придатні для 
використання. Вони становлять значну загрозу розповсюдження як у внутрішньому, так 
і в регіональному та глобальному масштабах. У вересні 2019 року у Вінницькій області на 
південному заході від Києва пожежа спалахнула шістьма UEMS. На щастя, жертв не було. 
У жовтні 2018 року великі вибухи на складі боєприпасів «Ічня» в Чернігівській області 
призвели до масової евакуації та відключення електроенергії.

Зараз триває конфлікт з очолюваними Росією силами на сході України, особливо 
гострий – на лінії зіткнення (LOC) між українським урядом та антиурядовими силами, які 
Росія озброює, навчає, веде та воює поруч. LOC, що проходить через Донецьку та Луган-
ську області, страждає від значного забруднення мінами та ННБ. Вибухонебезпечність 
загрожує тисячам українців, які проживають у зоні конфлікту. У 2020 році на сході Укра-
їни зафіксовано 16 смертей цивільних осіб та 12 військових, пов’язаних з ВВВ, а також 
68 поранень цивільних осіб та 39 військових.
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З 2004 по 2020 рік Сполучені Штати надали понад 68 мільйонів доларів США для 
знищення санітарно-легких та паливних речовин та боєприпасів, а також BAC в Україні.

Підрозділ координатора проєктів Організації з безпеки та співробітництва в Європі 
(ОБСЄ) продовжує консультувати уряд України з питань НМАА та координувати роботу 
з відповідними зацікавленими сторонами щодо протимінної діяльності. У 2020 році укра-
їнський парламент ухвалив законодавство про створення своєї NMAA.

Щоб допомогти Україні більш безпечно та надійно зберігати свої запаси боєприпа-
сів відповідно до міжнародних стандартів, HALO продовжував модернізувати інфраструк-
туру на сховищі боєприпасів МО.

За фінансування Міністерства оборони США надали підтримку CWD в інших євро-
пейських країнах.

Молдова завдяки Golden West, EUCOM здійснила модернізацію інфраструктури 
у двох місцях зберігання боєприпасів (Floresti та Cahul).

З 10 країн світу з найбільшою кількістю жертв від наземних мін та ВЗВ у 2019 році 
три – Ірак, Сирія та Ємен – знаходяться на Близькому Сході, згідно з даними Моніторингу 
наземних мін та касетних боєприпасів 2020 року. Це було багато в чому пов’язано з трива-
ючими конфліктами в цих країнах.

З 2003 по 2020 роки Сполучені Штати інвестували понад 594 мільйони доларів 
у підтримку операцій понад 100 команд з обстеження, видалення та вилучення EORE по 
всьому Іраку, а також знищення боєприпасів і залишаються найбільшим міжнародним при-
хильником діяльності HMA там.

США є найбільшим донором участі ПРООН у справі розмінування з Єменським 
виконавчим центром протимінних дій (YEMAC) і надали понад 22 мільйони доларів між 
2015 і 2020 фінансовим роками на підтримку обстеження та очищення ВПВ, розвитку 
потенціалу з YEMAC, EORE та допомоги вцілілим, що впроваджено ПРООН та іншими 
партнерами.

З 1997 по 2020 рік Сполучені Штати інвестували понад 48 мільйонів доларів у про-
грами CWD в Ємені.

Допомога США країнам Південної та Центральної Азії випереджає регіональні 
та глобальні пріоритети безпеки США. Ця підтримка дозволяє цим країнам взяти на себе 
національну власність над своїми проектами CWD, забезпечити запаси зброї та боєприпа-
сів, сприяти миру, стабільності та зміцнювати економічні зв’язки.

В Афганістані є одна з найбільш дієвих програм протимінної діяльності у світі, що 
має значний потенціал та досвід. Станом на грудень 2020 року Дирекція з координації 
протимінних дій (DMAC) повідомила про забруднення понад 1,5 мільярда квадратних 
метрів (370 658 акрів) (підозри та підтвердження мінних полів, полів битв та полігонів для 
фугасних вибухів), що безпосередньо впливає на 1500 громад. У Киргизстані через неза-
безпечені запаси зброї та боєприпасів, що погіршуються, є загроза населеним пунктам, 
розташованим поблизу. У Шрі-Ланці наземні міни та ННБ загрожують цивільній безпеці 
та перешкоджають переселенню громад. Будучи регіональним лідером у галузі охорони 
здоров’я та запобігання вибухонебезпечності, Таджикистан успішно керує застарілими 
запасами та знешкоджує наземні міни й інші вибухонебезпечні речовини вздовж своїх кор-
донів та в центральному регіоні долини Рашти.

З 1993 року Сполучені Штати інвестували понад 659 мільйонів доларів у фінансу-
вання CWD у Південній та Центральній Азії, причому Афганістан отримав більшу частину 
цих коштів.

І. Дужа, Л. Мельник
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Після розпаду Радянського Союзу Таджикистан успадкував величезні запаси заста-
рілих боєприпасів, включаючи великокаліберні боєприпаси та інші вибухові речовини. 
Також Таджикистан дуже забруднений мінами вздовж південного, західного та північного 
кордонів, що пов’язано як із його громадянською війною в 1990-х роках, так і з попере-
дніми спробами СРСР запобігти перетину кордону афганськими бойовиками та нарко-
торговцями. Під час громадянської війни (1992–1997 рр.) Регіон Центральної Раштської 
долини в Таджикистані був сильно забруднений наземними мінами та ННБ, які продов-
жують гальмувати соціально-економічний розвиток цього родючого регіону. Вибухонебез-
печність обмежує доступ до цінних сільськогосподарських угідь та перешкоджає перетину 
кордонів, сільському господарству, збору деревини та випасу худоби.

З 2005 по 2020 рік Сполучені Штати інвестували в Таджикистан понад 29 мільйонів 
доларів на підтримку знешкодження мін та боєприпасів, знищення надлишкових та заста-
рілих боєприпасів, PSSM SA / LW, допомогу вцілілим та нарощування потенціалу Таджик-
ського національного центру протимінної діяльності (TNMAC).

Отже, програми CWD США по всьому світі спрямовані на посилення цивільного 
захисту та досягнення цілей національної безпеки США, її партнерів, сусідів та всієї між-
народної спільноти. Допомога CWD зміцнює управління та безпеку складу іноземних боє-
припасів, стримує викрадення та незаконний обіг SA/LW та зменшує ризик катастрофічних 
вибухів у місцях зберігання боєприпасів. Крім того, допомога CWD ускладнює торгівлю 
наркотиками, отримання злочинними бандами та терористами зброї з погано забезпечених 
запасів. Нині Сполучені Штати підтримують такі ініціативи PSSM в Еквадорі, Сальвадорі, 
Гватемалі, Гондурасі та Перу.

Америка була та є світовим глобальним лідером не тільки в озброєнні, а й уконтролі 
над ним, вона створює, реалізує та фінансує безліч програм для стабілізації міжнародної 
безпеки не тільки у своєму регіоні, але й у всьому світі.
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The problem of demining and weapons disposal is acute for all members of the international 
community. This process is quite lengthy and costly, so not every country affected by the armed conflict 
can demine its own territories, dispose of old weapons and protect its military-armed structures. The article 
analyzes the role of the United States in assisting and financing the demining and destruction of residual, 
conventional weapons. America is a dominant part of this process around the world due to its financial 
power and partnership.

The United States is the world's largest financial sponsor of global conventional arms destruction 
assistance, contributing to international peace and security by addressing the humanitarian threats posed by 
landmines and ammunition in post-conflict countries. Washington is working with nations around the world 
to reduce the availability of surplus weapons, small arms and light weapons and ammunition.

The existence of a conventional weapons destruction program in the United States indicates 
the United States' concern for the security of post-conflict communities and, above all, intends to create 
the conditions for the recovery and development of these communities.

After the end of the Cold War, the vast amount of weapons and ammunition accumulated in many 
countries around the world became a threat to the people of many countries, their neighbors and most 
of the world as a whole, including the United States, its allies and trading partners. These include weapons 
from the former Soviet Union or countries that acquired or inherited ammunition during their independence 
wars, such as Angola or Bosnia and Herzegovina, or have repeatedly participated in regional conflicts such 
as Libya.

Ukraine continues to consider the legacy of the vast amount of conventional weapons 
and ammunition it inherited after the collapse of the Soviet Union thirty years ago. Most of these munitions 
are redundant, obsolete, potentially unstable, and no longer usable. They pose a significant threat to security 
and proliferation, both domestically and regionally and globally.

Key words: United States, ammunition, conventional weapons, demining, American programs, 
financial aid, stability, security, Pacific region, Central Asia.
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ДЕМОКРАТИЧНА ЦЕЗУРА: ГОРИЗОНТ МОЖЛИВОСТЕЙ

Олена Лавринович
Національний транспортний університет,

факультет економіки та права, кафедра філософії та педагогіки
вул. Омеляновича-Павленка, 1, 02000, м. Київ, Україна

Останні два десятиріччя демократія перебуває у суперечливому становищі: з одного боку, 
фіксується збільшення кількості країн, де проводяться вільні вибори, а з іншого  руйнується її куль-
турна основа. Особливо це стосується ліберальних принципів, послаблюється авторитет та довіра до 
демократії. Світова структурна криза капіталізму та економічна криза, пандемія COVID-19 і каран-
тинні обмеження стали найбільшим викликом для демократії, поглибивши її фактичні суперечності, 
проблеми й ризики.

Метою статті є аналіз актуальних чинників, що призводять до стану демократичної цезури, 
гальмування розвитку демократії та обмеження перспектив демократичного світопорядку, а також 
з’ясування можливих тенденцій розвитку. У статті авторка дає аналіз критичного переосмислення 
фундаментальних принципів західної політики щодо історичної та функціональної необхідності 
демократії для капіталізму і лібералізму, про невіддільність демократії від принципів лібералізму, 
сумісності співіснування національної держави, демократії та економічної глобалізації у філософ-
сько-політологічному дискурсі сучасної гуманітаристики. Наводяться і порівнюються результати 
міжнародних досліджень з вимірювання рівня демократії відомими авторитетними аналітичними 
центрами та організаціями. Аналізуються загрози деконсолідації й дестабілізації демократичних про-
цесів через безпрецедентні заходи попередження поширення коронавірусної інфекції, зокрема обме-
ження громадянських прав і свобод, поява нових видів нерівності за імунним статусом, за доступом до 
вакцини, ризики формування суспільства постійного спостереження і тотального контролю. Реалізу-
ється спроба на основі узагальнення експертно-аналітичних матеріалів з’ясувати всебічні підходи до 
перспектив розвитку демократії в умовах згаданих викликів. Висновується, що траєкторії змін демо-
кратичного порядку залежать від когерентного балансу сил та вибраної стратегії соціальних акторів.

Ключові слова: демократія, лібералізм, цезура, демократична цезура, криза ліберальної демо-
кратії, карантинні обмеження, пандемія COVID-19.

Кінець минулого століття виглядав як тріумф демократичного світового порядку. 
Панувало переконання у перемозі демократії не лише на практиці, але й сутнісно, як 
безальтернативної легітимної і стабільної форми правління. За висловом лауреата Нобелів-
ської премії з економіки 1998 року Амартія Сена (Amartya Sen), підйом демократії й утвер-
дження її ідеї як «звичайної» (“normal”) форми правління, на яку має право кожна країна, – 
чи то у Європі, Америці, Азії чи в Африці – було найвидатнішою подією, яка відбулась 
у двадцятому столітті [18, c. 3–4].

Проте очікування, що світовий демократичний правопорядок міцно утвердився, 
значною мірою не справдилися. Якщо раніше у фокусі ідейних та політичних дискусій 
був підйом демократії, то останнім часом усе більше йдеться про кризу, руйнацію і недо-
сконалість. Представники академічної спільноти зазначають, що нинішній світ пережи-
ває найсерйознішу демократичну невдачу з часів підйому фашизму у 1930-х роках [8]. 
В усьому світі права людини і верховенство закону перебувають під збільшеним тиском, 
незалежні організації громадянського суспільства і правозахисники часто стикаються 
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із залякуванням, переслідуванням і насильством, а значних успіхів на виборах досягають 
ультраправі партії, набирають силу популістські рухи тощо. Найбільшим викликом для 
демократії стали: Велика світова структурна криза капіталізму, викликана IV промисло-
вою революцією; світова економічна криза (2020–2021 рр.), каталізатором якої є пандемія 
COVID-19; карантинні обмеження, що пов’язані з поширенням інфекції. Згубний вплив 
цієї пандемії на світову економіку, прискорення промислової революції у багатьох сферах 
негативно впливає на демократичний лад щодо запровадження обмежень і заборон прак-
тично в усіх країнах, зокрема, у країнах з передовою демократичною системою. Проте 
особливо гостро це відбилось на державах зі слабкими демократичними інституціями, 
перехідними та гібридними режимами.

За таких умов передбачити майбутні суспільно-політичні зміни дуже складно, тому 
аналіз актуальних чинників, які призводять до свого роду стану демократичної цезури, 
гальмування розвитку демократії та обмеження перспектив демократичного світопорядку, 
з’ясування можливих тенденцій розвитку, сприятиме розробленню найбільш оптимальної 
стратегії подолання негативного впливу сучасних викликів.

Нестабільність демократії наростає від початку нинішнього тисячоліття. З одного 
боку, вона переживає свій розквіт (кількість країн, які переходять до демократії, постійно 
зростає), з іншого – її становище та перспективи не дають підстав для оптимістичних про-
гнозів. Міжнародні дослідження, зокрема, організацій та аналітичних центрів, таких як 
Freedom House, Economist Intelligence Unit, Pew Research Center, вказують на збільшення 
країн, які потерпають від демократичних невдач порівняно з кількістю тих, які досягли 
успіхів. Починаючи з 2006 р. в усіх регіонах світу спостерігається скорочення свободи 
[14, с. 14]. Серед політиків лунають заяви, що ера ліберальної демократії закінчилась, 
а консенсус «кінця історії» 90-х поступається місцем відчаю через те, що майбутнє може 
належати фашизму [1].

Водночас фіксується й послаблення суспільної довіри до демократії як у країнах, які 
нещодавно стали на шлях демократичних перетворень, так і у тих, де ще донедавна демо-
кратія вважалась особливо стійкою. До внутрішніх чинників, які зумовлюють такі настрої, 
зараховують низьку соціально-економічну ефективність, патерналізм, особисту незахище-
ність людей і покладання на «сильну руку». Серед зовнішніх чинників – це зміна балансу 
сил на глобальному рівні у бік зменшення впливу високоіндустріалізованих країн із три-
валими і стійкими демократичними традиціями, а також економічне зростання країн, що 
розвиваються (насамперед Індії) та авторитарних держав, а це лише зміцнює переконання 
у зростанні їхньої успішності.

Похитнулися стрижневі припущення західної політики:
– по-перше, про історичну необхідність демократії, її функціональну необхідність 

для капіталізму і лібералізму, відповідність неминучому етичному імперативу у соціальній 
еволюції. Звертають увагу на те, що капіталізм і демократія базуються на різних принци-
пах діяльності. «Демократія обіцяє та заохочує рівність; капіталізм залежить від нерівності 
та заохочує її. Рівність спонукає демократію до змін; нерівність спонукає капіталізм до 
накопичення. Ці дві «рушійні сили нашого колективного існування» на мить були суміс-
ними, проте зараз це не так. Демократія все ще може залежати від капіталізму, але капі-
талізм не залежить від демократії. Справді, парадоксально, але у цей новий період історії 
збереження демократії може завадити функціонуванню капіталізму» [16, с. 4];

– по-друге, про невіддільність демократії від принципів лібералізму. Наголошується 
на високому конфліктному потенціалі стосовно їхніх ключових політичних положень: 
для демократії – це спрямованість на формування однорідної ідентичності, а для лібера-
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лізму – концентрація на окремій особистості. Прогнозується загострення суперечностей 
між лібералізмом і демократією через виклики, з якими зіткнулась ліберальна демократія 
та поширення неліберальної демократії (або «демократії без прав») і недемократичного 
лібералізму (або «прав без демократії») [10]. Аналізуючи проблеми, що пов’язані з демо-
кратичним процесом, акцентується увага на тому, що ліберальна демократія, яка тривалий 
час забезпечувала захист прав та інтересів кожного громадянина суспільства, поступово 
втрачає цю функцію;

– по-третє, про сумісність співіснування національної держави, демократії та проце-
сів економічної глобалізації. Висновується, що неможливо водночас підтримувати демокра-
тію, національну державу й економічну глобалізацію. Нагальною стає потреба вибирати. 
До прикладу, щоб укріпити демократію, слід робити вибір між національною державою 
і міжнародною економічною інтеграцією [15, с. 71].

Аналізуючи стан класичної ліберальної демократії, англійський соціолог Колін 
Крауч (Colin Crouch) впроваджує поняття «постдемократія», вказуючи на перехід до фор-
мальніших концепцій та практик демократії, ослаблення суспільного контролю за урядо-
вими інститутами поруч із посиленням впливу з боку ділових бізнес-кіл, зокрема, вели-
ких корпорацій [4]. На його думку, за фасадом сильних інститутів демократія у багатьох 
розвинутих країнах руйнується, вибори стають пустими ритуалами, адже по суті влада 
аристократична і все частіше переходить до привілейованої бізнес-еліти, як це було у доде-
мократичні часи [4, c. 6]. Як зауважує Крауч, у сучасної людини немає відчуття необхідно-
сті боротьби за громадянські права, вона їх має, через що знижується суспільний інтерес 
до політики й політичної активності, «зростає нездатність сучасних громадян визначати 
свої інтереси» [4, c. 28], «споживач здобув перемогу над громадянином» [4, c. 49]. Роль 
широких мас у постдемократіях зводиться до того, щоб раз на декілька років брати участь 
у виборах, до того ж бути свідомими того, що найважливіші рішення ухвалюються владою, 
яку вони не контролюють. Політична та фінансова еліти мають більше можливостей впли-
вати на політику уряду та робити це ефективніше за громадян.

Світова структурна криза капіталізму, економічна криза (2020–2021 рр.), каталі-
затором якої виступила пандемія COVTD-19 та її похідні, зокрема антикоронавірусні 
обмеження, посилили фактичні політичні проблеми, загальмувавши поширення демо-
кратії. Реальною стала загроза нових ризиків, зокрема руйнація традиційних міжнарод-
них економічних зв’язків та закриття внутрішніх національних ринків, безпрецедентне 
зниження споживання і ділової активності, переведення виробництва високотехнологіч-
них товарів з країн, що розвиваються, до високоіндустріалізованих економік, перегляд 
міжнародних логістичних ланцюгів, безробіття сотень мільйонів у державах зі слабкими 
демократичними інституціями, перехідними та гібридними режимами. Виявилися при-
ховані недоліки торговельно-економічних і соціальних структур, неадекватність реакцій 
чи непідготовленість урядів у деяких країнах до боротьби з коронавірусною інфекцією 
(брак медичного персоналу, недостатнє фінансування системи охорони здоров’я: нестача 
ліжок, відділень інтенсивної терапії, апаратів ШВЛ тощо), прогалини у більшості систем 
соціального забезпечення, нездатність гарантувати економічний та соціальний добробут 
для більшості громадян (раптова і масова втрата робочих місць спричинила зростання 
безробіття, яке стало найбільшим з часів Великої депресії [2]) тощо. На початку були спо-
дівання, що боротьба з коронавірусною інфекцією сприятиме міжнаціональній солідар-
ності, консолідації країн, оскільки одна держава не може справитися з тими проблемами, 
які постали на часі, підтримає просування демократичних цінностей, активізує участь 
людей як громадян у політиці та громадянському житті, у захисті своїх прав і свобод 
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тощо. Проте держави у своїй реакції на пандемію, навпаки, продемонстрували пріори-
тет національного суверенітету, політичну поляризацію і бюрократизацію, що відбилось 
у фактичній відмові від пошуку сумісних рішень на користь закриття кордонів та екс-
плуатації зовнішніх загроз. Національними державами були мобілізовані колосальні 
ресурси, спрямовані на подолання кризи та захист суспільства. Для запобігання стрім-
кому поширенню коронавірусної інфекції було вжито суворих санітарно-епідеміологіч-
них заходів, через що було обмежено, повністю або частково, права і свободи громадян, 
зокрема права на свободу пересування, зібрання, віросповідання, слова. Були зупинені 
чи скасовані вибори, запроваджено обмеження на політичні протести тощо [12]. Заради 
безпеки люди прийняли ці обмеження навіть у найрозвиненіших демократіях світу, хоча 
раніше це було б неможливо. На думку Джоан Хоуі (Goan Hoey), редактора річного звіту 
«Індексу демократії» журналу “The Economist”, така добровільна згода мільйонів людей 
на обмеження їхніх прав і свобод стала найвизначнішою подією 2020 року [14].

Дослідження демонструють, що у 2020 році відбулося найбільше за останні п’ят-
надцять років падіння індексу демократії і становило 5,44 бала з 10 максимальних [5]. 
Особливо значне падіння спостерігається у країнах Східної Європи, що пояснюється істо-
ричним минулим, слабкістю інституцій, політичною культурою. Україна посіла у рейтингу 
79-е місце із 167 країн і отримала 5,81 бала та класифікацію «гібридний режим». Зросли 
випадки політичного зловживання силою чи владою, зокрема політичного насилля, репре-
сій, переслідування і фізичних нападів на опозицію, залякування, арештів, контролю за 
інформацією, корупції, проявів етноцентризму, ксенофобії, расизму, соціальної стигмати-
зації, дискримінаційної поведінки. На тлі пандемії коронавірусної інфекції спостерігається 
зміщення міжнародного балансу в бік авторитаризму і деспотії, поширюються заяви «про 
неповноцінність демократії» [13, с. 1], що обґрунтовують нездатністю ліберальних демо-
кратій забезпечити економічний розвиток держави і низьку ефективність за умови загрози 
здоров’ю і життю своїх громадян.

Пандемія не лише оголила і поглибила системну економічну і соціальну нерівність, 
але й спричинила появу нерівності стосовно імунного статусу. Розглядається запрова-
дження загального для багатьох розвинутих країн паспорта вакцинації, COVID-сертифі-
ката. Зокрема, у країнах-членах ЄС така система почне працювати з 1 липня 2021 року. 
Документ буде містити три варіанти даних: інформацію про вакцинацію від COVID-19, 
негативні ПЛР-тести чи про перенесене захворювання та наявність імунітету, і буде діяти 
в усіх країнах ЄС [6]. Деякі країни ЄС уже запровадили такі сертифікати. Їх почали вида-
вати у ФРН, Болгарії, Греції, Данії, Польщі, Хорватії, Чехії. З березня 2021 р. в’їзд до КНР 
дозволено лише іноземцям, які прищепились китайською вакциною від COVID-2019, 
виробленою у КНР, або мають сертифікат про вакцинацію від COVID-2019 [11].

Пропонується допускати до роботи із людьми і подорожей лише тих, хто перехворів 
на коронавірус та отримав «правильну» вакцину. Транснаціональні компанії, приміром, 
авіакомпанії “United Airlines” та “Delta Air Lines” і “Walmart”, зобов’язують нових співро-
бітників надавати докази вакцинації від коронавірусу [9].

Проте опоненти застерігають, що ідея поділу людей на категорії матиме глибинніші 
соціальні, економічні та політичні наслідки. Припускається, що ті, хто не має щеплення, 
виступатимуть аутсайдерами, що поглибить соціальне розшарування, маргіналізує ті про-
шарки населення, які вже потрапили у групи ризику. Нерівність у доступі до вакцин від 
COVID-19 може зумовити загрозу неконтрольованості спалаху вірусу. Це призведе до ізо-
ляції країн, які не мають доступу до вакцин.
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Також зростає стурбованість щодо застосування урядами деяких країн високотех-
нологічного спостереження (використання даних мобільних телефонів, банківських кар-
ток, вуличне спостереження, запровадження цифрових карток імунізації тощо) за контак-
тами і переміщенням інфікованих коронавірусом. За результатами дослідження компанії 
“Surfshark”, нині у наявності одна камера відеоспостереження на кожні вісім людей на Землі, 
а світовим лідером у сфері цифрового контролю є КНР [19]. Така ситуація посилює ризик 
легалізації тотального контролю і формування суспільства постійного спостереження. Навіть 
якщо влада і буде готова якомога швидше звернути всі системи спостереження після закін-
чення пандемії, залишається питання безпеки переданих і збережених персональних даних.

Водночас пандемія лише відкрито продемонструвала технології, які вже активно 
застосовуються у багатьох країнах останніми роками без згоди громадян, що робить ці 
дії з легальної точки зору сумнівними. Про загрозу «капіталізму стеження» (surveillance 
capitalism) застерігають представники академічної спільноти, зокрема американська 
соціальна психологиня Шошана Зубофф (Shoshana Zuboff), описуючи розвиток сучасної 
форми глобального капіталізму [21]. Авторка зазначає, що потужні технологічні компанії 
збирають великі масиви даних, які залишаються під час користування цифровими серві-
сами, і використовують їх для прогнозування й зміни поведінки користувачів відповідно 
до бажаних комерційних результатів. На переконання дослідниці, така інструменталізація 
людської поведінки для модифікації і монетизації ускладнює функціювання демократії, 
підриває її основи як на інституціональному рівні, так і на індивідуальному. Перетворення 
людини на «цифру» знищує у ній особистість. Демократія розквітає за умов свідомої 
та активної участі громадян у суспільному житті, а цифровий контроль позбавляє людину 
цього, зокрема свободи волі. Замість демократичного врядування ми отримаємо цифрове 
управління, за якого населення налаштовується віддалено на основі потоків поведінко-
вих даних на дотримання заздалегідь визначених алгоритмічних параметрів. Єдиний тиск 
«знизу» буде спрямовано на кнопки, екран ґаджетів для збору даних і контролю за їхніми 
користувачами. У такому майбутньому демократія стане далеким спогадом, тому що більше 
не буде необхідності в участі, свободі волі, автономії, праві на ухвалення рішень [22].

У підсумку маємо, що нинішня хвиля кризи демократії принципово відрізняється 
від попередніх. Коронавірусна криза, спричинивши раптові і стрімкі зміни у всіх сфе-
рах суспільного життя, вкотре продемонструвала як «крихкість» світу, так і демократії.  
Узагальнення експертних і аналітичних матеріалів з різних інформаційних джерел сто-
совно наслідків цих змін дає змогу виокремити головні підходи до перспектив розвитку 
демократії у нинішніх умовах.

Поширеною є думка, що сходження на манівці від демократичного маршруту, який 
розпочався задовго до пандемії, триватиме. Звичайно, кожний уряд має максимально реа-
гувати на пандемію, що вимагає значних обмежень прав, свобод і дій громадян, але, як 
свідчать приклади з історії, ті права, які було обмежено, дуже важко буде повернути. Влада 
не відмовиться від використання нових методів контролю, обмеження прав і свобод в обмін 
на відчуття певного ступеня індивідуальної захищеності та захисту національної території. 
Процес змін, спричинений боротьбою з пандемією, продовжить формувати негативний кон-
текст, що перешкоджатиме розвитку демократії та водночас сприятиме поширенню автори-
тарних практик та фрагментації світу. Це вже будуть перші хвилі, які згодом можуть швидко 
перетворитися на цунамі, що загрожує одним ударом знищити будь-які форми демократії.

З альтернативної точки зору песимізм стосовно майбутнього демократичного світо-
вого порядку є безпідставним. По суті, «теорія модернізації» є слушною. Розвиток змінює 
систему цінностей, а емансипативні цінності сприяють збереженню ліберальної демокра-
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тії. Карантинні обмеження – це легітимний спосіб протистояння кризі, який має чітко обме-
жений термін у часі та масштабах дій. Ліберальні демократії намагаються максимально 
не обмежувати основні права своїх громадян, роблячи ставку на їхню свідомість, а не на 
заборону і покарання. Як приклад, під час другої хвилі пандемії у деяких розвинутих краї-
нах влада навіть не пішла на жорсткі обмеження і дозволила людям самостійно визначати, 
наскільки загрозливою для себе вони вважають той чи інший тип поведінки. У таких краї-
нах коронакриза, навпаки, стала фактором громадянської мобілізації. Виникнення проблем 
можливе лише у тому разі, коли політики починають зловживати владою за надзвичай-
них обставин. Важливими чинниками попередження таких випадків є, по-перше, компе-
тентність та ефективність керівників держави, розуміння того, що відбувається, здатність 
швидко реагувати на виклики та ухвалювати відповідні рішення, по-друге, довіра до влади 
і підтримка громадянським суспільством тих заходів, які уряд упроваджує для боротьби із 
коронавірусною інфекцією, по-третє, підтримка демократичних цінностей суспільством, 
політична культура. У постковідний період поступово розпочинатиметься відродження 
ліберальної демократії, яка неодноразово демонструвала свою здатність до оновлення.

Побутує думка, що зарано оцінювати майбутнє демократії, коли пандемія триває, 
проте слід відстежувати зловживання так само, як і поширення коронавірусу. Слід зрозу-
міти і визнати, що майбутнє зараз визначають не люди, а вірус, «поведінку» якого важко 
передбачити, і допоки жоден прогноз не справдився. Натомість існує переконання, що ті 
країни, які змогли успішно протистояти пандемії й мінімізувати негативні наслідки для 
економіки, отримають конкурентні переваги. Країни, менш успішні у боротьбі з коронаві-
русною інфекцією, які змушені застосовувати додаткові засоби підтримки своєї економіки, 
поряд із певним позитивним ефектом можуть мати тривалі негативні наслідки.

Деякі інтелектуали говорять про новий постнеоліберальний світовий порядок. На 
думку фундатора і керівника Всесвітнього економічного форуму економіста Клауса Шваба 
(Klausa Schwaba) і журналіста Тьєрі Маллере (Thierry Malleret), коронакриза продемон-
струвала неспроможність неоліберальної системи гнучко реагувати на виклики та ризики, 
які постали [17, с. 35]; надала унікальний шанс переосмислити світ на краще і запустити 
«велике перезавантаження», що виведе до більш справедливого майбутнього [17, с. 9]. Ана-
літики канадської компанії Macquare Wealth Management заявили, що традиційний капіталізм 
гине, світ наближається до чогось на кшталт версії комунізму. Роль праці та традиційного 
капіталу порівняно із цифровим капіталом різко змінюється, водночас зміна поколінь спону-
кає віддавати набагато більшу перевагу справедливості та підтримці, ніж свободі та вибору 
[20]. Відомий журналіст Daily Telegraph Амброуз Еванс-Прічард (Ambrose Evans-Pritchard) 
закликає «негайно прийняти соціалізм», щоб урятувати ліберальний ринковий капіталізм [7].

Певно, що розглянуті припущення напрямів трансформації демократичного порядку 
не виключають один одного, зокрема, можливість переходу від одного сценарію до іншого 
чи їхній паралельний розвиток у різних регіонах світу, залежно від когерентного балансу 
сил та вибраної стратегії колективних учасників. Поза переліченим, зміни, які нині від-
буваються і так жваво обговорюються у колі політиків та науковців, напевне, зумовлять 
й інші сценарії.

Підсумовуючи, зазначимо, що «кінець історії» припускав настання нового «золо-
того століття» і завершення жорсткого стеження урядами за своїми прерогативами щодо 
громадян, але ці очікування й сподівання значною мірою не виправдалися. Велика світова 
структурна криза та світова економічна криза, каталізатором якої є пандемія COVID-19, 
карантинні обмеження призводять до масштабних трансформацій усіх сфер суспільного 
життя і вже гальмують поширення демократії.
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Прогнозується, що наприкінці 2021 р. світова економічна криза загалом завершиться 
в економічно розвинутих країнах, але не вщухатиме у країнах зі слабкими демократич-
ними інституціями, перехідними та гібридними режимами, зокрема у країнах, які розви-
ваються, і найменш розвинутих країнах, які є, між іншим, об’єктом вакцинної сегрегації. 
Це істотно посилить теперішні політичні проблеми та протиріччя, збереже обмеження, що 
стримуватимуть економічний розвиток, реалізацію свобод (зокрема, свободи пересування) 
і політичну мобілізацію, гальмуватиме поширення демократії у згаданих країнах. Най-
небезпечнішою загрозою для демократичного процесу можуть стати негативні наслідки, 
спричинені Великою світовою структурною кризою, викликаною IV промисловою рево-
люцією. Насамперед це переведення виробництва товарів до високоіндустріалізованих 
економік, перегляд міжнародних логістичних ланцюгів, безробіття, формування суспіль-
ства постійного спостереження і тотального контролю.

Оцінки перспектив демократичного світового порядку різняться. Проте спільним 
є розуміння того, що сучасний світ перебуває у точці біфуркації, а це значить, що його 
подальший розвиток значною мірою залежить від акторів, як вони будуть реагувати на 
виклики. Країни з ефективним і компетентним урядом, якому довіряє суспільство, стануть 
сильнішими, інші опиняться у стані невизначеності й нестабільності. Важливим стало 
реальне усвідомлення, що демократія «крихка», її політичні інститути уразливі й можуть 
легко демонтуватися, тому їх слід підтримувати та відстоювати.

Зазначені кризи тривають, наслідки, які вони вже спричинили, поступово перехо-
дять у тенденції, а тому потребують подальшого осмислення і дослідження.
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DEMOCRATIC CAESURA: THE HORIZON OF POSSIBILITIES
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Democracy has been in a contradictory state for the last two decades: on the one hand, there has been 
an increase in the number of countries holding free elections, and on the other – its cultural base is collapsing. 
This is especially true of liberal principles, weakening credibility and confidence in democracy. The global 
structural crisis of capitalism and the economic crisis, the COVID-19 pandemic and quarantine restrictions 
have become the greatest challenge to democracy, deepening its de facto contradictions, problems and risks.

The purpose of the article is to analyze the current factors that lead to the inhibition of democracy 
and limit the prospects of a democratic world order, as well as to clarify possible development trends. In 
the article the author analyzes a critical rethinking of the fundamental principles of Western politics regarding 
the historical and functional necessity of democracy for capitalism and liberalism, the inseparability 
of democracy from the principles of liberalism, the compatibility of nation-state coexistence, democracy 
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and economic globalization in modern philosophical discourse. The results of international research on 
measuring the level of democracy by well-known authoritative centers and organizations are presented 
and compared. The threats of deconsolidation and destabilization of democratic processes through 
unprecedented measures to prevent the spread of coronavirus infection, including restrictions on civil rights 
and freedoms, the emergence of new types of inequality in immune status, access to vaccines, risks of total 
control society are analyzed. An attempt is being made, based on the generalization of expert-analytical 
materials, to find out comprehensive approaches to the prospects for the development of democracy in 
the context of these challenges. It is concluded that the possible trajectories of democratic change depend on 
the coherent balance of power and the chosen strategy of social actors.

Key words: democracy, liberalism, caesura, democratic caesura, crisis of liberal democracy, 
quarantine restrictions, COVID-19 pandemic.
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СПЕЦИФІКА СТАНОВЛЕННЯ Й РОЗВИТКУ ВІРТУАЛІЗАЦІЇ 
ДЕЛІБЕРАТИВНОГО ДІАЛОГУ МІЖ ГРОМАДЯНАМИ  

ТА ПРЕДСТАВНИКАМИ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ
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Дослідження специфіки становлення та розвитку віртуалізації деліберативної комуніка-
ції в політичній площині, а також ефективне функціонування деліберативного діалогу між грома-
дянами та представниками органів державної влади на просторах мережі Інтернет є надзвичайно 
актуальним. Необхідність громадян бути почутими та потреба у двосторонньому діалозі з органами 
державної влади вимагають пошуку нових майданчиків для прозорої та ефективної деліберативної 
комунікації. Зокрема, перехід до формату віддаленої роботи спричинив швидкий ріст використання 
цифрових платформ як для комунікації з колегами, клієнтами, підлеглими, так і для обміну інформа-
цією між представниками влади та громадянами, відкрив нові можливості для трансформації делібе-
ративного діалогу в онлайн-площину.

Мета дослідження – проаналізувати специфіку становлення та розвитку віртуалізації делібе-
ративного діалогу між громадянами та представниками органів державної влади.

Для досягнення поставленої мети дослідження автор аналізує наукові доробки таких дослід-
ників, як Деніел Гальперн, Дженніфер Гіббс, Себастьян Валенсуела, Джеймс Кац, Кіт Н. Хемптон, 
Іньон Шін та Вейсю Лу, виокремлює притаманні риси найбільш вживаних світових соціальних 
мереж – Facebook, YouTube, Twitter, а також акцентує на необхідності ефективного функціонування 
деліберативного діалогу на просторах Інтернету.

Актуальність проведення воркшопів, онлайн-форумів, конференцій, тренінгів з питань 
політичного менеджменту, політичної освіти та обізнаності, особливостей проведення політичних 
кампаній, ефективності застосування віртуальних інструментів взаємодії між владою та громадя-
нами стрімко росте. У зв’язку з чим у статті аналізуються особливості функціонування делібератив-
них онлайн-форумів у розрізі сучасної політичної комунікації, а також специфічні характеристики 
онлайн-комунікації у віртуальному просторі. Також автор наголошує, що останні відповідають най-
важливішим потребам сучасності та виступають актуальним інструментом результативності делібе-
ративної демократії.

У статті, зокрема, йдеться про вплив пандемії коронавірусної хвороби на часткову трансфор-
мацію реальності у віртуальний світ, що демонструє позитивні зрушення з точки зору адаптації 
та віртуалізації у Інтернеті.

Ключові слова: віртуалізація, деліберативний діалог, громадянське суспільство, делібера-
тивний процес, деліберативна комунікація, онлайн-деліберація, соціальна віртуальна реальність, 
Facebook, YouTube, Twitter.

Постановка наукової проблеми та її значення. Ідея розв’язання проблеми низької 
спроможності представницької демократії відповідати на зростання очікувань громадян 
у сучасному світі шляхом впровадження моделей, що розширюють залучення громадян 
до вирішення суспільно важливих питань, досі залишається актуальною. Вирішенням 
проблеми ефективного залучення громадян до прийняття політичних рішень слугуватиме 
впровадження дієвої нормативної деліберативної демократії.
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Аналіз останніх досліджень із цієї проблеми. Важливими елементами впро-
вадження концептуальної моделі деліберативної демократії виступають інструменти 
та методи організації обговорення суспільно важливих питань як на національному рівні, 
так і на рівні територіальних громад, соціальних груп, громадських мереж тощо. Відпо-
відні інструменти досліджують Дж. Драйзек, Дж. Коен, Дж. Бесет, Дж. Фішкін, Б. Акер-
ман, Дж. Мансбрідж, Дж. Паркінсон, Г. Річардсон, К. Росс, Дж. Форестер. Серед сучасних 
дослідників, які приділяють увагу дослідженню питань деліберативної демократії, варто 
виокремити таких як: С. Бенхабіб, К. Страндберг, Д. Гальперн, Дж. Гіббс, К. Гренлунд, 
М. Оз, С. Ліон та інші. Питання віртуалізації деліберативного діалогу та онлайн-делібера-
ції досліджують Д. Гальперн, Д. Гіббс, С. Валенсуела, Д. Кац, К.Н. Хемптон, І. Шін, В. Лу, 
К. Страндберг, К. Гренлунд, Ю. Трач, Б. Дзюндзюк, С. Ковальчук та інші.

Мета статті – проаналізувати специфіку становлення та розвитку віртуалізації делі-
беративного діалогу між громадянами та  представниками органів державної влади.

Надзвичайно швидкими темпами нині розвивається онлайн-деліберація як одна 
з ключових форм організації та проведення деліберативного діалогу між владою та гро-
мадськістю. Зважаючи на це, постає необхідність дослідження специфіки віртуалізації 
деліберативного діалогу між громадянами та органами державної влади.

У перекладі з англійської мови віртуалізація (“virtualization”) означає створення 
штучного або нереального об’єкта чи середовища. Cвоєю чергою віртуальну реальність при-
йнято розглядати як технологію, що зародилася в 60-х роках XX ст. на перетині досліджень 
у сфері тривимірної комп’ютерної графіки і людино-машинного інтерфейсу. Сплеск сус-
пільного інтересу до віртуалізації на початку 1990-х рр., часу перших успіхів технології XX 
ст., не лише повернув до життя забуте поняття «віртуальний», але й надало цьому поняттю 
широкого застосування у комп’ютерній сфері, на телебаченні та в мережі Інтернет [1].

Нині дедалі частіше у щоденному вжитку використовують такі терміни, як «соці-
альна віртуальна реальність», «паралельний» світ, «кіберпростір», «мережеве середо-
вище», які характеризують віртуальний простір мережі Інтернет, де соціальна віртуалізація 
виступає відображенням наявних політичних, економічних, суспільних упередженостей.

Крім того, розвиток електронних комп’ютерних мереж стає тим чинником, який 
можна розглядати як формоутворюючий для культури віртуалізації діалогової комуніка-
ції на просторах Інтернету. Соціальна віртуальна реальність, можливості висловлюватися 
з тих чи інших питань на вебпросторах, доступ до різного роду інформації, інструменти 
залученості до обговорення актуальних подій – принципово привабливі риси середовища 
Інтернет нині [1].

З огляду на те, що соціальній віртуалізації притаманні певні мова та стиль спіл-
кування, свої ідеали та принципи, то закономірною постає віртуалізація політичної, еко-
номічної, соціальної та духовної сфер життя, яка зі свого боку уможливлює ефективний 
розвиток ведення деліберативної комунікації на просторах Інтернету.

Аналізуючи потенціал соціальних медіа як платформу для сприяння демократичних 
обговорень та безпосередньої участі громадян у продукуванні політичних рішень, учені 
Деніел Гальперн, Дженніфер Гіббс в основі свого дослідження виокремили два найбільш 
часто використовувані канали соціальних мереж: Facebook та YouTube, які вони визнача-
ють як платформи, що забезпечують необхідні умови для деліберативної демократії. Учені 
проаналізували та оцінили близько 7230 повідомлень за допомогою показників, розробле-
них для оцінки онлайн-дискурсу, які є похідними з роботи Ю. Габермаса. Гальперн та Гіббс 
у своїй роботі «Соціальні мережі як каталізатор деліберації в Інтернеті? Вивчення мож-
ливостей Facebook та YouTube для політичного висловлювання» протиставляють канали 
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соціальних медіа, які відрізняються можливістю ідентифікувати особистість та мережевим 
доступом до інформації. Учені за основу свого дослідження беруть модель соціальної іден-
тифікації та деіндивідуалізації та доводять, що деліберативний діалог у соціальній мережі 
Facebook уможливлює більш рівномірний розподіл коментарів між суб’єктами деліберації 
і, зокрема, вищий рівень ввічливості у своїх повідомленнях та публікаціях. Згідно з прове-
деним дослідженням учених, результати підтверджують, що мережа Facebook призводить 
до поширення інформації до інших мереж та забезпечує більш пропорційні бесіди між 
користувачами. Водночас спостерігається нижчий рівень ввічливості на більш анонімній 
та неідентифікованій соціальній мережі YouTube [2].

Згідно з проведеним аналізом соціальних мереж YouTube та Facebook, вчені дійшли 
таких висновків, зокрема, що:

1) анонімність/можливість реєстрації без ідентифікації особистості призводить до 
нетолерантного поводження між користувачами платформ;

2) обговорення актуальних тем має наслідком підвищену активність користувачів 
соціальних мереж та призводить до висловлення додаткових аргументів на підтримку тієї 
чи іншої точки зору. В обговоренні побутових, рутинних питань такої активності не спо-
стерігається;

3) повідомлення на Facebook виявились довшими, аніж на YouTube, оскільки 
Facebook вимагає ідентифікацію користувачів та надає більший обсяг доступної інфор-
мації для подальшого оперування. Зокрема, йдеться про інформацію, яка представлена 
у профілях зареєстрованих осіб (місце проживання, рівень освіти, політичні вподобання, 
приналежність до груп інтересів).

Крім того, оскільки користувачі Facebook мають можливість без проблем перегля-
дати контент, розміщений друзями, представниками органів державної влади, політичними 
партіями, депутатами, вони й активно коментують актуальні публікації, а під деякими 
навіть ведуться довготривалі дебати та суперечки. Це призводить до розвитку політичної 
дискусії як серед груп друзів, так і серед осередку політичної еліти.

Хоча, здавалося б, що віртуалізація деліберативного діалогу матиме лише позитивні 
наслідки, проте варто виокремити недоліки, які, власне, притаманні більшості соціаль-
них медіа. Зокрема, Б. Дзюндзюк зазначає, що неможливо бути повністю впевненим, що 
людина, яка з вами спілкується, не видає себе за когось іншого. Широко відомі мережі 
ботів і так званих «тролів». Їх робота полягає у формуванні громадської думки шляхом 
генерації контенту, що має провокаційний характер для людей з певними політичними 
поглядами, або в розхвалюванні когось або чогось в інтересах певних політичних сил чи 
навіть держав [3, с. 215].

Зокрема, Деніель Гальперн разом із Себастьяном Валенсуела, Джеймсом Кац 
у своєму нещодавньому дослідженні «Ми зустрічаємось, я роблю запис у Twitter: як різні 
соціальні медіа впливають на політичну участь через колективну та внутрішню ефек-
тивність» удосконалили теоретичну модель, зосереджену на колективній та внутрішній 
ефективності з метою аргументації різних шляхів, за допомогою яких обмін політичними 
висловлюваннями у Facebook та Twitter може впливати на людей та їх залучення у політич-
ний діалог. Вони перевіряли модель на даних дворівневого панельного опитування, про-
веденого серед дорослого населення в Чилі у 2013 р., і виявили, що часте використання 
Facebook та Twitter для обміну політичною інформацією сприяє вищому рівню залученості 
громадян. Крім того, учені доводять, що Facebook має значний вплив на колективну, а не 
внутрішню здатність ефективного функціонування, тоді як Twitter впиває на внутрішню, 
а не колективну продуктивність [4, с. 320].
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У роботі автори зауважують, що соціальне підкріплення частіше відбувається 
у Facebook, а політична інформація здебільшого поширюється у Twitter. Також учені 
акцентують, що поширення політичних дописів у Facebook демонструватиме сильніший 
зв’язок із колективною здатністю ефективного функціонування, ніж політичні висловлю-
вання у Twitter. Водночас політичні публікації у Twitter продемонструють сильніший зв’я-
зок із внутрішньою ефективністю, ніж на Facebook [4, с. 321].

Водночас Кіт Н. Хемптон, Іньон Шін та Вейсю Лу у своєму дослідженні «Соці-
альні медіа та політична дискусія: коли присутність в Інтернеті замовчує розмову в режимі 
офлайн» зазначають, що соціальні медіа – своєрідний аморфний термін, який використову-
ється для позначення таких Інтернет-технологій, що побудовані на платформі, яка дозволяє 
створювати та обмінюватися контентом, створеним користувачами [5, с. 1092].

Учені, протиставляючи традиційні Інтернет-технології сайтам соціальних мереж, 
зазначають, що останні, як правило, не є анонімними, а їх соціальні сигнали більш візуальні, 
оскільки дозволяють обмінюватися текстом, а також фотографіями та іншими засобами 
масової інформації. Дві найпопулярніші платформи серед вебсторінок соціальних мереж – 
це Facebook, у якому беруть участь понад 70% дорослих американців, користувачів Інтер-
нету, та Twitter, яким користуються понад 23% дорослого населення Інтернету [5, с. 1093].

Кіт Н. Хемптон, Іньон Шін та Вейсю Лу підкреслюють, що не всі користувачі соціаль-
них мереж можуть відкрито приймати незгоду. Ті, у кого сформована усталена думка щодо 
проблеми, схильні спотворювати настрої думок; їм притаманно перебільшувати згоду з чле-
нами своєї групи. У результаті ті, хто відстоює сильніші позиції/думки щодо того чи іншого 
питання, як правило, матимуть вищий рівень підтримки в межах референтних груп [5, с. 1095].

Зокрема, сучасними представниками дослідження питань віртуалізації делібератив-
ного діалогу виступають Кім Страндберг та Кіммо Гренлунд, які приділяють значну увагу 
дослідженню онлайн-деліберації як експерименту з віртуальною політикою. Ще у 2008 році 
вони провели деліберативний експеримент з «Віртуальної політики», мета якого – проана-
лізувати наскільки вдало може функціонувати онлайн-деліберація, а також оцінити рівень 
залученості учасників у цей процес. Результати продемонстрували, що розподіл учасників 
на групи із відкритим обговоренням питання та на групи, дискусійна панель яких завер-
шувалась таємним голосуванням «за»/«проти», призвело до різних результатів обговорень. 
У першому випадку учасники були активними та рівень їхньої поглибленості в питанні мав 
високий рівень, водночас учасники другої групи просто віддали голоси, незалежно від того 
чи підтримували, чи заперечували обговорювані положення [6, с. 172].

Успішному та ефективному функціонуванню деліберативної демократії необхідна 
відкрита, прозора онлайн-деліберація, у якій учасники не будуть піддаватись зовнішньому 
впливу бізнесу, представників органів державної влади, матимуть рівні шанси на обгово-
рення та висловлення власної точки зору з тих чи інших питань та можливості вносити 
пропозиції для подальшого формування деліберативної політики.

С. Ковальчук, російський політолог, досліджуючи питання деліберативних 
онлайн-форумів у просторі сучасної політичної комунікації, враховує специфічні характе-
ристики онлайн-комунікації у віртуальному просторі та формулює принципові відмінності 
двох основних, на його думку, форматів деліберації, а саме: класичного формату «віч-на-
віч» і формату безпосередніх онлайн-форумів [7, c. 70]. Учений наводить такі відмінності:

1. Різний склад учасників. Для участі в деліберації у форматі «віч-на-віч» ведеться 
цілеспрямований відбір учасників. Онлайн-деліберація доступна для широкого кола учас-
ників з різним рівнем освіти, різним соціальним статусом, різними типами культури спіл-
кування, що робить її менш репрезентативною.
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2. Деліберація в офлайн-режимі є керованою, передбачає наявність модератора, 
що направляє дискусію, підтримує атмосферу, що сприяє безконфліктному спілкуванню. 
На онлайн-форумах велике значення відіграє самоорганізація учасників, модератор може 
бути присутнім тільки віртуально, що робить їх менш пристосованими для підтримання 
оптимального дискурсу.

3. Онлайн-деліберації притаманна хаотичність, яка проявляється в тому, що учас-
ники форумів, як правило, включаються в дискусію випадково, заздалегідь не підготував-
шись до висловлення свого аргументованого судження, на відміну від деліберації у фор-
маті «віч-на-віч».

4. За бажання кожен громадянин може взяти участь в обговоренні актуальної для 
нього проблеми у форматі «віч-на-віч», якщо для цього у нього є мотивація і сформо-
вана позиція, яку він хотів би донести до спільноти. Під час участі в онлайн-деліберації 
у громадянина можуть виникнути перешкоди технічного характеру (відсутність девайсів, 
навичок, необхідних для використання комп’ютера та Інтернету та ін.), а також психоло-
гічного характеру (страх висловлюватися у віртуальному просторі, неприйняття грубості 
і неввічливості, з якими можна зіткнутися, та ін.) і т. д. [7, c. 70].

Згідно із вищепереліченими положеннями, можемо стверджувати, що віртуалі-
зація деліберативного діалогу нині виступає тим інструментом, який необхідний сучас-
ному новому суспільству. Віртуалізація деліберативного діалогу у сучасних суспільствах 
дедалі більше популяризується. Зокрема, у зв’язку із пандемією коронавірусної хвороби 
ми вимушені були адаптуватись і трансформувати робочі процеси у віртуальну площину. 
Спочатку реалії дистанційної роботи видавались непростим викликом, проте врешті 
світ адаптувався, зокрема, і українці переорієнтувалися на роботу онлайн. Нині чимало 
вебінарів, конференцій, засідань, робочих зустрічей мають місце в онлайн-площині, для 
викладачів, лекторів, учителів, студентів, офісних робітників розроблено великий арсенал 
інструментів, які спростили процес проведення онлайн-заходів. Пандемія спричинила, без 
перебільшень, швидку трансформацію до освоєння онлайн-площини, що, зокрема, висту-
пає перевагою для підвищення рівня віртуалізації деліберативного діалогу громадянського 
суспільства та органів державної влади та його подальшого розвитку.

Висновки. Отже, підвищення рівня впливу соціальних мереж на прийняття полі-
тичних рішень, врахування точок зору громадянського суспільства, віртуалізація делібе-
ративного діалогу між громадянами і органами державної влади демонструє прагнення 
людей до співпраці, до згуртованості, до потенційно можливих об’єднань, до створення 
норм і цінностей суспільних відносин, в основі яких лежить взаємність та довіра.

Статус соціальних мереж сучасного інформаційного суспільства характеризується 
універсальністю, яка дозволяє реалізовувати свої функції в умовах відносної соціальної 
групової солідарності та збагачувати інші соціальні інститути.

Таким чином, віртуальний простір, соціальні мережі, окрім виконання функцій з під-
тримки спілкування, обміну думками й одержання інформації їх користувачами, дедалі 
частіше виступають об’єктами і засобами інформаційного управління, ареною інформа-
ційного протиборства. Очікується, що віртуалізація проведення деліберативного діалогу 
врешті призведе до певного спільного знаменника у вигляді консенсусу, який дозволить 
послабити соціальну та міжкультурну напругу в умовах мультикультурності та глобалізації.



223
Вісник Львівського університету. Серія філос.-політолог. студії. 2021. Випуск 36
 В. Медведська

Список використаної літератури
1. Трач Ю.В.  Тенденції та основні прояви віртуалізації сучасної культури. Культура і 

мистецтво у сучасному світі.  2016.  Вип. 17.  С. 101–108. URL: http://nbuv.gov.ua/
UJRN/Kmss_2016_17_15.

2. Daniel Halpern, Jennifer Gibbs. Social media as a catalyst for online deliberation? Exploring 
the affordances of Facebook and YouTube for political expression. Computers in Human 
Behavior, 2013. Vol. 29, Issue 3, pp. 1159–1168.

3. Дзюндзюк Б.В. Інструменти сприяння онлайн-деліберації в умовах віртуалізації суспіль-
них відносин. Актуальні проблеми державного управління. 2016. № 1. С. 211–216.  
URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdy_2016_1_37.

4. Daniel Halpern, Sebastián Valenzuela & James E. Katz. We Face, I Tweet: How Different 
Social Media Influence Political Participation through Collective and Internal Efficacy. 
Journal of Computer-mediated communication, 2017. Vol. 22, Issue 6, pp. 320–336.

5. Keith N. Hampton, Inyoung Shin & Weixu Lu. Social media and political discussion: when 
online presence silences offline conversation. Information, Communication and Society 
Journal. 2017. Vol. 20, No. 7, pp. 1090–1107.

6. Kim Strandberg & Kimmo Grönlund. Online Deliberation and Its Outcome – Evidence from 
the Virtual Polity Experiment. Journal of Information Technology & Politics. 2012. Vol. 9, 
Issue 2, pp. 167–184.

7. Ковальчук С.К. Делиберативные онлайн-форумы в пространстве современной поли-
тической коммуникации: проблемы и перспективы : дис. ... кандидата политиче-
ских наук : 23.00.02 «Политические институты, процессы и технологии». Москва,  
2019. 201 с.

SPECIAL ASPECTS OF FORMATION AND DEVELOPMENT  
OF DELIBERATIVE DIALOGUE VIRTUALIZATION BETWEEN CITIZENS 

AND STATE GOVERNMENT BODIES
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The research of the specifics of the formation and development of virtualization of deliberative 
communication in the political sphere, as well as the effective functioning of deliberative dialogue between 
citizens and government officials on the Internet is extremely relevant. The need for citizens to be heard 
and the need for bilateral dialogue with public authorities require the search of new platforms for transparent 
and effective deliberative communication. In particular, the transition to the format of remote work has led to 
a rapid increase in the use of digital platforms for communication with colleagues, customers, subordinates 
and for the exchange of information between government and citizens and opened new opportunities for 
transforming deliberative dialogue online.

The purpose of the study is to analyze the specifics of the formation and development of virtualization 
of deliberative dialogue between citizens and government officials.

To achieve this goal, the author analyzes the scientific achievements of researchers such as Daniel 
Halpern, Jennifer Gibbs, Sebastian Valenzuela, James Katz, Keith N. Hampton, Inion Sheen and Weissu 
Lou, highlights the inherent features of the world’s most used social networks, Facebook, YouTube, Twitter 
and emphasizes the need for effective functioning of deliberative dialogue on the Internet.

The relevance of workshops, online forums, conferences, trainings on political management, political 
education and awareness, the peculiarities of political campaigns, the effectiveness of the use of virtual 
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tools of interaction between government and citizens is growing rapidly. In this regard, the article analyzes 
the features of the functioning of deliberative online forums in terms of modern political communication, as 
well as the specific characteristics of online communication in cyberspace. The author also emphasizes that 
the online forums meet the most important needs of today and are an important tool for the effectiveness 
of deliberative democracy.

The article, in particular, discusses the impact of the coronavirus pandemic on the partial 
transformation of reality into the virtual world, which demonstrates the positive changes in terms of citizens’ 
adaptation and virtualization on the Internet.

Key words: virtualization, deliberative dialogue, civil society, deliberative process, deliberative 
communication, online-deliberation, social virtual reality, Facebook, YouTube, Twitter.
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КРИЗА ЛЕГІТИМНОСТІ ВЛАДИ В ЕПОХУ ПОСТМОДЕРНУ
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У даній статті досліджено питання впливу постмодерністської парадигми на загострення 
кризи легітимації влади. Визначено, що сьогодні особливого поширення зазнає криза легітимності, 
яка виражається у зниженні рівня підтримки влади та владних рішень, відмові визнавати «право на 
владу» політиків та формуванні в суспільній свідомості та інформаційному просторі негативного 
образу всього, що стосується влади та владних повноважень. Відповідно, в суспільному дискурсі 
політики сприймаються як «недостойні» – «нелегітимні». Така тенденція сприяє активізації масо-
вих протестів та інших публічних форм тиску на владу та відходу від класичного «інституалізо-
ваного» сприйняття влади. Негативізація «влади» є характерною для постмодерна, який заперечує 
раціональний підхід до розуміння цього феномену. Загалом, в постмодерністській парадигмі влада 
перестає бути сконцентрованою у владних інститутах і існує у вигляді всеохоплюючого явища, яке 
одночасно доступне всім і нікому. Тому в сьогоднішніх реаліях ключовою є здатність концентру-
вати розпорошену владу у своїх руках та легітимізувати цю владу. Подібні тенденції є особливо 
яскраво вираженою для країн, що переживають активні трансформаційні процеси та мають неста-
більну політичну систему.

Окремої уваги заслуговує роль символічної політики та публічної комунікації як потенційних 
дієвих інструментів для підвищення рівня легітимації влади. Сьогодні стало просто неможливим 
отримання влади без певного рівня медійності, який базується на присутності в інформаційному 
полі (соціальні мережі, медіа, тощо). Саме використання відповідних символів та донесення їх через 
релевантні канали комунікації створюють умови для легітимації політика доби постмодерну. У свою 
чергу, підтримка рівня легітимності влади є необхідною умовою функціонування демократичної дер-
жави, адже в її основі завжди лежить саме добровільна передача прав та свобод. І вирішення про-
блеми кризи легітимності в цьому контексті особливо актуалізується.

Ключові слова: легітимність, влада, постмодерн, держава, довіра, трансформація, криза.

Криза легітимності не є рідкісним явищем. Ця проблема особливо актуальна для 
країн, що переживають активний трансформаційний період. Сьогодні в більшості країн 
світу ми можемо зіткнутись з існуванням в масовій свідомості негативного сприйняття 
образу політичної влади та політичного лідера. Саме ця тенденція спричинила активізацію 
включення в політику людей інших сфер.

Актуальність даної теми полягає в необхідності вивчення особливостей процесу 
легітимації в епоху постмодернізму та визначення нових інструментів для подолання кризи 
легітимності та процесі здобуття політичної влади новим типом політичних лідерів-хариз-
матів. У випадку України проявом значення публічної легітимації в процесі здобуття полі-
тичної влади можемо назвати президентські вибори та вибори до Верховної Ради України 
2019 року. Саме тому розробка даної теми необхідна для пояснення особливостей даного 
феномену та прогнозування можливих змін в політичній системі України, пов’язаних із 
приходом нової політичної еліти.
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Проблема легітимації є однією із ключових в політико-правовій теорії, її дослі-
дженням займався цілий ряд видатних авторів серед яких: Ю. Габермас, Є. Бистрицький, 
В. Цвих, С. Пролєєв, С. Макеєв, П. Манжола, Ю. Розенфельд та інші. У свою чергу, пост-
модерністську парадигму в своїх роботах досліджували: З. Бауман, Ж.-Ф. Ліотар, М. Фуко, 
Т. Алєксєєва та інші. Проте все ще відсутнє комплексне дослідження впливу постмодер-
ністської парадигми на загострення кризи класичної легітимації влади та шляхів подо-
лання подібних кризових явищ. У контексті даної статті особливу увагу приділено ролі 
символічної політики в процесі легітимації влади доби постмодерну.

Демократичний політичний режим базується на раціоналістичній моделі легіти-
мності. Із розвитком глобалізаційних процесів особливої актуальності набуває проблема 
забезпечення законності державної влади в нових умовах. Останнім часом ми спостері-
гаємо збільшення кількості різних форм легітимації та делегітимації. Дослідження нау-
кових джерел продемонструвало, що в сучасній науці поняття легітимності асоціюється 
з іншими соціологічними, юридичними та психологічними концепціями, тому легіти-
мності в чистому вигляді вже не існує.

В епоху постмодерну в усіх процесах відбувається велика кількість змін, які знач-
ною мірою позначаються і на діяльності політичній системи суспільства. Особливо чітко 
прослідковується панування тотальної недовіри до влади та владних інституцій, що розви-
лась як наслідок цілого ряду криз, трансформацій, конфліктів та катастроф минулих деся-
тиліть, які викрили слабкість наділених правом на владу суб’єктів.

В «Енциклопедії постмодернізму» «Влада» визначається як здатність і мова йде про 
здатність до існування [13, с. 72]. Людина не може мати влади над іншою людиною, якщо 
така влада не визнається як легітимна. Відповідно, саме існування влади залежить від її 
легітимності. Для постмодернізму характерним є: присутність в суспільній свідомості 
та інформаційному просторі негативного образу влади та політики; тотальний індивіду-
алізм; відхід від модерністського раціоналізму в бік творчого пошуку; легітимація через 
роботу з сенсами, текстами та образами; відмова концепції «терпіння заради майбутнього» 
і перехід до домінування суспільства споживання; вимога задоволення потреб «тут і зараз». 
Йдеться про відсутність в умовах постмодерну будь-яких абсолютних підвалин права на 
владу, «криза легітимності» як наслідок [4, с. 35]. Ми стикаємось із ситуацією, коли право 
на владу не може ґрунтуватись на певних раціональних нормах через відсутність останніх.

Подібні особливості призводять до поглиблення «кризи легітимності», що нега-
тивно впливає на стабільність політичної системи. Сьогодні не може існувати повністю 
легітимна влада, при цьому фактор легітимності завжди залишається динамічним. Рівень 
легітимності тісно пов'язаний із економічними факторами, що є ключовим фактором 
в постмодерному суспільстві, яке визнано суспільством споживання. Відповідно, ми гово-
римо про зникнення легітимності в її чистій формі та усталення її зв’язку з іншими соці-
о-політичними та економічними явищами. Про це у своїй роботі «Криза легітимації» наго-
лошує Ю. Габермас [12, с. 69].

Однією із причин делегітимації як процесу втрати консенсусу у відносинах між вла-
дою та суспільством є відсутність довіри суспільства до влади, а точніше, до здатності 
влади забезпечити надійний захист від терору, озброєні конфлікти без порушення консти-
туційних прав і свобод громадян.

У багатьох сучасних державах існує потреба в конструктивній юридичній співп-
раці між державними установами та громадянами. Адже трансформація традиційних дер-
жавно-правових структур сучасного інформаційного суспільства, поступовий процес ста-
новлення міжнародних економічних та політичних інститутів спричиняє трансформацію 
механізмів забезпечення законності влади.
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Через низький рівень довіри до влади, централізоване прийняття рішень, висо-
кий рівень корупції в державних органах, низьку ефективність управління – існує криза 
легітимності влади. Функціонування державного управління в умовах інформаційного 
суспільства вимагає значних змін, які повинні бути відображені у послідовному створенні 
та забезпеченні умов для розвитку процесу комунікації між суспільством та державою. 
Це можливо завдяки впровадженню ефективного електронного урядування, яке полягає 
у формуванні нового типу держави, орієнтованої на задоволення потреб громадян за допо-
могою сучасних електронних форм взаємодії та інших проявів цифровізації.

Можна стверджувати про посилення ролі публічної легітимації як засобу здобуття 
публічної влади у процесі становлення нових політичних лідерів. Така тенденція сьогодні 
особливо характерна для країн заходу, де прояви постмодерну особливо відчутні. У краї-
нах Азії все ще домінує модерна парадигма, люди обирають професійних політиків, тоді як 
у Європі все частіше трапляються випадки включення в політичний процес людей з інших 
сфер, перетворення їх через публічну легітимацію в активних політичних діячів, що позна-
чається на загальній якості функціонування політичної системи.

Найважливішим критерієм для вимірювання успішності в публічній політиці є рей-
тинг. Проте з кожним роком він є все менш стабільним і все тяжче дається його утримання. 
Сьогодні нерідкісними є ситуації різкої втрати політиком свого рейтингу (та рівня під-
тримки та довіри виборців) невдовзі після виборів.

Яскравим прикладом прояву цієї тенденції в Україні може послужити падіння рей-
тингу провладної партії «Слуга народу», яка від рейтингу 43,16% [1] на парламентських 
виборах 2019 року знизились до 15,5% [11] на місцевих виборах 2020 року. Ми також 
можемо говорити і про пропорційне падіння рейтингу Президента Володимира Зелен-
ського, який після перемоги на виборах Президента України з 2019 року з результатом 
у 73,22% [2] знизився до 29% станом на 6 вересня 2020 [9].

Відповідно, за умов такої різкої втрати довіри з боку громадян не може бути й мови 
про ефективність діяльності політика, адже він стикається з перепонами у вигляді суспіль-
ної критики, посилення опозиції, актів громадянської непокори та іншими формам спро-
тиву. У свою чергу, подібна ситуація негативно позначається на державі в цілому і є осо-
бливо небезпечною в умовах ведення війни на Сході країни.

У цьому контексті можна говорити про зростання значення символічної політики 
в контексті легітимації влади. Символ –д це основа дискурсу в постмодернізмі. І саме 
успішне та професійне використання символів може створити всі необхідні вимоги для 
підвищення рівня публічної легітимації політика. Про подібне значення символічної полі-
тики у своїх роботах говорить С. Поцелуєв: «Символічна політика зумовлює свідоме вико-
ристання естетично-символічних ресурсів влади для її легітимації та зміцнення за рахунок 
створення символічних «ерзаців» (сурогатів) політичних дій та рішень» [8, с. 62]. На думку 
В. Полянської, «символічна політика є видом політики, який діє в царині політичної свідо-
мості та спрямований на конструювання і підтримання легітимності влади на рівні довіри 
до її інститутів і персон. Вона реалізується через субституції (підміна політичної дійсності 
на політичну реальність у свідомості громадян), відтворення існуючого кредитування або 
суспільного договору в символічних діях, нагнітання «чогось» (підміна політичної реаль-
ності та шантаж політичної свідомості маніпулятивними засобами), відтворення харизма-
тичного права на легітимну владу» [7, с. 87]. У межах цього підходу зміст символічної 
політики прямо пов’язаний із формуванням довіри до політичної влади.

Викликом для забезпечення легітимності є також активізація процесів глобалізації, 
що провокує появу нових форм легітимації та легітимації з одночасним зникненням легі-
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тимації як окремого явища, її об’єднання з іншими соціологічними концепціями. Сьогодні 
держава стикається із все більшою кількістю нових викликів, яким вона не в змозі проти-
діяти. Саме подібна слабкість в питанні захисту громадян та їх інтересів і підриває рівень 
довіри до державної влади [6, с. 230].

Серед основних чинників зниження рівня довіри до влади є:
1) надмірна централізація та закритість процесу прийняття рішень;
2) високий рівень корупції;
3) низька ефективність управління;
4) тощо [6, с. 230].
Усе вищезазначене дозволяє нам говорити про актуалізацію даної проблематики 

дослідження в рамкам сучасної політичної науки. Особливо гостро питання легітимності 
постає для країн з демократичними політичними режимами, де передача влади та обме-
ження частини природних прав людьми здійснюється добровільно. Так, у працях «бать-
ків» доктрини політичної легітимності, Жан-Жака Руссо «Про суспільну угоду, або Прин-
ципи політичного права» [10], Джона Локка «Два трактати про правління» [5] та Томаса 
Гоббса «Левіафан» [3], центральне місце посідала ідея «суспільного договору» як способу 
порятунку від первинного хаосу та анархії за рахунок встановлення політичного порядку 
та обміну людиною частини власних природних прав на захист з боку держави. Що ж саме 
ми маємо на увазі під суспільним договором? Суспільний договір – це неявна згода між 
членами суспільства щодо співпраці та допомоги один одному. Таке визначення дає нам 
Оксфордський словник [14].

За демократії легітимація політичної влади народом є обов’язковою умовою ефек-
тивного функціонування держави. Якщо ж цього не відбувається, ми можемо говорити про 
кризу легітимності, що означає зниження реальної підтримки органів державної влади, 
правлячого режиму, її політичного лідера, яке впливає на якісні зміни їх ролей і функцій.

Висновки і пропозиції. Криза легітимності не є рідкісним явищем. Ця проблема 
особливо гостро постає для країн, в яких відбуваються активні трансформаційні процеси. 
Сьогодні в більшості країн світу ми можемо зіткнутись з існуванням у масовій свідомості 
негативного сприйняття образу політичної влади та політичного лідера. Саме ця тенденція 
спричинила активізацію включення в політику людей інших сфер.

Дослідження політики в рамках постмодерністського дискурса передбачає пошук 
нових сенсів та значень вже відомих нам понять, активне включення в політичну гру 
та ігрову теоретизацію. Постмодерн відмовляється від класичного (інституціонального) 
розуміння влади. Прослідковується чітка тенденція зростання рівня недовіри до влади 
та держави, що призводить до зниження рівня легітимності та відповідних кризових явищ. 
Влада розпорошується, пронизує все суспільство, і завданням політичних лідерів стає її 
акумулювання та легітимація через використання відповідних інструментів. Одна із клю-
чових ролей у цьому процесі належить символічній політиці.

Отже, все вищезгадане говорить про необхідність поглибленого наукового дослі-
дження проблеми легітимації влади та розробки практичних рекомендацій, що будуть 
спрямовані на створення нової моделі взаємодії між владою та громадянським суспіль-
ством, яка дозволить їм вийти на якісно новий рівень взаєморозуміння та довіри. Акту-
альність даної теми полягає в необхідності вивчення якісно нового способу легітимації 
та його значення для подолання кризи легітимності та процесу здобуття політичної влади 
новим типом політичних лідерів-харизматів. Саме тому розроблення даної теми необхідне 
для прогнозування можливих змін у політичній системі України, пов’язаних із загострен-
ням кризи легітимації влади.
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POWER LEGITIMACY CRISIS IN THE POSTMODERN ERA

Anastasia Onishchenko
Taras Shevchenko National University of Kyiv,

Faculty of Philosophy, Department of Political Science
Volodymyrska str., 60, 01033, Kyiv, Ukraine

This article examines the impact of the postmodernist paradigm on exacerbating the crisis 
of legitimation of power. It is determined that today the crisis of legitimacy is especially widespread, which 
is expressed in reduced support for government and government decisions, refusal to recognize the «right 
to power» of politicians and forming in the public consciousness and information space a negative image 
of everything about power and authority. Accordingly, in public discourse, politicians are perceived as 
“unworthy” – “illegitimate”. This tendency contributes to the intensification of mass protests and other 
public forms of pressure on the government and the departure from the classic «institutionalized» perception 
of power. Negativization of «power» is characteristic of postmodernism, which denies a rational approach to 
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understanding this phenomenon. In general, in the postmodernist paradigm, power ceases to be concentrated 
in power institutions and exists as an all-encompassing phenomenon that is accessible to everyone and no 
one at the same time. Therefore, in today’s reality, the key is the ability to concentrate dispersed power in 
one’s own hands and legitimize that power. Such trends are particularly pronounced for countries undergoing 
active transformation processes and have an unstable political system.

The role of symbolic politics and public communication as potential effective tools for increasing 
the level of legitimation of power deserves special attention. Today, it has become simply impossible to 
gain power without a certain level of media, which is based on the presence in the information field (social 
networks, media, etc.). It is the use of appropriate symbols and their transmission through relevant channels 
of communication that create the conditions for legitimizing the politics of the postmodern era. In turn, 
maintaining the level of legitimacy of power is a necessary condition for the functioning of a democratic 
state, because it is always based on the voluntary transfer of rights and freedoms. And the solution to 
the problem of the crisis of legitimacy in this context is especially relevant.

Key words: legitimacy, power, postmodernism, state, trust, transformation, crisis.
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ПОЛІТИЧНА ТРАНСФОРМАЦІЯ ПОЛЬСЬКОГО ЖІНОЧОГО ЖУРНАЛУ 
«ŚWIAT KOBIECY» У ЛЬВОВІ: КОНТЕНТ ТА ПРОБЛЕМАТИКА

Марія Павлюх
Національний університет «Львівська політехніка»,

Інститут прикладної математики та фундаментальних наук,
кафедра міжнародної інформації

вул. Степана Бандери, 12, 79000, м. Львів, Україна

Політична трансформація польськомовного жіночого журналу «Świat kobiecy» у Львові 
відіграла важливу роль у розвитку польського жіночого руху та поступі польської жінки у тради-
ційному суспільстві. Польський жіночий рух розвивався у Львові паралельно з українським жіно-
чим рухом та заклав основи сучасної гендерної журналістики, тому вивчення редакційних відді-
лів, тематичних сторінок, програмних статей польського жіночого журналу Świat kobiecy» («Світ 
жінки» − перекл. М.П.) важливе для ретроспективного і компаративного аналізу розвитку польської 
та української жіночої преси, яка виходила у Львові з 1840 року до 1939 року. Гендерні рухи, які 
поширилися у Європі, були спрямованими на досягнення жінкою політичної та економічної неза-
лежності у суспільстві, права на професійну освіту, права на працю, права на голосування, тому 
польський журнал зазнав європейських трансформаційний впливів. Глибокий аналіз та тематичний 
огляд номерів цього польського популярного жіночого часопису, який виходив у Львові протягом 
1921−1939 років, заклав свідомісні парадигми польського жіночого руху, ціннісні концепти поль-
ської жіночої періодики, трансформацію поглядів на політичну роль жінки-польки у традиційному 
суспільстві та її участь у громадському і державному житті через політичну журналістику.

Науково-теоретичним відображенням політичної трансформації, що простежуємо у поль-
ському жіночому журналі, стала критика традиційних поглядів на роль жінки як застарілих, нато-
мість на шпальтах польських жіночих часописів пропагуються: жіноча освіта, самоосвіта, творча 
реалізація жінки як особистості. Традиційна формула для жінок-польок у суспільстві, яка зводилася 
до заміжжя та народження дітей, критикується за поверховість. Активна політична роль жінки-гро-
мадянки для польського суспільства − свідомісний концепт польської жіночої преси моди, яка вира-
жалася в розвінчанні негативних стереотипів про пасивність жіноцтва, яка цікавиться тільки модою, 
а не активним громадським життям.

Ключові слова: польська жіноча преса, емансипація, політична трансформація, редакційні 
відділи, організація польського жіночого руху.

Вступ. Із 1921 по 1939 року у Львові виходить польський жіночий журнал моди 
«Świat kobiecy». Це польський жіночий журнал Львова, який найдовше виходив (на від-
міну від інших польських жіночих видань) – протягом двадцяти років, на шпальтах якого 
формувався тип політично активної жінки. Потрібно згадати, що журнал «Świat kobiecy» 
перетрансформувався з інших польських журналів моди. Спочатку часопис назвивався 
«Nowe Mody Paryskie», що виходив у Львові із 1890 по 1913 рік і був місячником, присвя-
ченим жінкам. На шпальтах цього часопису знаходимо західноєвропейські зразки моди. 
А сам часопис, окрім Львова, виходив у Варшаві, Кракові та мав філіал у Відні. Після 
шостого номера за 1913 рік журнал змінює названу на «Ze świata mód» («Зі світу моди»), 
а з п’ятнадцятого номера вперше звучить назва «Świat Kobiecy». Остаточно журнал із 
такою назвою почав виходити у Львові з 1921 року, присвячений моді та жіночим спра-
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вам, а також політичній активності жінок. Але протягом двадцяти років виходу видання 
зазнало трансформації: із 1923 року часопис отримав французьку редакцію, бо французька 
фірма «Рекорд» купила видання, тому журнал змінив назву на «Świat kobiecy – Rekord». 
Польсько-французька редакція журналу змінила профіль видання – часопис остаточно 
став журналом моди. Спочатку «Świat kobiecy» виходив тільки два рази у місяць, а потім 
став двотижневиком. За польсько-французької редакції часопис видавався у кольорі та був 
добре ілюстрований.

Актуальність. Дослідження польськомовної жіночої преси Львова актуальне сьо-
годні для історії масових комунікацій, політології, гендерних рухів, адже на її прикладі 
закладалася українська жіноча політична преса Галичини.

Мета і завдання. Метою цього дослідження є якнайповніше простежити еволю-
цію та трансформацію жіночого видання «Świat kobiecy». Завдання: проаналізувати зміну 
редакційних відділів, рубрик, зовнішнього вигляду журналу, головної тематики.

Постановка проблеми та її практичне значення. Головна проблема нашої нау-
кової статті – відзначити зміни в організації видання протягом виходу у Львові, зіставити 
і протиставити дві редакції журналу – польську та французьку. Практичним значенням 
у статті є виокремлення кількох важливих періодів у виданні журналу.

Новизною цієї статті є дослідження трансформації видання із видання тематичного 
у видання моди; із видання моди до політичного журналу.

Аналіз літератури до статті. Часопис «Świat kobiecy» досліджували польські пресо 
знавці та політологи. Відомості про нього знаходимо в Історії польської преси: « У 1921–
1932 роках видається у Львові двотижневик «Świat Kobiecy», виданий «Книгарнею поль-
ською» Бернарда Полонецького, редагований Яніною Лада-Валіцькою. Це видання мало 
загально-літературний характер, в якому друкували свої твори Ян Парандовський і Ян 
Віктор, багато місця займала тематика моди. Пізніше часопис був перенесений до Вар-
шави, де видавався однією із французьких фірм, яка мала свій філіал у столиці» [1, с. 283]. 
Беремо до уваги початок виходу видання та польсько-французька редакція, що тривала 
до 1932 року. Саме такі дані про часопис моди знаходимо у статті Анджея Пачковського 
«Польська преса 1918–1939 років».

Найбільш тривалим часописом став «Świat kobiecy» (Є. Яровецький). Спо-
чатку місячник видавався «Польською книгарнею» і зусиллями відділу ручних робіт – 
М. Гешвиндової. 1923 року часопис змінив назву, що свідчило про злиття місячника із 
французьким журналом мод «Рекордом». Через рік місячник перетворено у двотижневик, 
що видавався Я. Лада-Валіцькою. Із 1935 року часопис був перенесений до Варшави фран-
цузьким видавцем «Согра».

У перших номерах часопису домінує публіцистичний блок матеріалів. Публіцис-
тика займає вагоме місце серед усіх публікацій. Чотиристорінковий додаток «Літературні 
вечори» містив літературні рецензії на відомі вистави, відомі книги польських авторів. 
Неконкурентний відділ у порівнянні з іншими, «Додаток мод» виходив спочатку нерегу-
лярно. Тому часопис не був часописом моди на ранніх етапах. Його головний характер – 
практичний та політичний у статтях. Ідейність часопису полягала в таких принципах, як: 
ідейно-політичні, цивілізаційні та релігійні принципи.

Але також не варто плутати львівський часопис із варшавським часописом із такою 
самою назвою, який виходив значно раніше (З. Кмецік). На початку 1906 року постало 
нове жіноче видання «Świat kobiecy». Редагувала однойменний журнал Марія Карчевська. 
Марія Карчевська окреслювала завдання варшавського часопису так: «Звертаємося до 
жінок наших, щоб шукати правдиву дорогу науки, просвіти, праці». Попри однакову назву, 
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варшавське видання Марії Карчевської зовсім інше, аніж львіський часопис, хоча обидва 
були за профілем − журналами моди.

Власне про трансформацію часопису дізнаємося із коротких бібліографічних даних 
С. Залевської: про часопис моди, його характер, видавця, головного редактора. Дізнаємося 
про його господарський характер, який спочатку домінував. «Нове моди» змінили назву 
на «Świat kobiecy» ще у період львівської редакції. Редагувала у Львові часопис М. Охо-
рович-Монатова. У цей час часопис не був феміністичним за характером, а господар-
ським» [2, с. 97].

Отож проаналізуймо кілька номерів часопису. До 1923 року, коли часопис змінив 
назву на «Świat kobiecy – Rekord», видання не виходило у кольорі, публікувало небагато 
проблемних статей, а також було біднішим за змістом. 1924 року перша шпальта була кольо-
ровою, часопис обіймав 20 сторінок, не враховуючи солідний додаток (інколи 16 сторінок) 
моди для жінок та дітей. Традиційно, крім ілюстрації, першої сторінки, ще містилася одна 
ілюстрована сторінка, на якій розташовувалася назва французької фірми «Рекорд». Під-
титул часопису – «Часопис, присвячений моді та жіночим справам» – вказував на те, що 
головний профіль журналу – мода.

На першій сторінці редакція запровадила традиційний редакційний відділ «Листи 
з Парижа», в якому у вигляді листа до любої Зосі описувалися модні сукні. Часто цей від-
діл ілюструвався моделями жіночого одягу. На наступній сторінці знаходимо невеличку 
замітку про опис концертів відомої співачки Паули Верги, розповідь про відомого маляра 
Юліуша Козака і екзотичний роман Тадеуша Міхала. Постійним відділом редакції були 
«Ручні роботи» (гаптування, вишивання). Важливим був відділ «Варшавські театри», 
в якому містилися описи драм, рецензії на відомі вистави [3, c. 8, 10].

Великий додаток мод із детальним описом вбрання, назвою, моделями, детальним 
розглядом, як і де його можна пошити, мав великий обсяг. Додаток найчастіше нумерувався 
окремо, але обіймав 16 сторінок. Редакція традиційно надрукувала лист до своїх читачів 
«До наших читачок» про початок сезону, у якому вказує на свої редакційні цілі та завдання: 
«Розпочинаємо новий сезон. Часопис наш без перебільшення здобув собі популярність 
і став справжнім приятелем наших жінок, як тихих, так і скромних господинь. Кожна зна-
ходить у ньому відповіді для себе, що свідчить про велику кількість листів з подяками, які 
отримуємо з різних куточків Польщі. Прагнемо на шпальтах нашого часопису висвітлю-
вати все, що цікавить наших жінок, давати поради та вказівки» [3, с. 11].

Редакція у 1924 році здобула собі велику популярність. Про це свідчили листи із 
просьбами, запитаннями від читачів. Традиційним відділом редакції був відділ «З галереї 
наших артисток», у якому, як правило, містилися нариси про відомих театральних артисток 
того часу. Крім того, постійною була рубрика «Ощадність у домашньому господарстві», 
яку вела Юлішова Абліновська. У цьому відділі авторка рубрики надавала інформацію про 
товари, ціни, радила як економити і де дешевше купити потрібний товар. Для домашнього 
господарства корисним був відділ «Практична господиня» Марії Вишневської, у якому 
авторка давала відповіді і поради молодим господаркам. Для молодих жінок редакція 
запровадила рубрику «Косметичні бесіди» з порадами, як дотримуватися особистої гігі-
єни. На останній сторінці містилися відповіді редакції своїм читачкам та реклама.

У другому номері [4, c. 30] редакція друкує невеликі замітки «Замальовки психоло-
гічні», в яких найчастіше друкувалися короткі відомості про відомих піаністок. Часопис 
велику вагу надавав польським сцені, театрам. Неодноразово друкував інтерв’ю із відо-
мими діячами культури, наприклад, «Дім і сцена» (розмова із М. Ордон-Сосновською) 
Віктора Поплавського. Із третього номера з’являються нові відділи редакції [5]: бібліо-
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графічний відділ «Нові видавництва», у якому публікувався список нових книжок з корот-
кими анотаціями, відділ кореспонденції «Відповіді редакції», «Городній календарик».

Привертає увагу стаття лікаря про шкідливість алкоголю у третьому номері, Пьотра 
Фростига, у якому фахово здійснено аналіз негативних товариських звичок святкування 
польського народу. Алкоголь, тютюн нищать здоров’я людини, а відчуття щастя, еротич-
ного потягу, покращення настрою названі оманою. За характером це ідейно-політична 
стаття, оскільки вона описувала шкідливість звичок для молодого покоління, яке потрібно 
виховувати у патріотичному дусі [5, c. 45].

У цьому номері редакція подала статтю літературознавчого характеру «Роль жінки 
у житті Шопена» Констанції Гладковської [5], яка розтяглася на кілька номерів. Авторка 
підійшла до теми досить ґрунтовно, аналізувала різні події з життя великого композитора. 
Із п’ятого номера, крім звичних листів з Парижу до Зосі, редакція запроваджує подібний 
відділ «З країни моди», який абсолютно калькував попередній і розповідав про сучасну 
моду за кордоном. Часопис зберігає постійні відділи редакції. Крім нарисів про відомих 
акторів, театрів, на перший план починає виступати також і кіно, наприклад, стаття «Зірки 
кіно в домашньому вогнищі» [6]. Стаття містила світлини відомих акторів кіно: чоловіків 
та жінок, редакція коротко подавала їхню біографію. Традиційний відділ «Листи з Парижа» 
був перейменований на «Листи про моду» [7], але і далі публікувався на першій сторінці, 
нерідко був ілюстрованим модним вбранням.

У перших номерах переважають статті про жінку, її гігієну та модне вбрання. Але 
уже з дев’ятого номера [7] починають з’являтися історичні статті, повісті. Редакція ввела 
рубрику «Повісті», щоб інформувати своїх читачок про цікаві художні твори, відділ «Мис-
тецтво», в якій містилися статті мистецтвознавчого характеру, «Література» – новини про 
різні книжки, а також відділ етики «Товариське життя». Серед статей про жінок знахо-
димо тільки ті, які торкаються жіночої зовнішності, вміння поводити себе у товаристві, 
етики та модних туалетів. Наприклад, стаття «Жінка та вираз» Емілії Феттерової ставить 
жіночу зовнішність у центрі уваги громадськості. Велику увагу надано моральним цінно-
стям жінки, які впливають позитивно чи негативно на старіння шкіри. Виокремлено образ 
робітниці-жінки, яка змінює вираз обличчя і може постаріти дуже швидко. Стаття такого 
ж характеру про елементи жіночого туалету була надрукована у десятому номері [8] під 
назвою «Кокетливість світла» А.В., де особливої уваги надається жіночому туалету. Еле-
менти жіночого туалету роблять жінку неповторною та прекрасною.

З одинадцятого номера часопис перетворюється у тижневик. Про це повідомляє 
редакція у редакційному оголошенні. Цікава стаття про красу та любов Емілії Феттеро-
вої. Поняття краси та любові ставляться в одну площину та порівнюється: «Не погоджу-
юся з твердженням Й. Лондона, що краса є рабинею любові. Нема любові без краси, нема 
краси без любові. Любов є ціллю краси – краса – ціллю любові. Де краса запалює мозок 
і серце – вже кохаємо. Прагнемо краси як прагнемо любові – не розуміти красу, не розуміти 
любов» [9, с. 229].

Інколи на шпальтах часопису, крім традиційних матеріалів, можна зустріти популя-
ризацію народного мистецтва, народного одягу. Наприклад, стаття Віктора Подольського 
«Про народне мистецтво» [10] критикувала модні європейські віяння моди, популярних 
серед польських панянок. У період естетичної міжнародної моди важливим є осягнення 
джерел родинної творчості. Це головна ідея матеріалу – занедбання народного мистецтва, 
народного строю – негативні сторони європейської моди. На шпальтах видання зустріча-
ємо інформацію про різні жіночі з’їзди та ідейно-політичні заклики польського жіноцтва 
до участі у громадському і політичному житті країни («Великі урочистості з нагоди Між-
народного з’їзду у Варшаві» І. Космовської) [11].
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Із дванадцятого номера редакція повідомила про те, що при редакції буде органі-
зована «Бібліотечка, а також про запровадження нового відділу «Мистецтво одягатися». 
Поволі в редакції великої популярності набувають маленькі новели на любовну тематику, 
опис зачісок, а також опис дитячого та чоловічого вбрання. Для дітей редакція інколи 
запроваджувала рубрики, в яких описувала як зробити ляльки, описувала дитячі ігри, 
забави. Поряд із тим починають з’являтися статті про виховання дитини («Поняття про 
етику дитини» Владислава Ришарда [11]).

Наступний, 1925 рік, зберігає головні відділи редакції і кольорові сторінки. Але 
також з’являються відділ «Карнавальні роботи», статті про жіночу нерівність – «У чому 
полягає виховання» Ганни Захорської, відділ «Листи лікарки» – поради кваліфікова-
ного лікаря. Редакція відвела цілу сторінку матеріалу «Наші жінки у сенаті» [12] Л.В.К., 
разом із фото і короткими біографіями-нарисами відомих жінок. У статті поставлена про-
блема політичної активності польської жінки, яка не достатньо реалізувала власні полі-
тичні права. З’являється спеціальна рубрика, присвячена дітям «Бесіди про дитину» [13], 
«В гостях у…» (розповідь про відомих діячів мистецтва, нерідко також інтерв’ю), новий 
відділ «Жінка у спорті». Тема спорту та фізичного виховання стають головними у жіно-
чому вихованні. Обговорюється корисність здорового способу життя для молодих дівчат.

У рубриці «Бесіди про дитину» [14] особливу увагу привертає стаття Констанції 
Хойнацької, в якій авторка критикує сліпу любов до дитини, але не справжнє виховання, 
а тільки зациклення, яке ніколи не дасть позитивного результату. Головним критерієм вихо-
вання дитини стає увага та любов батьків, справжнє виховання, а не сліпа покора перед 
примхами власної дитини. Окрім психологічних аспектів, у цій статті наявні патріотичні 
нотки виховання молодого покоління, що вказує на те, що це політично-ідейна стаття.

У шістнадцятому номері, редакція опублікувала статтю про жіночу рівність «Труд-
ності «нової жінки» Ганни Захорської, в якій порушується важлива проблема рівності 
жінки і чоловіка у різних сферах громадського, політичного, суспільного життя: «Жінка 
уже домагається рівності і тільки рівності. У сфері громадської праці її нема. А жінки, 
які не працюють не мають можливість бути застрахованими та бути забезпеченими. Праг-
нення до рівноправності найчастіше виражалося у жінок незаміжніх і жінок-інтелектуа-
лок, що шукали собі місця в житті. Але після війни жінки вийшли на поверхню, навіть ті, 
хто заховався у тіні дому» [12, с. 220]. Це ідейно-політична стаття, яка мала на меті сфор-
мувати активну та самодостатню жінку.

Із 1926 року видання друкує ліричний цикл статей про те, що робити, щоб сподоба-
тися чоловікові. Ілюстрації сторінки моделей отримала назву «Це та інше», традиційний 
відділ про моду, який друкувався на першій сторінці отримав іншу назву «На маргінесі 
моди». Нерідко на шпальтах видань зустрічаються статті про проблеми жінок у суспіль-
стві, наприклад, стаття «Що нам потрібно» Яна Заморського. Але протягом цього року 
виходу часопису такі матеріали були рідкістю, хоча політична трансформація журналу 
була помітною у багатьох матеріалах не політичного, а ідейного характеру [13].

Наступний 1927 рік змінив обличчя видання, назва подавалася курсивом. Редакція 
дедалі більше друкує статей про жіноче рівноправ’я, гігієнічний відділ перейменовується 
на «Маски краси», бібліографічний відділ «Перегляд книжок» повідомляв читачок про 
нові книжкові надходження. Особливою популярністю серед читачок користувався відділ 
«Практичний куток» – відділ редакції господарського характеру, постійним відділом зали-
шається «Практична господині», де знаходимо господарські поради, куховарські рецепти, 
відповіді на питання від редакції. Згодом з’являється «Хроніка із Світу жінки» [13], друку-
ються шаради, кросворди. Часопис популяризував у цій хроніці власні видання не періо-
дичного характеру – літературні альманахи.
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1938 року часопис приділяє велику увагу темі заміжжя. У першому номері місти-
лася інформація для читачів, що часопис і далі залишається двотижневиком, з’являються 
нові відділи: «практичний відділ» та «гігієнічно-косметичний» (моделі, ручні роботи, 
фізичне виховання і косметика), залишається сталою рубрика, присвячена «звичаям 
товариським» (відділ етики), у белетристичній і графічній частині друкуються великі 
любовні романи, а у відділ «Відповіді редакції» перетворюється у відділ кореспонденції 
і переписки з читачами [14].

Стаття «Чоловік, за якого я вийшла б заміж» Марти Остенсо, присвячена темі 
заміжжя, відкривала перший номер. Це був погляд жінки-інтелектуалки на заміжжя як 
«неволю», родинний гніт, який не дозволяє жінці розвиватися як особистості. Негативний 
досвід авторки в особистій родині формував нові уявлення незалежної жінки про шлюб. 
Цей погляд був революційним, тому що заперечував традиційні уявлення про сімейні цін-
ності. Нового звучання у цій статті набуває жіноче рівноправ’я – жінка бачить чоловіка 
як рівного собі друга та приятеля, а не як предмета любові чи заміжжя. Заміжжя редакція 
бачить дещо по-іншому, тобто не консервативно, як було прийнято у польському суспіль-
стві. Журналістки-інтелектуалки часопису обстоювали ту думку, що чоловіки та жінки 
повинні бути приятелями, товаришами, але не обов’язково претендентами на руку і серце, 
бо це робило жінку незалежною від чоловічого гаманця.

Темі родини присвячена стаття «Великий ворог родини» Л. Яблонської, яка була 
надрукована в цьому номері [14]. Головною ідеєю цієї статті стала критика занепаду сус-
пільної моралі, яка є головним ворогом справжньої родини. Серед головних причин зане-
паду суспільної моралі названі: більшовизм, деструкція суспільства, сусідство з Росією, 
альфабетизм, алкоголізм, проституція. Етичність, моральність, традиційність зникають із 
польської родини. Попри європейські віяння, часопис на тему родини займав традиційну 
позицію, базовану на католицьких цінностях польського суспільства. Тому ця стаття під-
дана ідейно-політичній трансформації.

В іншому номері з’являється новий відділ «Товарознавство», в якому подані ціни 
та опис побутових товарів, адреси виробників, де можна купити дешевший товар. Ощад-
ність стала головним гаслом у практичних порадах часопису. «Краса і рух» – популярний 
відділ спорту. Протягом цього року часопис містив багато статей присвячених спорту, жінці 
і фізичному вихованні дитини, а також різноманітні нариси про відомих жінок, театральні 
рецензії, косметичні поради. Обговорювалися плюси та мінуси жіночого спорту. Часопис 
популяризував серед жіночої читацької аудиторії здоровий спосіб життя [15].

1931 року традиційна рубрика моди знову перейменовується на «Плітки про моду», 
з’являються спеціальні літературні сторінки, які займають розворот часопису: «Серед 
сучасної літератури» Коцьола Чародзейського, в якій розгорнуто подано біографічні дані, 
фаховий аналіз різноманітних стилів літератури, поданий аналіз творів відомих сучасних 
польських авторів. Сторінка «По-чоловічому та по-жіночому» порушувала низку важливих 
проблем жіночої та чоловічої статі [15]. Моделі стають кольоровими, з’являється додаток 
до видання з описом красивого посуду і норм етикету. Із 1932 року редакція повідомляє, 
що останній рік часопис виходить у Львові. Редакція зберігає традиційні відділи і рубрики 
редакції. Опісля редакція перенесена до Варшави.

Висновки. Отож, переглянувши і проаналізувавши організацію роботи редакції, 
проаналізувавши статті, рубрики, виснуємо, що жіночий журнал моди «Świat kobiecy», 
а потім «Świat kobiecy – Rekord», який виходив у Львові найдовше серед інших польських 
жіночих видань, мав велику вагу на формування інших часописів моди. Він повідомляв 
своїм читачкам про модні віяння з Європи, формував естетичний смак своєї аудиторії, 



237
Вісник Львівського університету. Серія філос.-політолог. студії. 2021. Випуск 36
М. Павлюх

прищеплював любов до мистецтва, історії. «Świat kobiecy» був одним із найпопулярніших 
видань міжвоєнного двадцятиріччя.

«Świat kobiecy» дуже нагадував за своє структурою, за тематикою український 
часопис «Нову хату» – журнал плекання домашньої культури і мистецтва, проте між ними 
існувала велика різниця. «Świat kobiecy» формував естетичний смак у своєї читацької 
аудиторії, хоча і згадував та популяризував національний одяг, проте не мав на меті вести 
пропаганду національного мистецтва. У період, коли виходив часопис, польська нація мала 
уже незалежність, тому теми про національну свідомість та про наполегливу боротьбу 
польської жінки не тільки за свої особисті права, а й за права політичні своєї нації не 
були актуальними. Теми часопису «Świat kobiecy» не були достатньо глибокими, як статті 
«Нової хати». Це був вузькоспеціалізований журнал моди європейських зразків із великим 
публіцистичним доробком. Інколи «Świat kobiecy» містив статті про жіноче питання, про 
рівноправність, про незалежність та жіночу працю. Проте такі статті були швидше за все 
винятками. «Świat kobiecy» зазнав суттєвих західноєвропейських впливів часописів моди 
та модного вбрання. Особливо це спостерігаємо в редакції часопису, коли редакція співп-
рацювала з французьким філіалом.

У польській редакції часопис моди пройшов етап політичної трансформації, оскільки 
ідейні статті торкалися важливих політичних та громадських питань, актуальних для поль-
ського тогочасного суспільства. Автори статей ставили собі за мету сформувати активну 
польську жінку, яка не стоїть осторонь громадського та політичного життя. У статтях жур-
налу розвінчувалися політичні міфи та упередження про байдужість жінок до політики. 
Велику увагу приділялося темі виховання молодого патріотичного покоління, яке здійснює 
свідома польська жінка. У деяких статтях наявні модні європейські віяння на тему тра-
диційного шлюбу, ведення домашнього господарства та ролі жінки у суспільному житті. 
Ідейно-політичні статті журналу торкалися актуальних для польського суспільства питань, 
тому видання моди пройшло етап політично-ідейної трансформації та головної тематики.
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The political transformation of the Polish-language women's magazine «Świat kobiecy» in Lviv 
has played an important role in the development of the Polish women’s movement and the progress 
of Polish women in traditional society. The Polish women’s movement developed in Lviv, in parallel with 
the Ukrainian women’s movement and laid the foundations of modern gender journalism, so the study 
of editorial departments, thematic pages, program articles of the Polish women’s magazine “Świat kobiecy” 
(“Women’s World”) is important for retrospective and comparative analysis of the development of the Polish 
and Ukrainian women’s press, which was published in Lviv from 1840 to 1939. The gender movements that 
spread in Europe were aimed at achieving women’s political and economic independence in society, the right 
to vocational education, the right to work, the right to vote, so the Polish magazine underwent European 
transformational influences. An in-depth analysis and thematic review of the issues of this popular Polish 
women’s magazine, published in Lviv during 1921−1939, laid down conscious paradigms of the Polish 
women’s movement, value concepts of Polish women’s periodicals, transformation of views on the political 
role of Polish women in traditional society. public and state life through political journalism.

The scientific and theoretical reflection of the political transformation traced in the Polish women’s 
magazine was the critique of traditional views on the role of women as obsolete, while the columns 
of Polish women's magazines promote: women’s education, self-education, creative realization of women 
as individuals. The traditional formula for Polish women in society, which has been reduced to marriage 
and the birth of children, has been criticized for being superficial. The active political role of a woman-
citizen for Polish society is a conscious concept of the Polish women’s fashion press, which was expressed 
in debunking negative stereotypes about the passivity of women who are only interested in fashion and not 
in active public life.

Key words: Polish womenʼs press, emancipation, political transformation, editorial departments, 
organization of the Polish womenʼs movement.
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УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКИЙ БІЛІНГВІЗМ  
У КОНТЕКСТІ ІДЕОЛОГІЇ «РУССКОГО МИРА»
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У статті аналізується етномовна ситуація в Україні за результатами перепису 2001 р. крізь 
призму новітнього російського геополітичного концепту – ідеології «Русского мира», що активно 
розробляється й поширюється від 90-х рр. ХХ ст.

Розглянуто основні підходи до розуміння ідеології «Русского мира». Акцентовано увагу на 
нечіткому полісемантичному характері ідеологічного концепту «Русского мира», що об’єднує в собі 
широку палітру трактувань – від розуміння цього феномену як поетичної метафори до ідеї надтери-
торіальної ідентичності, основною складовою частиною якої виступає російська мова.

Пострадянська мовна ситуація в Україні визначається як стан часткового поширення укра-
їнської мови внаслідок довготривалого бездержавного існування, характерними територіальними 
особливостями якої є повноетнічний характер державної мови в Західній Україні, її загальне соці-
альне поширення та охоплення усіх сфер життя регіону. Відзначається своєрідний стан поширення 
української та російської мов у центральних та східних регіонах держави, в яких державна мова 
залишається мовою часткового етнічного поширення, що не набула досі загальноетнічної та загаль-
носоціальної повноти.

Запропоновано комплексний аналіз україномовних, російськомовних та двомовних груп 
населення: «російськомовні громадяни», «російськомовні українці», «двомовні українці», «росій-
ськомовні українокультурні українці» у поєднанні з лінгво-етнічною структурою населення з ура-
хуванням ідентифікації та суржику, за «рідною мовою» та за «зручнішою, легшою мовою» з ураху-
ванням домінуючого мовного середовища регіонів держави. Розглядається регіональна поселенська 
структура населення України, етнонаціональний склад за мовними ознаками, особливості україн-
сько-російського білінгвізму.

Пострадянська етномовна ситуація на українських теренах загалом та українсько-російська 
двомовність зокрема визначаються як потенційна основа для втручання й деструктивного впливу на 
внутрішню політику суверенної держави з метою утримання України у сфері політичного, економіч-
ного та культурного впливу Росії.

Ключові слова: ідеологія, «Русский мир», двомовність, українсько-російський білінгвізм.

Кардинальні події в Україні останніх років докорінно змінили уявлення українців 
про безпечний світ, про повагу до суверенітету і багатосторонній захист територіальної 
цілісності, безпосередньо підштовхуючи до переосмислення свого місця у світовій палі-
трі народів та держав, а також тих ідеологічних конструкцій, частиною котрих стала сама 
Україна, попри її нейтральний статус і прагнення до цивілізованого життя.

Одним із таких концептів є ідеологія «Русского мира», що почала активно розробля-
тись в РФ від 1990-х рр. та нині розглядається як симбіоз ідей, котрі безпосередньо пов’я-
зуються з мовою та культурою; історичною пам’яттю та спільністю історичної долі; спіль-
ними культурно-історичними цінностями; спільними духовними цінностями; лояльністю 
(тією чи іншою мірою) до Російської держави (СРСР) та/чи російської державницької ідеї 
як месіансько-цивілізаційної та/чи культурно-захисної.
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Характеризуючи «Русский мир», В. Ніконов визначає його як глобальний, цивілі-
заційний феномен, котрий неможливо пояснити одним визначенням. «Русский мир» полі-
етнічний, поліконфесійний та полісемантичний. «Русский мир» це Росія плюс російське 
закордоння. А ментально – це всі, хто усвідомлює свою зануреність в «Русский мир» [1].

Один із батьків доктрини «Русского мира», П. Щедровицький пропонує таке 
визначення означеного феномену: «Русский мир» – це певна мережева структура вели-
ких та малих співтовариств, що мислять та розмовляють російською мовою. Не є таємни-
цею, що на території, яка окреслена адміністративними кордонами Російської Федерації, 
мешкає не більше ніж половина населення «Русского мира» [2]. Доктор історичних наук, 
професор кафедри Політології та політичної філософії Дипломатичної академії Міністер-
ства іноземних справ Росії М. Неймарк визначає російськомовну «русскоязычную» діа-
спору як (мовою оригіналу): «многоэтнический и многогранный мир, своеобразный ско-
лок с нашего прежнего государственного образования (виділено Л.П.) в политическом, 
социальном, экономическом, мультикультурном и мультиконфессиональном апектах. Опре-
деляющим и объединяющим критерием принадлежности к нему является опора на русс-
кий язык, русскую культуру, цивилизационную идентичность, личный духовный выбор».

В узагальненому вигляді російськомовна діаспора розглядається науковцем як росій-
сько-орієнтований («русско-ориентированый») культурно-цивілізаційний світ [3, с. 92–93].

Поряд з ідеями П. Щедровицького розробка цього концепту знайшла відображення 
у творах О. Дугіна, Б. Межуєва, Н. Ютанова та ін.

Спроби системного аналізу ідеології «Русского мира» були здійснені російськими 
дослідниками О. Батановою, В. Скринніком, А. Міграняном, геополітичним аспектам при-
ділено увагу в доробку С. Кочерова, М. Неймарка, релігійним аспектам – В. Уляхіним, 
історичним – А. Марчуковим, мовним – Т. Атнашевим.

Вітчизняний доробок у цій царині представлений роботами О. Богомолова, О. Сагана, 
І. Кресіної. Етномовним аспектам впливу ідеології «Русского мира» на українських тере-
нах присвячені дослідження О. Вишняка, Л. Нагорної, В. Котигоренка, О. Майбороди та ін. 
Однак аналізові українсько-російської двомовності в контексті ідеології «Русского мира» 
приділено недостатньо уваги.

Класичне визначення білінгвізму запропонував У. Вайнрайх. Двомовністю він нази-
ває практику поперемінного використання двох мов, а тих, хто нею користується, визначає 
як двомовних осіб [4, с. 22]. На відміну від індивідуального білінгвізму, соціальним або 
колективним білінгвізмом називають використання в суспільстві, групі або соціальному 
інституті як засобу спілкування двох мов [5, с. 30–31]. Масовий, або тотальний білінгвізм – 
зазначає Л. Масенко – явище, принципово відмінне від індивідуальної двомовності. Його 
спричиняє, як правило, колоніальна залежність країни. У підневільних умовах залежна 
мовна спільнота змушена вивчити, крім рідної, ще одну мову і використовувати її для спіл-
кування у визначених обставинах. Якщо друга мова поступово переймає всі функції рідної, 
виникає небезпека зникнення рідної мови і перетворення двомовців на одномовців [6, с. 8].

Наслідком довготривалого бездержавного існування є сучасна мовна ситуа-
ція в Україні, котра, за аналізом колективу науковців відділу загального мовознавства 
Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні під керівництвом члена кореспондента НАНУ 
О. Ткаченка, характеризується насамперед тим, що ніде на власній національній тери-
торії українська мова не стала цілком повною, тобто такою, що охоплює не тільки всю 
українську етнічну (титульну) націю, а й, що характерно для справжньої нації, як мова 
державна – українську націю політичну, сукупність усіх громадян Української держави 
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незалежно від їхнього національного походження. Ідеться, звичайно, аж ніяк не про 
витіснення мов національних меншин, а про добре знання і вільне володіння україн-
ською мовою як (загально)державною.

Якщо в Західній Україні вона стала принаймні мовою повноетнічною, охопивши 
весь загал українців, незалежно від їхньої соціальної позиції, освітнього цензу й належності 
до сільського й міського населення, то в Східній Україні, особливо в найсхідніших і в най-
південніших регіонах, українська мова по старому перебуває в багатьох випадках у стані не 
тільки частковоетнічної, а й мови соціально нижчої стосовно російської. Суперечливість 
ситуації полягає в тому, що, з одного боку, українською мовою користуються в Східній 
Україні найвищі посадовці і мова ця цілком готова для обслуговування всіх потреб сучас-
ної високорозвиненої європейської держави, якою мала б бути Україна. Але, з другого боку, 
ця мова не проникла ще глибоко в міський побут навіть Києва як столиці України, і діловий 
світ Києва по-старому у своїй практичній діяльності послуговується російською мовою.

Дослідники відмічають, що відбувається активне витіснення української мови на 
периферію культурного життя України і явна космополітизація України за допомогою 
зарубіжних (російських, американських, латиноамериканських, французьких) телефільмів 
за повного браку власних українських. Зокрема, це призводить до того, що Україна стає 
лише пасивною споживачкою того, що може їй запропонувати сучасна російська культура, 
вельми здрібніла порівняно з великою російською культурою XIX – початку XX го століття 
[7, с. 122–124]. Відтак актуальним залишається всеохоплюючий соціальний, темпоральний 
та регіональний аналіз мовно-культурного розвитку України.

Основу аналізу етномовної ситуації донині складають матеріали Всеукраїнського 
перепису населення 2001 р., за яким українська – 37541,7 тис. осіб (77,8%) – та російська – 
8334,1 тис. осіб (17,3%) – спільноти складають понад 95% населення України, з яких 67,5% 
мешканців України вважають рідною українську мову, 29,6% – російську (3,2% усього 
етнічного українства не володіє українською мовою).

Поселенська структура населення України виглядає таким чином:
 – Західний регіон (у складі Волинської, Закарпатської, Івано-Франківської, Львів-

ської, Рівненської, Тернопільської та Чернівецької областей;
 – Центрально-західний (м. Київ та Вінницька, Житомирська, Київська, Кіровоград-

ська, Хмельницька, Черкаська області);
 – Центрально-східний (у складі Дніпропетровської, Полтавської, Сумської та Чер-

нігівської областей);
 – Східний (Донецька, Луганська, Харківська області);
 – Південний (АР Крим, Запорізька, Миколаївська, Одеська, Херсонська області).

Етнонаціональний склад населення України характеризується перевагою українців 
в усіх регіонах держави, окрім Криму: на Заході держави мешкає 89–91%, до 62% на Сході 
та близько 57% на Півдні (разом з Кримом, де українців нараховується 24% населення).

Чисельність українців та росіян за поділом Захід-Схід «по Дніпру» (в межах об’єдна-
них Західного та Центрально-західного, – з одного боку, та Центрально-східного, Східного 
та Південного регіонів – з іншого) приблизно однакова: понад 18 млн. осіб та 20,5 млн., нато-
мість росіян у західній Україні за останнім переписом населення нараховувалось близько 
1 млн. осіб (разом з іншими спільнотами – близько 2 млн. осіб.), на Сході – 7,3 млн. (разом 
з іншими спільнотами – близько 9 млн. осіб.). Отже, співвідношення українців та росіян 
(разом з іншими етнічними спільнотами) складає майже 9:1 (Захід) та 2,3:1 (Схід)! Відтак 
урахування загальної густонаселеності Заходу (21 млн. осіб) та Сходу (27 млн.) дає уза-
гальнююче розуміння наявності переважно україномовного середовища на Заході нашої 
держави та переважно російськомовне – на Сході.
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Разом із тим потрібно звернути увагу на україномовність та російськомовність 
інших етнічних груп України, серед яких українську мову вважали рідною:

 – 3,9% росіян (найчисленніша група);
 – 71% поляків;
 – 22,1% німців;
 – 21,1% циган;
 – 17,5% білорусів;
 – 13,4% євреїв;
 – 10,7% молдаван;
 – 6% румун;
 – 5% болгар.

Натомість російську вважали рідною:
 – 14,8% українців (найчисленніша група);
 – 88,5% греків;
 – 83% євреїв;
 – 64% німців;
 – 62% білорусів;
 – 54,4% грузин;
 – 43,2% вірмен;
 – 37,6% азербайджанців;
 – 30% болгар;
 – 17,6% молдаван;
 – 15,6% поляків [8].

Здійснюючи аналіз двомовної ситуації в Україні, дослідники виділяють чотири 
групи російськомовних громадян держави (кожна із груп є вужчою за попередню, відпо-
відно, представники кожної наступної належать до попередньої):

 – група 1 – «російськомовні громадяни» (всі громадяни України, які спілкуються 
вдома російською або переважно російською мовою);

 – група 2 – «російськомовні українці» (українці за національністю, які вдома спіл-
куються російською або переважно російською мовою);

 – група 3 – «двомовні українці» (українці за національністю, для яких українська 
мова є рідною, і які вдома спілкуються російською або переважно російською мовою);

 – група 4 – «російськомовні українокультурні українці» (українці за національні-
стю, які вважають рідною мовою українську, відносять себе до української культурної тра-
диції, вдома спілкуються російською або переважно російською мовою) [9, с. 311–312].

 – Загалом, поєднуючи попередній аналіз етномовної ситуації в Україні за результа-
тами Всеукраїнського перепису населення 2001 року та більш широкий аналіз лінгво-ет-
нічної структури населення України, здійснений В. Хмельком, двомовна картина україн-
ського суспільства виглядає таким чином:

 – етнічний підхід – спирається на результати останнього перепису населення 
і визначає українську мову як мову більшості населення держави (3/4 людності);

 – з урахуванням етнічних та лінгво-етнічних груп: україномовних українців – 
49,4%; російськомовних українців – 31,2%; російськомовних росіян – 17,5%; україномов-
них росіян – 1,9%;

 – з урахуванням ідентифікації та суржику: україномовних українців – 38,5%; 
суржикомовних українців – 10,7%; російськомовних українців – 28%; російськомовних 
росіян – 16,9%;
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 – за «рідною мовою»: україномовних – 54,4%; російськомовних – 30,4% та тих, для 
кого рідними є обидві мови – 12,4%;

 – за «зручнішою, легшою мовою»: україномовних – 40,5%; російськомовних – 
43,1%; двомовних – 16,4% [10, с. 3–15].

Як бачимо, відсоток україномовного населення нашої держави коливається від 
38,5% (з урахуванням ідентифікації та суржику) до 54,4% за критерієм «рідна мова». 
З іншого боку, російськомовне (разом з суржикомовним) населення складає від 42,8% за 
«рідною мовою» до 59,5% за «зручнішою, легшою мовою». Окремо варто звернути увагу 
і на категорію двомовних (суржикомовних) осіб, яка нараховує від 12,4% (для кого рідними 
є обидві мови), до 38,7% (з урахуванням ідентифікації та суржику – суржикомовних укра-
їнців разом з російськомовними українцями).

Однією з найвагоміших особливостей мовної ситуації в Україні є її територіальний 
характер, що визначає мовне середовище регіонів держави, – домінуюче україномовне на 
Заході (як у містах, так і в сільській місцевості) та переважаюче російськомовне (особливо 
в містах) – на Сході, де, незважаючи на визнання української мови рідною, на 30% менше 
мешканців регіону вважають її зручною для щоденного вжитку.

Україномовні українці складають меншість у центрально-східному, східному та пів-
денному регіонах держави, відповідно – 41,2%; 12,3% та 17,1%. Ще менше українців роз-
мовляють українською – 30,8% (центрально-східний регіон), 3,6% (Схід) та 5,3% (Південь) 
людності.

Відтак соціальне мовне середовище визначально впливає на мовну поведінку інди-
віда, коли мовою своєї національності на Сході України розмовляє в 10-20 разів менше, 
ніж російською [11, с. 45–48].

Отже, створена Росією ідеологія «Русского мира» формує нове бачення пострадян-
ського простору: в геополітичному контексті – як уламок їхнього попереднього державного 
утворення; в соціокультурному – як певну форму ідентичності, що спирається на росій-
ську/радянську культурну належність загалом та російську мову зокрема.

Своєрідність мовної ситуації на теренах СРСР після його розпаду дозволяє ефек-
тивно використовувати мовний та білінгвальний чинники, позаяк досі російська мова зали-
шається мовою міжнаціонального та міжнародного спілкування в межах СНД; наявний 
значний відсоток російського («русского») населення молодих державних утворень; наявна 
частка білінгвів – російськомовного («русскоязычного») населення меншинних груп дер-
жави; наявна частка білінгвів – російськомовних громадян власного етнічного походження 
кожної держави, що доволі промовисто проявляється в пострадянській Україні.

Поширення російської мови та українсько-російського білінгвізму безпосередньо 
пов’язане з бездержавним існуванням українського народу, ускладненим процесом націо-
генезу, внутрішньоколоніальним статусом українських теренів у межах Російської імперії 
та формальним республіканським статусом ув СРСР, за яких українська мова так і не стала 
повнонаціональною, не охопила усіх царин життя, усіх суспільних шарів, не стала (як 
українсько-національний білінгвізм) мовою міжнаціонального спілкування в пострадян-
ській Україні. Натомість характерною особливістю сучасної мовної ситуації залишається 
певна територіальна мовна полярність: українська мова поширена переважно на Заході 
держави, де вона стала повнонаціональною, та  має місце неповне її поширення на Сході 
держави, де російське мовне середовище домінує (передусім у містах) разом із суржиком 
(переважно на селі та в невеликих містечках).

На своєрідність мовної ситуації в Україні впливає поселенська структура росій-
ського населення та етнонаціональних меншин у державі, що разом зі значним поширен-
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ням національно-російського білінгвізму меншин визначили своєрідне співвідношення 
українців та росіян (разом з іншими етнічними спільнотами) на Заході – 9:1; на Сході – 
2,3:1 за Всеукраїнським переписом населення 2001 р.

Характерною рисою української мовної ситуації є також наявність певних перехід-
них груп крім, безпосередньо україномовних українців та російськомовних росіян, до яких 
належать «російськомовні громадяни»; «російськомовні українці»; «двомовні українці»; 
«російськомовні українокультурні українці».

Відтак непроста мовна ситуація пострадянської України дозволяє ідеологам «Рус-
ского мира» в óбразі офіційної Москви та окремих політиків використовувати означені 
територіальні, соціальні, етнонаціональні, етнокультурні особливості двомовності для 
впливу на внутрішньополітичну ситуацію в українській державі для утримання України 
у сфері політичного, економічного та культурного впливу Росії.

Можна вважати пострадянську етномовну ситуацію в Україні як певну потенційну 
основу, яка буде використовуватись Росією незалежно від сприйняття та відношення Укра-
їни до ідеології «Русского мира», але на яку буде спиратись РФ, принаймні у своїй рито-
риці та апеляціях і позовах, а то й агресивних діях, адже захист прав людини стає одним із 
інструментів не тільки демократизації країн, а й тиску на них у питаннях, що відносяться 
до їхньої ексклюзивної юрисдикції. Одне з таких питань – стан мовного, культурного 
і соціального розвитку національних меншин на їхніх територіях [12, с. 16].
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UKRAINIAN-RUSSIAN BILINGUALISM IN THE CONTEXT  
OF THE IDEOLOGY OF THE “RUSSIAN WORLD”
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The article analyzes the ethnolinguistic situation in Ukraine according to the results of the 2001 census 
through the prism of the latest Russian geopolitical concept – the ideology of the “Russian world”, which 
has been actively developed and disseminated since the 1990s.

The article considers the main approaches to understanding the latest Russian geopolitical concept – 
the ideology of the “Russian world”. Тhe particular attention has been paid to the vague polysemantic nature 
of the ideological concept of “Russian world”, which combines a wide range of interpretations – from 
understanding this phenomenon as a poetic metaphor to the idea of supraterritorial identity, the main 
component of which is the Russian language.

The post-Soviet language situation in Ukraine is defined as a state of partial spread of the Ukrainian 
language due to long-term statelessness, the characteristic territorial features of which are the full ethnic 
nature of the state language in Western Ukraine, its general social dissemination and coverage of all spheres 
of life of the region. There is a peculiar state of dissemination of Ukrainian and Russian languages in 
the central and eastern regions of the state, where the state language remains the language of partial ethnic 
distribution, which has not yet acquired general ethnic and social completeness.

A comprehensive analysis of the following Ukrainian-speaking, Russian-speaking and bilingual 
groups is proposed: “Russian-speaking citizens”, “Russian-speaking Ukrainians”, “bilingual Ukrainians”, 
“Russian-speaking Ukrainian-cultural Ukrainians” in combination with the linguo-ethnic structure 
of the population, taking into account identification and “Surzhyk”, “native language” and “more convenient, 
easier language”, considering the dominant language environment of the regions of the state. The regional 
settlement structure of the population of Ukraine, ethno-national composition on linguistic grounds, features 
of Ukrainian-Russian bilingualism have been considered.

The post-Soviet ethnolinguistic situation in Ukraine in general and Ukrainian-Russian bilingualism 
in particular are defined as a potential basis for interference and destructive influence on the domestic policy 
of a sovereign state in order to keep Ukraine in Russia’s political, economic and cultural spheres of influence.

Key words: ideology, “Russian world”, bilingualism, Ukrainian-Russian bilingualism.
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МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ОБ’ЄКТИВАЦІЇ УТОПІЧНОЇ ПРАКТИКИ 
В СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНІЙ ДІЙСНОСТІ

Ярослав Приходько
Львівський національний університет імені Івана Франка,

філософський факультет, кафедра теорії та історії політичної науки
вул. Університетська, 1, 79000, м. Львів, Україна

У статті здійснено методологічне дослідження об’єктивації утопічної практики в соціаль-
но-політичній дійсності. Проаналізовано категорію політичної рефлексії як механізм сприйняття 
та відтворення соціально-політичної дійсності. Розглянуто взаємодетермінованість між перебігом 
політичної рефлексії та дійсним політичним в суспільстві, зокрема через вироблення суспільно-полі-
тичним мисленням сприйняття політичної дійсності суб’єктами політичної рефлексії.

Продемонстровано, що політична дійсність відтворюється шляхом організації суспільства 
у інституційну вертикаль, яка замикається в механістичному функціонуванні. Ця інституційна 
замкнутість призводить до відповідної трансформації соціально-політичної практики у патрон-клі-
єнтські стосунки, де втрачається її суспільний потенціал. З’ясовано, що інституційна замкнутість 
є рекурсією гносеологічної замкнутості, коли мислення перестає бути творчою практикою, а стає 
екраном (суспільною думкою) для ретрансляції демократичних знаків, що підтримують наявний ста-
тус-кво. Продемонстровано відсутність сутнісних якостей у вертикальних утворень, їхній процесу-
альний характер, можливість зсуву інституційної вертикалі в ситуацію співжиття при відповідній 
методологічній роботі з нею. Проаналізовано, що політика є спільною практикою, яка отримує свої 
феноменальні якості в ході здійснення самої себе.

У політиці утопія виникає як життєвий потенціал, який не вписується в наявну дійсність, 
оскільки звертається не до знакового функціонування, а до спільної практики. Утопічна практика 
складається в процесі співжиття. Утопія – це поле спільного експерименту, колективного новатор-
ства, пошук нових форм співіснування.

Тому це методологічне дослідження стосується насамперед об’єктивації соціально-політич-
ної дійсності як практики співжиття. Перенесення фокусу сприйняття політичної дійсності зі знако-
вого екрану на суспільний праксис, який доступний для кожного/кожної. Переорієнтації сприйняття 
політичної практики в низовій рефлексії та політичній культурі, не як боротьби за владу, ресурси 
та вплив, а як спільної практики, що направлена на пошук нових форм співжиття.

Ключові слова: методологічне дослідження, об’єктивація, утопічна спільнота, політична 
рефлексія, політичне новаторство.

Для мене – ми з тобою вдвох складаємо безліч, і я вважаю,  
що зможу жити з тобою в будь-якій самотності.

З листа Т. Мора Е. Ротердамському (31 жовтня 1516 р.) [4, c. 226]

Це методологічне дослідження є науковою розвідкою об’єктивації утопічної прак-
тики в соціально-політичній дійсності. Акцент зроблений на поняті методології, оскільки 
це дослідження не є формальним аналізом соціально-політичної дійсності або її типоло-
гічним описом.

Наше дослідження є роботою з соціально-політичною дійсністю, яка ґрунтується 
на принципах її невизначеності, непередбачуваності та об’єктивації в процесі методоло-
гічного дослідження. Тому в цьому дослідженні соціально-політична дійсність є методо-
логічною реальністю, яка об’єктивується в процесі дослідження, тобто в непрогнозованій, 
творчій діяльності.
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Як екран політичної рефлексії соціально-політична дійсність об’єктивується 
в рефлексивних актах тих, хто її осмислює. Суб’єкт політичної рефлексії є не просто суб’єк-
том мислення, а стає суб’єктом політики як спільної практики, оскільки «ми знаходимо ряд 
ситуацій в яких – об’єктивно – політична рефлексія вже є і політичною дією» [6, c. 33].

Тому соціально-політична дійсність екран не лише політичної рефлексії, а й полі-
тичної практики, оскільки вони є одним функціональним утворенням. Політична рефлек-
сія є політичною практикою самоусвідомлення людиною себе як людини політичної. 
Це самоусвідомлення результат досвіду проживання людиною політичного життя, який 
в рефлексивних актах об’єктивується як соціальна-політична дійсність.

Адже політична дійсність виникає у практиці та є практикою, а найголовніше практи-
кою осмислення та реалізації політики. Соціально-політична дійсність є витвором спільного 
праксису – об’єктивованими, інституційними відносинами, що впливають на політичний 
праксис, формують політичні установки в суб’єктів політичної дії. Інституційність політики 
ґрунтується на її матеріальності, тобто незалежності від одноосібних актів її усвідомлення.

Соціально-політична дійсність є флюгером, який визначає пристрасність, направ-
леність та градус політичного життя. Політика – спільна справа, а її потенціал у житті 
спільноти, залежить від спільної взаємодії суб’єктів політики. Ця спільна взаємодія ожи-
вляє соціально-політичну дійсність, робить її бажаною та такою, що належить усім, а не 
є механізмом для самовідтворення статусу-кво.

Необхідність цього дослідження зумовлена тим, що актуальна соціально-політична 
дійсність нашого політичного сьогодення, зокрема дійсність пострадянської політики, є не 
спільною діяльністю, а патрон-клієнтськими стосунками. Для останніх характерний прин-
цип сприйняття політичної дійсності як формальної діяльності, а не співжиття.

Така форма сприйняття політичної дійсності виникла як наслідок функціональної 
трансформації політичних категорій давньогрецького полісу, що відбулась в новоєвропей-
ську добу [3, c. 220–221]. Політика виникає не як спеціалізована діяльність, а як форма 
організації життя спільноти давньогрецького полісу, до якої залучений кожен громадянин.

Водночас припустимо вважати, що на принципі спільної справи ґрунтується ново-
європейська та сучасна політики, оскільки він є механізмом їхньої легітимації. Влада 
суверена стає легітимною завдяки договору спільноти людей, для якої він є сувереном. Це 
є договір не суверена з підданими, а підданих між собою, який укладений заради спільної 
справи, тобто для існування громадянського суспільства [3, c. 138]. Механізмом легітимації 
влади президента в сучасних демократіях є вибори. Демократична влада об’єктивується як 
вибір спільноти. Тут і виникають політтехнологічні проблеми, що пов’язані з легітимацією 
влади в демократичних режимах, оскільки її легітимність не залежить від владних фігур, 
а є результатом консенсусу суспільства. Владні фігури мають працювати в напрямі власної 
легітимації шляхом залучення, об’єктивації суспільної думки, яка схвалює їхню владу.

Водночас демократичний консенсус ґрунтується на суспільній думці, що є екраном 
для ретрансляції демократичних знаків, які формують статус-кво та соціально-політичну 
дійсність [7, c. 28]. Політична реальність є саме такою, а не іншою, оскільки суспільна 
думка, також є тим, що формує сприйняття цієї реальності в окремішніх суб’єктів [7, c. 28]. 
Демократична дійсність немов замикається на ретрансляції образів самої себе, які відтво-
рюються в суспільних відносинах між людьми. Останні стають такими, що опосередковані 
образами, а тому нагадають зрежисовану виставу, а не спільну практику [ 2, c. 23].

Соціально-політична дійсність теперішніх демократій характеризується механіс-
тичним самовідтворенням своїх елементів в злагодженій вертикальній структурі. Здебіль-
шого в наукових розвідках політичної науки вона постає як сконструйований механізм для 
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самовідтворення суспільства, який являє собою певну функціональність, яку можна опи-
сати, схарактеризувати, винести стосовно неї абсолютні судження [8].

Це є результатом того, що принципом розуміння людиною соціально-політичної 
дійсності (і себе в ній) став принцип свідомо здійснюваного самоусвідомлення, тобто 
рефлексії [3, c. 220–221]. Остання ґрунтується на логічній формі просторово-часової 
наступності актів усвідомлення, що дає змогу cконструювати з соціально-політичної дійс-
ності стійке утворення, яке набуває незмінних якостей та стає рамкою для самоусвідом-
лення людиною її місця в дійсності [3, c. 221].

Але це самоусвідомлення є сконструйованим рефлексивним процесом, який функці-
онує відповідно до вироблених законів та принципів. Цей процес об’єктивується в наявній 
системі знань, культурі, які демонструють співвідношення сил, що беруть участь у їхньому 
вироблені. Самоусвідомлення є функціональним оператором об’єктивації соціально-по-
літичної дійсності. Тому самоусвідомлення стає механізмом для ретрансляції загально-
прийнятного статусу-кво, або механізмом для самовідтворення патрон-клієнтських відно-
син, які ґрунтуються на замиканні інституційних процесів у вертикаль. Суспільна практика 
трансформується у знакові відносини, тобто стає функціональним механізмом, що слугує 
самовідтворенню формальних відносин між знаками. Це більше не жива спільна практика, 
яка опосередкується суперечками, пристрастю та скандалами, а суспільна практика, що 
опосередкована формальністю.

Ця практика немов замикається на повторенні самої себе, сприймається як 
загальна, втрачає суспільний потенціал, оскільки рефлексивному акту самоусвідом-
лення також притаманний ідеологічний, односторонній характер [3, c. 221]. У цьому акті 
суб’єктом політичної рефлексії немов упізнається власна політична сутність та соціаль-
на-політична дійсність навколо. Вони стають абсолютними, оскільки рефлексія є остан-
нім гарантом реальності – єдиним способом сприйняття себе та навколишньої дійсності, 
зокрема політичної.

Але соціально-політичній дійсності не вдається замкнутись в інституційній, або 
рефлексивній вертикалі, оскільки енергією політичного праксису є життя, яке неможливо 
організувати в будь-яку знакову функціональність. Воно є нескінчений рух, який перетікає 
у фазах розмноження та смерті [1, с. 550]. Цей рух можна охарактеризувати як нестримне 
розгалуження життєвих форм у різноманітних напрямках. Для цього руху характерні всі 
ексцесові прояви людського життя, які парадоксально загрожують сталому функціону-
ванню суспільства.

Людські спільноти є результатом боротьби, а радше роботи із цими проявами, тобто 
їхньою організацією в контрольоване русло. Знакові утворення немов накладають власну 
квазідійсність на навколишню дійсність, тим самим об’єктивуючи та впорядковуючи її. 
Об’єктивація відбувається в актах свідомості, які є редукцією дійсності, а не самою дійсні-
стю, що забувається в ході їхньої об’єктивації. Коли останні проходять фазу об’єктивації, 
вони стають незалежними матеріальними утвореннями (соціально-політичною дійсністю, 
владою, державою), що впорядковують людські спільноти. Політика стає матеріальним 
утворенням, яке функціонує заради власного самовідтворення.

Неможливість знакових утворень замкнутись у власній функціональності полягає 
в наявності життєвого ґрунту, з якого вони проростають. Знакові утворення проростають зі 
свідомості, яка є невизначеною, спонтанною та непередбачуваною, тобто такою, що об’єк-
тивується у процесі самоусвідомлення. Знакові утворення намагаються вертикально орга-
нізувати людську свідомість та життя, але це їм не вдається зробити через невизначений 
характер останніх, які не є тими, чим є вони для вертикальної структури.
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Свідомість та життя в рамках рефлексивної процедури – це квазісвідомість та ква-
зіжиття, об’єктивовані рефлексивною процедурою. Життя та свідомість у своєму перебігу 
зсувають ґрунт, з яких проростають знакові утворення, що призводить до їхньої дефор-
мації, розмиття та розпаду, або трансформації, яка була концептуалізована як прогрес. Це 
є результатом боротьби, яка склалась між знаковими утвореннями та життєвими утворен-
нями, а не співжиття між ними, яке може призвести до іншого способу функціонування.

Саме на цьому моменті дослідження переходить до утопії як практики співжиття, 
котра націлена на пошук інакших способів існування людської спільноти, які не опосе-
редковані знаковими утвореннями, що ведуть боротьбу з проявами життя, намагаючись їх 
організувати. Спосіб існування утопічної спільноти – це колективна практика, яка спрямо-
вана на співжиття з самим життям, а не на боротьбу з ним. Фокус сприйняття політичної 
дійсності переноситься з її знакового образу на життєвий план.

Тому утопія й сприймається як нереальна, оскільки це висловлювання про зовсім 
інший спосіб існування, мислення та сприйняття. Вона є контроверсійним висловлюван-
ням, оскільки висловлюється за іншу соціально-політичну дійсність, яка не відповідає 
наявній соціально-політичній дійсності. Це не лише інакший спосіб мислення, а також 
інакший світ.

Водночас це реальний світ, оскільки він об’єктивується в людському праксисі, 
який не визначається дійсністю, а є дійсністю. Утопічний світ є реальним, оскільки спо-
сіб його функціонування не є об’єктивною даністю, а є практичною або фантазійною 
даністю. Існують різноманітні способи усвідомлення, різноманітні способи організації 
людських спільнот, які змінюються в процесі розгортання людської історії. І всі ці спо-
соби є об’єктивно даними, оскільки виражають не об’єктивність, а людську практику 
[5, с. 55]. Ця різноманітність є характеристикою людського праксису як неоднозначного, 
творчого та новаторського процесу.

Саме тому життєвий потенціал об’єктивації утопічних спільнот в соціально-полі-
тичній дійсності, зокрема в дійсності пострадянських демократій, полягає в тому, що це 
дозволить змістити фокус сприйняття місцевої політики та розімкне інституційну замкну-
тість, яка ґрунтується на однонаправленості існування. Цьому сприятиме, зокрема, пере-
несення акценту сприйняття на спільну практику, яка є доступною для кожного/кожної.

Але це актуалізує практику творчого підходу до здійснення політики, оскільки 
утопічна спільнота є фантазійним експериментом спрямованим на пошук форм її 
співжиття. Утопічність є способом існування людської спільноти та свідомості, який 
є функціонально інакшим порівняно з теперішнім способом їх існування. Це існування 
є не організованим функціонуванням політичної системи, а грою, недіянням та експери-
ментом спільноти людей.
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The methodological exploration of the problem of institutionalization of utopian communities in 
political reflection is carried out in the article. The category of political reflection as a mechanism of perception 
and reproduction of socio-political reality is analyzed. The interdetermination between the course of political 
reflection and the real political in society is considered, in particular through the development, in the course 
of socio-political thinking, the perception of political reality by the subjects of political reflection.

It is demonstrated that political reality is created through the self-organization of society in 
the institutional vertical, which stutters in the mechanistic functioning. This institutional closure leads 
to appropriate transformations of socio-political practice in cooperation with client-clients, where its 
social potential is lost. Institutional isolation has been found to be a recursion of the isolation of political 
thinking, which ceases to be a common practice and becomes a screen (public opinion) for the transmission 
of democratic signs that supports the existing status quo.

In the course of methodological exploration the absence of essential qualities in vertical formations, 
their procedural character, allow shift of a vertical in a situation of cooperation at the corresponding 
methodological work with it is shown. It is analyzed that politics is an active common practice that acquires 
its phenomenal quality in the course of self-realization.

In politics, utopia emerges as a life potential that does not fit into political reality, because it appeals 
not to a sign formation, but to the community. Utopian community arises in the practice of coexistence. 
Utopia is a field of joint experiment, collective innovation, search for new forms of coexistence.

Therefore, this methodological intelligence, first of all, concerns the issue of institutionalization in 
the political reflection of socio-political reality as a practice of coexistence. Shifting the focus of perception 
of political reality from the sign screen to the social practice that is available to everyone. As well as the issue 
of institutionalization of political practice in grassroots reflection and political culture, not as a struggle for 
power, resources and influence, but as a community practice aimed at finding new forms of coexistence.

Key words: methodological exploration, institutionalization, utopian community, political reflection, 
political innovation.
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ПОЛІТИКА ПАМ’ЯТІ: ІНСТРУМЕНТИ КОНСТРУЮВАННЯ ДИСКУРСУ 
«ЖЕРТВИ» В СУЧАСНІЙ ПОЛЬЩІ
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філософський факультет, кафедра теорії та історії політичної науки
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У статті розглянуто сутність політики пам’яті (комеморативної політики) як складової частини 
політики ідентичності на прикладі сучасної Польщі та діяльності її правлячої партії. З’ясовано, що 
в умовах глобалізації та її ризиків і викликів для національної держави актуалізуються діяльність 
та підтримка правоконсервативних політичних партій, одним із пріоритетних завдань яких є збере-
ження ідентичності національних спільнот, зокрема в контексті колективної (національної) пам’яті.

Визначено, що внаслідок складної історії XX століття спостерігається надлишкове звернення 
до історичного минулого, що призводить до формування «меморіальної індустрії» (А. Ассман) та, як 
наслідок, інструменталізації пам’яті й політизації історії. Підкреслено особливості сучасної «мемо-
ріальної індустрії», зокрема домінування в загальнонаціональному дискурсі негативних подій та апе-
лювання до пам’яті жертв (на противагу пам’яті про злочинців), що призводить до посилення явища 
віктимізації (від англ. victim – жертва), а також самовіктимізації національних спільнот.

Обґрунтовано, що одним із найбільш ефективних механізмів політики пам’яті є розмежу-
вання національних спільнот на рівні «Ми – Вони» з фокусом на позитивній самопрезентації та одно-
часному пошуку «винних/злочинців/ворогів» поза межами групи. Доведено, що консервативна полі-
тика пам’яті, притаманна етнічним культурним націям (Польща), часто ґрунтується на використанні 
дискурсу «жертви», який нерідко призводить до суперечностей і конфліктів у відносинах з іншими 
державами та національними спільнотами.

З’ясовано політичний ландшафт у сучасній Польщі, репрезентованій правлячою правокон-
сервативною партією «Prawo i Sprawiedliwość» (PiS). Визначено ключові політичні візії та орієнтації 
партії, зокрема в контексті ідентичності та національної пам’яті. Запропоновано та проаналізовано 
низку інструментів формування та реалізації політики пам’яті. Доведено, що запропоновані інстру-
менти є засобом конструювання дискурсу «жертви» у сучасній Польщі. Продемонстровано роль 
владних дискурсивних практик у реалізації політики ідентичності та колективної пам’яті.

Ключові слова: політика ідентичності, політика пам’яті, «меморіальна індустрія», правий 
консерватизм, національна держава, дискурс «жертви», «Prawo i Sprawiedliwość» (PiS).

В умовах глобалізованого світу, який актуалізує питання подальшої долі націо-
нальних держав, спостерігається підйом правоконсервативних політичних сил, зокрема 
в Центрально-Східній Європі. Одним із пріоритетних напрямків діяльності правоконсер-
вативних партій є політика ідентичності – сукупність засобів, спрямованих на формування 
відчуття унікальності певної національної спільноти. З-поміж механізмів розмежування на 
рівні «Ми – Вони» особливого значення набуває феномен колективної пам’яті, що перед-
бачає формування та реалізацію політики пам’яті, яка спирається на комплекс міфів, тра-
дицій, вірувань та уявлень про минуле, що поділяються певною нацією. Будучи невід’єм-
ним атрибутом консервативних суспільств (етнічних націй), політика пам’яті являє собою 
комплекс інструментів, що мають на меті догматизацію конкретної інтерпретації мину-
лого. Складна історія ХХ століття призвела до надлишкового звернення до подій минулого 
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та, як наслідок, політизації історії. Одним із найбільш ефективних засобів політики пам’яті 
став дискурс «жертви», який нерідко призводить до конфліктів між державами. Сучасна 
польська держава, репрезентована правоконсервативною правлячою партією «Prawo i 
Sprawiedliwość» (PiS), є класичним прикладом реалізації консервативної політики пам’яті 
з її вимогою визнання статусу «жертви» польської держави та народу.

Політичний, а також історико-культурний аспект феномена «жертви» та притаман-
ний їй специфічний дискурс, у своїй праці «Нове невдоволення меморіальною культу-
рою» [1] досліджує німецький історик А. Ассман. Виходячи із соціального конструкти-
візму, автор стверджує, що колективна пам'ять є штучним конструктом. Оскільки будь-яка 
національна спільнота прагне до позитивної самопрезентації, завданням урядів є реаліза-
ція політики пам’яті, метою якої, згідно з Ф. Ніцше, є «відчуття гордості» [1; с. 162].

Специфікою комеморативної політики є її вибірковий характер, тобто селекція тих 
подій, дат та імен, які та чи інша національна спільнота вважає важливими маркерами для 
розуміння власної історії та ідентичності. Процес надлишкового звернення до колектив-
ної пам’яті, на думку А. Ассман, створює підґрунтя для формування «меморіальної інду-
стрії», де комеморативні практики мають здебільшого політичний характер. «Меморіальна 
індустрія», за А. Ассман, характеризується, по-перше, перевагою в загальному наративі 
негативних подій і, по-друге, домінуванням пам’яті про жертв, а не злочинців [1, с. 154]. 
З огляду на це «меморіальна індустрія» призводить до конструювання й панування дис-
курсу «жертви», що передбачає вимогу визнання власного статусу з боку Іншого, якого 
часто вважають винуватцем тих чи інших подій. Оскільки статус «жертви» є вигідним, 
«меморіальна індустрія» призводить до конкуренції «жертв». Так, коли група претендує на 
визнання її як «жертви», часто йдеться про певні економічні привілеї та політичний вплив.

В одному з інтерв’ю А. Ассман зазначає, що в умовах сучасного світу «важливе 
зрушення в логіці спогадів проявляється в тому, що великого значення почали надавати не 
тільки героїчним вчинкам, а й індивідуальним стражданням» [2]. З огляду на це спосте-
рігається перехід від героїзації до віктимізації (від англ. victim – жертва), причому образ 
«жертви» часто носить інструментальний характер: так, із метою відвернення уваги від 
власних злочинів спільнота, натомість, акцентує на своїх стражданнях (те, що А. Ассман 
називає самовіктимізацією).

Інструментами конструювання травми, за А. Ассман, є музейні експозиції та шкільні 
підручники, які «з великим пієтетом відображають жертовну історію» [1, с. 158]. Специ-
фіка музеїв, присвячених історичному минулому, полягає в обов’язковій демонстрації 
опору насиллю, що є необхідним атрибутом героїзму нації. Відповідно, дискурс «жертви» 
вибудовується навколо «ворога», дії якого інтерпретуються як злочинні.

У книзі «Нове невдоволення меморіальною культурою» А. Ассман наводить при-
клади націй-жертв, до яких вона зараховує Польщу як «націю з довгою жертовною істо-
рією» [1, с. 158]. З огляду на це слід звернутися до випадку Польщі в контексті конструю-
вання дискурсу «жертви» як складової частини політики пам’яті, а отже, й ідентичності.

На останніх президентських виборах у Польщі (2020) перемогу здобув чинний пре-
зидент, кандидат від правоконсервативної партії «Prawo i Sprawiedliwość» (PiS), А. Дуда. 
У результаті парламентських виборів (2019) «PiS» отримала абсолютну більшість у нижній 
(Сейм) палаті парламенту, тоді як у верхній палаті (Сенат) перемогу здобула опозиція.

За шість років (з 2015) правління «PiS» було позначене декількома скандальними 
рішеннями, серед яких: 1) спроба криміналізувати аборти; 2) намір здійснити судову 
реформу, проєкт якої суперечив принципу незалежності судової гілки влади; 3) намагання 
узяти під свій контроль державні ЗМІ; 4) прийняття законів про заборону звинувачення 
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польської держави та народу в контексті їхньої участі в Голокості та про криміналізацію 
«пропаганди» націоналістичної ідеології ОУН-УПА; 5) відмова Польщі, усупереч розподі-
леним квотам ЄС, приймати біженців.

У контексті політики пам’яті дискурс правлячої партії фокусується на позиції 
Польщі як «жертви», зокрема, з боку: 1) нацизму; 2) комунізму; 3) українського націона-
лізму. Для унаочнення цього твердження пропонуємо звернутися до визначення інструмен-
тів конструювання політики пам’яті й, відповідно, дискурсу «жертви» у сучасній Польщі. 
Серед них виділяємо:

1) створення спеціалізованих установ. По-перше, створення Інституту національної 
пам’яті (1998) із метою дослідження збитків, завданих польській державі та народу під 
час та після Другої світової війни (наслідки нацизму та комунізму) [3]. Завдання Інсти-
туту охоплюють: вивчення та контроль архівів періоду Польської народної республіки; 
участь у процесі люстрації осіб, діяльність яких пов’язана з комуністичним періодом; 
розслідування нацистських і комуністичних злочинів; пошук невідомих поховань жертв 
комуністичного терору; дослідження діяльності німецьких концтаборів тощо. По-друге, 
створення польських музеїв, присвячених історичним травмам. Наприклад, Музей Вар-
шавського повстання, Музей Другої світової війни (Гданськ), Музей євреїв Польщі та ін. 
Метою створення подібних установ є популяризація дискурсу «жертви» польської держави 
та народу. У програмі «PiS» (2014) наведено приклад Музею проклятих солдатів (Остро-
ленка) ‒ борців антикомуністичного підпілля, які позиціонуються як жертви та мученики 
заради свободи та незалежності Польщі, тоді як СРСР визначається як агресор, що здійс-
нював «комуністичне поневолення» [4];

2) створення календаря національних свят. Національні свята в сучасній Польщі 
ілюструють значення історичного минулого, зокрема й колективних травм. Так, 1 березня 
Польща відзначає День проклятих солдатів – бійців антикомуністичного підпілля; 
13 квітня – День пам’яті жертв Катині (масовий розстріл органами НКВС полонених поль-
ських офіцерів у 1940 році); 28 червня – Національний день пам’яті Познанського червня 
1956 року (антикомуністичні протести в Познані); 1 серпня – День пам’яті Варшавського 
повстання (проти Третього Рейху в 1944 році); 11 листопада – Національне свято незалеж-
ності (здобуття незалежності Польщі від Росії, Австрії та Пруссії в 1918 році). Цікаво, що 
з приходом до влади у 2015 році «PiS» скасувала святкування 9 травня, який востаннє від-
значався в Польщі у 2014. Це, на нашу думку, значною мірою ілюструє ставлення Польщі 
до комуністичної доби [5];

3) створення пантеону національних героїв та їхня комеморація. Національними 
героями в Польщі прийнято вважати, зокрема, А. Міцкевича (національний поет, який 
у своїй творчості називав Польщу «Христом Європи», що загинув за чужі гріхи; як наслі-
док – у Польщі широко розвинувся месіанізм, тобто ідея порятунку інших народів шля-
хом страждань і самопожертви Польщі як центру католицизму) [6]; Т. Костюшка (керівник 
національно-визвольного повстання проти Пруссії та Росії 1794 року); Й. Пілсудського 
(перший голова відновленої польської держави, створеної 1918 року); Івана Павла ІІ 
(16 жовтня – День пам’яті Івана Павла ІІ в Польщі). Варто відзначити неоднозначність 
трактування з боку «PiS» постаті Л. Валенси – лідера профспілкового антикомуністичного 
руху «Солідарність», президента Польщі (1990-1995 рр), про що йтиметься нижче;

4) ухвалення законів, спрямованих на догматизацію конкретної інтерпретації 
минулого. Наприклад: 1) Закон про заборону пропаганди комунізму та інших тоталітарних 
режимів [7], що передбачає декомунізацію. Росія висловила занепокоєння щодо прийняття 
цього закону, оскільки він, на думку російських представників, «ображає пам'ять 600 тисяч 
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солдатів Червоної Армії», що боролися за звільнення Польщі під час Другої світової війни; 
2) Закон про інститут національної пам’яті [8], що передбачає, по-перше, заборону звину-
вачення польської держави та польського народу в контексті їхньої участі в Голокості (до 
прикладу, заборону словосполучення «польські концтабори») і, по-друге, заборону пропа-
ганди українського націоналізму (ОУН-УПА), дії представників якого, зокрема на Волині, 
правлячою партією інтерпретуються як геноцид польського народу [4];

4) контроль над системою освіти. По-перше, «PiS» запровадила «патріотичне вихо-
вання» у школах шляхом перегляду шкільної програми, основою якої відтепер є історія, 
польська література та мова [9]. По-друге, безпосередню участь у формуванні польських 
шкільних підручників братиме Інститут національної пам’яті. Відповідно, інтерпретація 
минулого перебуває в руках правлячої партії. «Свобода» Польщі, на думку «PiS», датується 
не 1989 роком (демонтаж соціалізму, перемога на виборах «Солідарності» на чолі з Л. Вален-
сою), а приходом до влади «PiS», що ознаменувався «відновленням суверенітету Польщі». 
По-третє, правляча партія підтримує статус шкіл як популяризаторів місць національної 
пам’яті, зокрема шляхом поїздок та екскурсій в історичні музеї, які мають бути безкоштов-
ними для школярів і студентів. Крім цього, у програмі «PiS» згадано Львів і Вільнюс як 
«історичні місця Речі Посполитої, що лишаються за межами наших нинішніх кордонів» [10];

5) створення медіапродуктів на історичну тематику. У цьому сенсі йдеться про 
історичні фільми, наприклад, неоднозначний фільм «Волинь» польського режисера В. Сма-
жовського. У ньому зображено події на Волині 1943 року як геноцид польського населення 
з боку українських націоналістів [11]. Крім цього, наразі в Польщі масово створюються 
та популяризуються інтернет-портали, присвячені історичній тематиці, наприклад, поль-
ський портал про табори смерті, створені Третім Рейхом [12];

6) вимога репарацій і реституції. Прикладом є вимога польської влади до Німеччини 
виплатити Польщі 900 млрд доларів компенсації за наслідки Другої світової війни [13].

7) захист історичних пам’ятників і пам’яток. Правляча партія має на меті від-
новити відповідальність держави за охорону та фінансування історичних пам’ятників, 
зокрема на східному кордоні» (з Україною, Литвою та Білоруссю);

8) критика опонентів – представників старого режиму. Тут доцільно згадати 
критику особистості Л. Валенси, якого представники «PiS» називають комуністичним 
агентом, який дозволив представникам комуністичної еліти уникнути покарання після 
1989 року [14]. Іншим суб’єктом критики є Д. Туск – прем’єр-міністр Польщі (2007–2014), 
під час урядування якого відбулася Смоленська авіокатастрофа, жертвами якої стали 
96 польських політиків, зокрема президент Л. Качинський. «PiS» звинувачує Д. Туска 
в тому, що його уряд передав розслідування Росії, отже, він «морально відповідальний» за 
аварію, яку в Польщі називають вбивством [10];

9) ідеалізація режиму Л. Качинського. «PiS» стверджує, що справжнім засновни-
ком «Солідарності» був не Л. Валенса, а Л. Качинський. Портрети екс-президента висять 
в історичних музеях Польщі. Він є польським національним героєм, який став жертвою 
змови, унаслідок чого трагічно загинув [15];

10) конфліктні відносини з іншими державами на ґрунті історичного минулого. 
Прикладом є конфлікт з Україною навколо Волинської трагедії, яку в Польщі називають 
Rzeź wołyńska (Волинська різанина), та інтерпретації постаті С. Бандери. Так, голова МЗС 
Польщі у 2015–2018 рр. В. Ващиковський зазначав, що зі С. Бандерою Україна не має шан-
сів вступити до ЄС, оскільки Польща використає своє право вето [16].

Таким чином, із метою інтеграції національної спільноти навколо загального істо-
ричного наративу одним із ключових векторів діяльності польської правлячої партії «Prawo 
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i Sprawiedliwość» є формування та реалізація політики пам’яті як складової частини полі-
тики ідентичності. У випадку етнічних націй, якою є польська, консервативна політика 
пам’яті нерідко призводить до політизації історії, її перетворення на інструмент панування 
та легітимації владних кіл, а також політичних маніпуляцій із минулим. Запропоновані 
інструменти конструювання національної пам’яті передусім базуються на дискурсивному 
висловлюванні владного характеру, що у випадку Польщі здебільшого постає як дискурс 
«жертви». Відповідний дискурс знаходить свій вияв у створенні музеїв, впровадженні від-
повідної шкільної програми, написанні підручників з історії, відзначенні національних 
свят тощо. Засоби, які використовує правоконсервативний польський уряд, в умовах глоба-
лізації мають на меті гуртування нації навколо спільних – консервативних – тем і ціннос-
тей, а саме: держави-нації, національної спільноти, території, перегляду минулого та фік-
сування його травм у теперішньому.
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OF “VICTIM” DISCOURSE IN MODERN POLAND
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The article considers the essence of the politics of memory (commemorative politics) as a component 
of identity politics on the example of modern Poland and the activities of its ruling party. It was found that 
in the context of globalization and its risks and challenges for the nation state, the activities and support 
of right-wing conservative political parties, one of the priorities of which is to preserve the identity of national 
communities, in particular in the context of collective (national) memory, are relevant.

It is determined that due to the complex history of the XX century there is an excessive appeal to 
the historical past, which leads to the formation of the ‘memorial industry’ (A. Assman) and, as a consequence, 
the instrumentalization of memory and politicization of history. The peculiarities of the modern ‘memorial 
industry’ are emphasized, in particular the dominance of negative events in the national discourse and appeal 
to the memory of victims (as opposed to the memory of perpetrators), which leads to an increase in 
the phenomenon of victimization and self-victimization of national communities.

It is argued that one of the most effective mechanisms of polics of memory is the delimitation 
of national communities at the ‘We-They’ level with a focus on positive self-presentation and the simultaneous 
search for ‘culprits / perpetrators/ enemies’ outside the group. It has been proven that the conservative politics 
of memory inherent in ethnic cultural nations (Poland) is often based on the use of the ‘victim’ discourse, 
which often leads to contradictions and conflicts in relations with other states and national communities.

The political landscape in modern Poland, represented by the ruling right-wing conservative party 
‘Prawo i Sprawiedliwość’ (PiS), has been clarified. The key political visions and orientations of the party 
have been identified, in particular in the context of identity and national memory. A number of tools for 
the formation and implementation of politics of memory have been proposed and analyzed. It is proved 
that the proposed tools are a means of constructing the ‘victim’ discourse in modern Poland. The role 
of authoritarian discursive practices in the implementation of the politics of identity and collective memory 
is demonstrated.

Key words: identity politics, politics of memory, ‘memorial industry’, right-wing conservatism, 
national state, ‘victim’ discourse, ‘Prawo i Sprawiedliwość’ (PiS).
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МІСЦЕ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ В ПОЛІТИЧНІЙ СИСТЕМІ ЄС 
У КОНТЕКСТІ ВІДНОСИН ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Белла Ткач
Київський національний університет імені Тараса Шевченка,

філософський факультет, кафедра політичних наук
вул. Володимирська, 60, 02000, м. Київ, Україна

У статті розглянуто місце Європейського парламенту в політичній системі Європейського 
Союзу з огляду на відносини відповідальності, що існують між політичними інститутами даного 
міждержавного об’єднання. У межах національних держав парламенти мають значну роль у реаліза-
ції відносин відповідальності, разом із главою держави та урядом. Парламент виступає як суб’єктом, 
так і об’єктом політичної відповідальності, оскільки він уповноважений ініціювати настання відпо-
відальності інших органів держави, а також сам може бути притягнений до політичної відповідаль-
ності у тій чи іншій формі. Для з’ясування особливостей відносин відповідальності, що склалися 
навколо Європейського парламенту, запропоновано розглянути його основні функції як колегіаль-
ного органу. Визначено, що функції, якими наділені парламенти національних держав, також при-
таманні Європейському парламенту. Проте з огляду на інституціональну систему ЄС як об’єднання 
із високим ступенем політичної інтеграції його суб’єктів, представленої одночасно наднаціональ-
ними та міжурядовими інститутами, такі функції парламентів набувають відповідного змісту. Так, 
виокремлено представницьку, законодавчу, установчу та контрольну функцію Європейського пар-
ламенту. Представницька функція Європейського парламенту пов’язана з його характеристикою як 
єдиного виборного органу у політичній системі ЄС. Законодавча функція представлена спільною 
діяльністю Європейського парламенту та Ради ЄС з прийняття законодавчих актів, що має на меті 
збалансування принципів наднаціональності та міжурядовості в законодавчій сфері. Призначення 
Європейським парламентом Європейської комісії, а також можливість застосування такого інсти-
туту політичної відповідальності, як висловлення вотуму недовіри до Європейської комісії, визначає 
зміст установчої функції. Розкрито наступні форми прояву контрольної функції Європейського пар-
ламенту: депутатські запити, інтерпеляція, створення слідчої комісії.

Ключові слова: Європейський Союз, Європейський парламент, парламент, політична відпові-
дальність, інститути політичної відповідальності парламенту.

Європейський Парламент займає особливе місце в політичній системі Європей-
ського Союзу, оскільки він є єдиним виборним наднаціональним інститутом у рамках 
міждержавного об’єднання. Розвиток Європейського парламенту як законодавчого органу 
сягає до 50-х років ХХ ст., коли в межах Європейського об’єднання вугілля та сталі було 
створено Загальну асамблею із досить обмеженими повноваженнями, що мала переважно 
консультативний характер. Із часом сутність ЄС як інтеграційного об’єднання зазнала 
чималих трансформацій, що відобразилося і на особливостях та повноваженнях його про-
відних політичних інститутів. Наразі в наукових колах відбувається чимало дискусій сто-
совно того, яким має бути подальший розвиток ЄС в цілому та Європейського парламенту 
зокрема, особливо в контексті кризи представництва та так званого дефіциту демократії. 
Відтак перспективним є дослідження місця Європейського парламенту як представниць-
кого колегіального органу у системі політичних інститутів ЄС, а також визначення його 
ролі у становленні відносин відповідальності в межах ЄС. Відповідно, метою статті є ана-
ліз провідних функцій Європейського парламенту в контексті відносин відповідальності.
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Європейський Парламент та окремі аспекти його функціонування стали об’єктом 
досліджень багатьох вчених, серед яких особливо варто виокремити праці Ф. Джейкобса, 
О. Кости, Б. Крама, А. Креппель, М. Поллака, С. Хікса, С. Хобольт, М. Шеклтона, Дж. Цебе-
ліса, А. де Фео та ін. Політико-правовий статус Європейського парламенту та європарламен-
тарів закріплено в установчих договорах ЄС, зокрема в Договорі про Європейський Союз, 
Договорі про функціонування Європейського Союзу, Регламенті Європейського парламенту.

Вихідним пунктом даного дослідження є вивчення політичної відповідальності 
Європейського парламенту з позицій порівняльного та інституціонального підходів. Порів-
няльний підхід тут дозволяє зіставити особливості та компетенції парламенту, створеного 
всередині ЄС як міждержавного об’єднання, з парламентами національних держав: «ЄП 
можна вивчати як «звичайний парламент», члени якого голосують передбачувано і згурто-
вано в політичному просторі, де домінують звичні змагання між партіями лівого і правого 
спрямування» [10, с. 130]. Інституціоналізм дає змогу розглянути Європейський парламент 
в ролі одного з інститутів у межах політичної системи ЄС та його взаємодію з іншими 
такими інститутами в розрізі відносин відповідальності.

Традиційно форми політичної відповідальності парламентів національних держав 
поділяються на колегіальні, що означає настання відповідальності парламенту як колегі-
ального органу, та індивідуальні, або ж інститути політичної відповідальності парламен-
таріїв. Варто зазначити, що аналогічний розподіл характерний і для політичної системи 
Європейського Союзу, проте із деякими застереженнями, що стосуються особливостей 
інституціонального дизайну самого міждержавного об’єднання. У межах дослідження 
місця Європейського парламенту в політичній системі ЄС ключовим є саме його колегіаль-
ний характер. Парламенти національних держав як виборні органи передусім несуть від-
повідальність перед народом, і в загальному розумінні реалізація політичної відповідаль-
ності парламенту тут відбувається шляхом загальних прямих виборів. Також у контексті 
парадигми відповідальності парламент як колегіальний орган може бути відповідальним 
перед главою держави – останній може достроково припинити повноваження парламенту 
або застосувати право вето щодо прийнятих парламентом законів. Це свідчить про те, що 
парламент як один із вищих органів державної влади має певні обмеження у своїх повнова-
женнях, що забезпечує чіткий поділ влади і функціонування системи стримувань і противаг.

Особливість інституціональної системи ЄС полягає в тому, що між політичними 
інститутами об’єднання відсутній поділ влади у класичному розумінні: значний обсяг 
повноважень у законодавчій та виконавчій сфері нерівномірно розподілений між ними. 
Відтак дослідження особливостей політичної відповідальності Європейського парламенту 
вимагає уточнення функцій, які на нього покладено у межах діяльності ЄС.

До основних функцій парламенту відносять такі: представницьку, законодавчу, уста-
новчу (або рекрутингу) та контрольну функції [14]. Представницька функція Європейського 
парламенту закладена у ст. 10 Договору про Європейський Союз: «Функціонування Союзу 
має бути засноване на засадах представницької демократії», «Громадяни безпосередньо 
представлені на рівні Союзу в Європейському парламенті» [1]. Представництво громадян 
забезпечено шляхом участі у загальних прямих виборах до Європейського парламенту за 
принципом пропорційності: кількість мандатів від певної держави-члена ЄС розподіляють 
пропорційно до кількості населення у цій державі. Варто зазначити, що на рівні установчих 
договорів закріплення єдиної виборчої системи відсутнє, кожна держава-учасниця ЄС має 
право самостійно визначати спосіб обрання депутатів Європейського парламенту в межах 
принципу пропорційного представництва. Політична практика ЄС у питанні проведення 
виборів до Європейського парламенту засвідчує, що існує розподіл між преференційною 
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системою, або системою єдиного голосу, що передається, за яких виборці мають змогу зро-
бити вибір між кандидатами окремих партій, та системами із закритими списками, за якими 
голос виборця йде на користь списку партії в цілому. Як зазначають С. Хікс та Б. Хойланд, 
«депутати, обрані за преференційними системами, зазвичай витрачають більше часу на 
передвиборну агітацію безпосередньо перед виборцями та представляють інтереси своїх 
виборчих округів у парламенті, аніж депутати, обрані за системами закритого списку. Крім 
того, з виборцями частіше контактують кандидати та отримують кращу інформацію про 
вибори за виборчими правилами з відкритим списком. Усередині парламенту члени Євро-
пейського парламенту, обрані за преференційними виборчими системами, як правило, 
є більш незалежними від своїх національних партій і більш реагують на вказівки своїх євро-
пейських політичних груп» [6, с. 184–185]. Відтак відсутність єдиної виборчої системи до 
Європейського парламенту створює диспропорцію щодо підстав політичної відповідально-
сті. Оскільки у широкому розумінні відповідальність – це відповідність між конкретними 
діями політичних інститутів та очікуваннями і вимогами щодо них з боку суспільства, 
спостерігаємо, що спосіб обрання парламентаріїв впливає на зміст таких очікувань: в дер-
жавах-членах, де під час виборів до Європейського парламенту, застосовується система із 
відкритими списками, вимоги щодо депутатів мають у більшій мірі загальноєвропейський 
характер та стосуються політики ЄС в цілому. У державах-членах, де вибори відбуваються 
за закритими списками, голосування виборців є продовженням лінії внутрішньої політики.

Законодавча функція є одним із ключових напрямів діяльності парламентів. 
У межах політико-правової практики Європейський парламент не є самостійним суб’єк-
том прийняття законодавчих актів. По-перше, відсутній такий вид законодавчої ініціативи, 
як парламентська, що дозволяє депутатам (або індивідуально, або групі депутатів) пода-
вати законопроект на розгляд парламенту. Право законодавчої ініціативи належить Євро-
пейській комісії. Європейський парламент тут має обмежені повноваження: так, згідно 
зі ст. 225 Договору про функціонування ЄС, Європейський парламент може за подан-
ням більшості членів, що входять до його складу, звернутися до Європейської комісії із 
проханням внести відповідну пропозицію; у разі відмови Комісія має надати пояснення 
Європейському парламенту [2]. По-друге, процедура прийняття законопроектів має свою 
специфіку, що відрізняється від парламентів національних держав і зумовлена інституці-
ональним дизайном ЄС. Так, установчими договорами ЄС встановлено, що законодавчий 
процес здійснюється у двох основних формах: по-перше, це звичайна законодавча про-
цедура, за якої Європейський парламент приймає рішення спільно з Радою ЄС, по-друге, 
спеціальна законодавча процедура, за якої основним актором є Рада ЄС, а вплив Європей-
ського парламенту обмежений участю у процедурі погодження або консультації.

У межах національних держав поширеним інститутом політичної відповідальності 
парламентів є застосування права вето главою держави щодо актів, прийнятих парламен-
том, проте даний інститут втрачає свою актуальність щодо Європейського парламенту 
з огляду на характер законодавчого процесу, в якому приймають участь одразу три політич-
них інститути ЄС. Спільну діяльність Європейського парламенту і Ради в межах звичайної 
законодавчої процедури нерідко порівнюють із законодавчим процесом двопалатних пар-
ламентів (А. Крепель, Д. Фінке, Р. Костелло, Р. Томпсон, Дж. Цебеліс). Так, Європейський 
парламент тут є наднаціональним інститутом, що має на меті представництво загальноєв-
ропейських інтересів, а Рада ЄС постає в ролі міждержавного інституту, що виражає пози-
ції держав-членів ЄС. Відповідно, діяльність зазначених інститутів означає збалансування 
законодавчого процесу та недопущення верховенства наднаціонального або міждержав-
ного принципу у прийнятті законодавчих актів ЄС.
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Установча функція означає участь парламенту у формуванні державних органів, 
зокрема уряду. «У національних парламентських системах партії намагаються створити 
коаліції після виборів з метою формування уряду. Як результат, парламентські вибори на 
практиці розвиваються навколо питання про те, хто буде в уряді, а хто стане наступним 
прем’єр-міністром. Це дає виборцям чіткий вибір, оскільки їх голос допомагає визначити, 
хто буде при владі після виборів. Це не так у ЄС, оскільки Європейська комісія, яку можна 
розглядати як «уряд» ЄС, не формується безпосередньо на основі виборів до Європей-
ського парламенту» [8, с. 289]. Проте останній має значні повноваження у формуванні 
Європейської комісії. За поданням Європейської Ради парламент затверджує або відхиляє 
кандидатуру на посаду Президента Європейської комісії, після чого держави-члени ЄС 
мають сформувати персональний склад Європейської комісії за погодженням із затвердже-
ним кандидатом у Президенти. Європейський парламент має проголосувати за склад Євро-
пейської комісії в цілому.

У контексті установчої функції Європейський парламент наділений правом як при-
значати Європейську комісію, так і висловити вотум недовіри щодо неї, що означатиме при-
пинення повноважень останньої. Такий інститут політичної відповідальності притаманний 
парламентам держав із парламентарною або змішаною формою правління. У цілому, як 
вказує М. Шеклтон, в ЄС «розвиток контролю за призначенням виконавчих органів наба-
гато відставав від будь-якого парламентського уряду. Це підтвердило ширші обмеження, 
накладені інституціональною архітектурою, де існує безліч джерел виконавчої влади і де 
існують горизонтальні відносини взаємного контролю між конкуруючими установами, а не 
ієрархічні командні відносини» [13, с. 197]. Європейська комісія відповідає за здійснення 
своїх повноважень перед Європейським парламентом як колегіальний орган, оскільки сам 
парламент не має повноважень усунути з посади окремих членів Європейської комісії.

Головним об’єктом парламентського контролю в межах здійснення контрольної 
функції парламентами національних держав є виконавча влада, зокрема уряд як найвищий 
орган у системі виконавчої влади. Проте місце і роль виконавчої влади в ЄС не є чітко 
визначеними. Значний обсяг функцій та повноважень, якими наділені уряди на національ-
ному рівні, розподілений між Європейською Радою та Радою ЄС. У свою чергу, Європей-
ський парламент «має мінімальний контроль над ними, хоч обидва інститути регулярно 
звітують перед ним та відповідають на запитання. Для деяких це є головною вадою: один 
із членів парламенту описав це як велику діру в управлінні ЄС, яка призводить до того, що 
виборці не розуміють тривимірного характеру Союзу. Для інших це швидше питання роз-
поділу компетенцій: робота Європейського парламенту полягає у притягненні до відпові-
дальності Європейської комісії, тоді як національні парламенти повинні стежити за своїми 
міністрами, які йдуть до Ради та главою держави або уряду, який бере участь у діяльності 
Європейської ради» [4, с. 78]. Розглядаючи сутність контрольної функції Європейського 
парламенту у контексті відповідальності, можна виокремити певні форми підпорядкування 
політичних інститутів ЄС Європейському парламенту на основі Договору про функціону-
вання ЄС та Регламенту Європейського парламенту. До них належать: діяльність слідчої 
комісії (committee of inquiry), усні та письмові запити, інтерпеляція.

Згідно зі ст. 226 Договору про функціонування ЄС Європейський парламент може на 
прохання чверті членів, що входять до його складу, створити тимчасовий слідчий комітет 
для розслідування порушень чи недобросовісного здійснення повноважень у процесі імпле-
ментації законодавства Союзу [2]. У Регламенті Європейського парламенту контрольна 
функція у межах слідчої комісії поширюється не лише на інститути, що створені в межах 
ЄС, а й на національні держави: «У разі, якщо ймовірне порушення чи недобросовісне 
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управління при впровадженні законодавства Союзу було здійснено зі сторони представника 
держави-члена, слідчий комітет може звернутися до парламенту відповідної держави-члена 
з проханням співпрацювати у розслідуванні» [12]. Можна зазначити, що створення слідчої 
комісії є «ефективним інструментом політичного контролю над Комісією як з точки зору 
відповідності запитам про розслідування, так і з прийнятими остаточними рекомендаціями» 
[11, с. 33], проте має свої обмеження щодо застосування у контексті національних держав.

Підконтрольність Європейської комісії парламенту також визначена у ст. 230 Дого-
вору про функціонування ЄС, згідно з якою Комісія відповідає усно або письмово на запи-
тання, задані їй Європейським парламентом або його членами. Регламентом Європейського 
парламенту встановлено розширений перелік інститутів та посадових осіб, до яких може 
бути застосована процедура усних та письмових депутатських запитів, ними є: Рада, Євро-
пейська Рада, Комісія або Віце-президент Комісії / Верховний представник Союзу з питань 
закордонних справ та політики безпеки [12]. Інтерпеляція як особливий вид депутатського 
запиту, що супроводжується дебатами із приводу конкретного питання, передбачена прави-
лом № 139 Регламенту. Необхідно зазначити, що якщо порядок депутатських запитів до Євро-
пейської комісії визначений у Регламенті Європейського парламенту, то порядок надання 
відповідей Європейською Радою та Радою ЄС встановлено регламентами вказаних інститу-
тів, що підкреслює більший обсяг контрольних повноважень щодо Комісії з боку Європей-
ського парламенту та надає певну автономність Раді ЄС та Європейській Раді як міжуря-
довим інститутам. Це можна охарактеризувати як «відхід від поняття парламентаризму, 
оскільки сутність інтерпеляції полягає не лише в тому, щоб члени парламенту отримували 
інформацію, а й у тому, щоб демонструвати своє невдоволення роботою уряду» [9, с. 477].

Отже, характеризуючи місце Європейського парламенту в системі відносин полі-
тичної відповідальності ЄС, можна погодитися з тим, що Європейський парламент на 
наділений значними функціями та повноваженнями. Водночас існує суттєва проблема, яка 
полягає в тому, що «незрозуміло, хто повинен нести відповідальність, оскільки локус над-
національної політичної влади залишається поза увагою. Комісія не має власного політич-
ного мандату, а отже, представляє всі свої рішення як просте виконання правил, встанов-
лених державами-членами (часто з схваленням ЄП). Держави-члени не несуть політичної 
відповідальності як колектив на європейському рівні, і, за відсутності узгодженої політич-
ної орієнтації, вони схиляються до позицій, прийнятих Комісією» [3, с. 279].

Європейський парламент повню мірою наділений основними функціями, що прита-
манні парламентам національних держав, а саме: представницькою, законодавчою, уста-
новчою та контрольною. У межах представницької функції відносини відповідальності 
прослідковуються у залежності очікувань виборців щодо реалізації певного політичного 
курсу від способу обрання євродепутатів. Законодавча функція представлена діяльністю 
з прийняття рішень Європейським парламентом спільно з Радою ЄС та, у меншою мірою, 
Європейською комісією, що нівелює необхідність наявності окремих інститутів відпові-
дальності за здійснення законодавчих повноважень перед іншими інститутами в політич-
ній системі ЄС. У межах установчої функції визначено право Європейського парламенту 
затверджувати Європейську комісію як інститут, що володіє значними виконавчими пов-
новаженнями, а також з’ясовано, що Європейська комісія несе відповідальність перед 
Європейським парламентом у формі висловлення останнім вотуму недовіри. Контрольна 
функція Європейського парламенту може бути реалізована у формі депутатських запитів, 
інтерпеляції та діяльності слідчої комісії. Відтак можна зробити висновок про те, що Євро-
пейський парламент має виразно більші повноваження у сфері контролю Європейської 
комісії як наднаціонального інституту, тоді як взаємовідносини з іншими політичними 
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інститутами (Європейською Радою та Радою ЄС) є обмеженими в контексті відповідаль-
ності, оскільки в політико-правовій практиці ЄС відсутні дієві механізми настання нега-
тивних наслідків за здійснення політики такими інститутами.
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The article considers the place of the European Parliament in the political system of the European 
Union in the context of responsibility relations that exist between the political institutions of this 
intergovernmental organization. Within nation states, parliaments play a significant role in the implementation 
of the relationship of responsibility, along with the head of state and the government. Parliament acts as both 
a subject and an object of political responsibility, as it is authorized to initiate the onset of responsibility 
of other state bodies, and it can also be brought to political responsibility. To clarify the specifics 
of the responsibility relationship that has developed around the European Parliament, its key functions 
as a collegial body have to be considered. It is determined that the functions of the parliaments of nation-
states are also inherent in the European Parliament. However, given the institutional system of the EU as 
an organization with a high degree of political integration of its subjects, represented by both supranational 
and intergovernmental institutions, such functions of parliaments acquire respective meaning. Thus, 
the representative, legislative, constituent and control functions of the European Parliament are singled 
out. The representative function of the European Parliament is related to its characteristics as the only 
elected body in the EU political system. The legislative function is represented by the joint activities 
of the European Parliament and the Council in the adoption of legislative acts, which aims to balance 
the principles of supranationality and intergovernmentalism in the legislative sphere. The appointment 
of the European Commission by the European Parliament, as well as the possibility of applying such 
an institution of political responsibility as a motion of censure, determines the content of the constituent 
function. The following forms of the control function of the European Parliament are revealed: parliamentary 
inquiries, interpellation, creation of a commission of inquiry.

Key words: European Union, European Parliament, parliament, political responsibility, political 
responsibility institutions of parliament.
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ЕКОЛОГІЧНИЙ ПОРЯДОК ДЕННИЙ ПРЕЗИДЕНТА ФРАНЦІЇ Е. МАКРОНА

Лілія Хорішко
Запорізький національний університет,

факультет соціології та управління, кафедра політології
вул. Жуковського, 66, 69600, м. Запоріжжя, Україна

У статті розглянуто особливості формування порядку денного, що сприяє актуалізації в полі-
тичній системі певних думок та дій, спрямованих на досягнення поставленої мети. Порядок денний 
реалізується на внутрішньому та зовнішньому рівнях функціонування держави, поєднуючи полі-
тичний, медійний та публічний аспекти. Формування порядку денного відбувається згідно із вста-
новленою процедурою, що передбачає актуалізацію проблемної ситуації для громадськості та ЗМІ, 
визначення списку ключових питань та механізмів розв’язання проблеми. Суб’єктами ініціювання 
порядку денного можуть виступати перші посадові особи держави. 

Доведено, що екологічна проблематика є складником суспільно-політичного дискурсу Фран-
ції. В ході громадського обговорення екологічних ініціатив правлячої еліти були прийняті Екологіч-
ний кодекс, Хартія стійкого розвитку. Ці документи закріпили індивідуальний та колективний рівні 
відповідальності в реалізації екологічної політики, визначили загальні принципи формування еко-
логічної безпеки громадян. Проаналізовано особливості формування екологічного порядку денного 
у Франції. Актуальність проблематики зумовлена новими викликами, що постають перед французь-
кою правлячою елітою в умовах сучасної політичної дійсності. Вони формують запит на екологічні 
ініціативи та проєкти. Проаналізовано діяльність Е. Макрона як суб’єкта ініціювання екологічного 
порядку денного. Його діяльність спрямована на актуалізацію для внутрішньої та зовнішньої громад-
ськості гостроактуальних екологічних проблем і пошук механізмів їх вирішення. Він активно пре-
зентує свою позицію, беручи участь у таких заходах, як засідання Європарламенту, саміти, форуми, 
зустрічі, дебати, а також ініціює їх проведення. На зовнішньому рівні взаємодії французький пре-
зидент акцентує увагу на потребі дотримання принципів Паризької кліматичної угоди, формування 
«екологічного та продовольчого суверенітетів». Екологічна безпека розглядається Макроном як одна 
з основних складових частин поступального розвитку Франції та ЄС загалом. На внутрішньому рівні 
за сприяння Макрона було схвалено пакет рішень з питань клімату та енергетики, спрямованих на 
виконання зобов’язань у рамках Паризької кліматичної угоди. 

Ключові слова: екологічний суверенітет, продовольчий суверенітет, порядок денний, еколо-
гічна безпека, Паризька кліматична угода.

В умовах сучасної політичної дійсності зростає актуальність екологічного порядку 
денного. Це пояснюється як негативними змінами у функціонуванні світової екосистеми, 
зумовленими зростанням інтенсивності господарсько-перетворюючої діяльності, так і під-
вищенням рівня екологічної культури громадян розвинених держав. Отже, питання еко-
логічної безпеки все частіше включається до порядку денного різних політичних суб’єк-
тів. У цьому контексті досить яскравим прикладом є політична система Франції. Місцеві 
вибори засвідчили, що проблеми екологічної безпеки є пріоритетними для французького 
суспільства, свідченням чого стали їх результати. Представники партії «Європа Екологія 
Зелені» здобули перемогу у боротьбі за місця у місцевих радах, а також їх представники 
стали мерами таких міст, як Бордо, Ліон, Страсбург. Водночас партія Е. Макрона «Впе-
ред, республіко!» зазнала відчутної поразки, що свідчить про зниження довіри виборців 
та зменшення популярності чинного президента Франції.
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Результати місцевих виборів засвідчили, що правлячій еліті на чолі з Е. Макроном 
потрібно вносити певні корективи та змінювати підходи до реалізації державної політики, 
формувати порядок денний, що відповідає нагальним потребам суспільства. Тому саме 
екологічні ініціативи правлячої еліти та ефективні методи їх практичної реалізації можуть 
сприяти підвищенню рівня довіри суспільства. Відсутність реакції на динаміку політичних 
орієнтацій громадян ставить під загрозу позитивні результати для Е. Макрона та партії 
«Вперед, республіко!» на чергових президентських та парламентських виборах у Франції. 
Основна мета цієї наукової розвідки – дослідити особливості формування екологічного 
порядку денного чинним президентом Франції.

У політичній науці проблематика формування порядку денного досить широко 
представлена у роботах Дж. Діарінга, Дж. Кінгдона, Е. Роджерса та інших. Порядок ден-
ний можна розглядати як своєрідну сукупність актуальних тем і відповідних їм заходів, 
що підлягають здійсненню заради досягнення стратегічної мети. На думку Дж. Діарінга 
та Е. Роджерса, наявні такі види «порядків денних»: політичний, що визначається правля-
чою елітою; медійний, що встановлюється ЗМІ; публічний, що формується у громадській 
думці під впливом двох попередніх [6]. Вони здатні конкурувати між собою, але форму-
вання порядку денного, орієнтованого на задоволення запиту суспільства чи політичної 
системи загалом, потребує їх взаємодії та взаємодоповнення.

На думку Дж. Кінгдона, формування порядку денного в конкретній політичній 
системі відбувається за певною процедурою. По-перше, політичні суб’єкти актуалізу-
ють певну проблемну ситуацію для громадськості та ЗМІ. Для цього використовуються 
такі інструменти: оцінювання важливості проблеми, акцентування уваги на тих чи інших 
подіях, пов’язаних з проблемною ситуацією, моніторинг громадської думки. По-друге, 
формується своєрідний список питань, вирішення яких є важливим для громадськості, 
оскільки відповідає їх цінностям і задовольняє відповідні інтереси. По-третє, відбувається 
формування альтернатив у вирішенні проблем [8]. Взаємозв’язок окреслених складників 
забезпечує відкриття «вікон можливостей», що сприяють прийняттю ефективних рішень 
у досягненні поставлених цілей.

У цьому контексті розглянемо більш детально екологічний аспект політичного 
порядку денного Е. Макрона, що формується на внутрішньому та зовнішньому рівнях. 
Вказані рівні досить тісно пов’язані в риториці французького президента, оскільки він роз-
глядає екологічну безпеку як одну з основних складових частин прогресивного розвитку 
Франції та ЄС загалом. Потрібно зазначити, що екологічна проблематика є традиційною для 
політичної системи Франції [2]. Наприклад, можна згадати наявність Екологічного кодексу, 
прийнятого в ході суспільного обговорення ініціатив правлячої еліти, природозахисних 
і громадських організацій. Його імплементація закріпила індивідуальну та колективну від-
повідальність суб’єктів у сфері охорони навколишнього середовища, створивши фундамент 
для прийняття екологічного законодавства. Також була прийнята Хартія стійкого розвитку, 
яка задекларувала такі екологічні ініціативи: сприяння збереженню традиційної флори 
та фауни, зменшення наслідків впливу парникового ефекту тощо. Досить активно держава 
бере участь у реалізації екологічних програм ООН та інших міжнародних організацій.

На зовнішньому рівні актуалізація екологічної повістки дня відбувається насамперед 
завдяки активній риториці Макрона та участі в різних заходах. У своєму першому виступі 
з трибуни Генеральної Асамблеї ООН він назвав зміну клімату однією з основних загроз 
існування людства, наголосивши про всебічну підтримку Францією виконання Паризької 
кліматичної угоди. «Ця угода не підлягає перегляду. Вона нас об’єднує… . Договір може 
бути збагачений за рахунок нових зобов’язань, нових вкладів. Ми не відступаємо» [1]. 



266
Вісник Львівського університету. Серія філос.-політолог. студії. 2021. Випуск 36
Л. Хорішко

За ініціативи Макрона в Парижі відбувся кліматичний саміт «Одна планета». У ході 
саміту представниками різних держав були обговорені актуальні проблеми захисту навко-
лишнього середовища, механізми боротьби з глобальним потеплінням, створено суверенні 
фонди для підтримки діяльності щодо захисту клімату, а також сформована «Коаліція вуг-
лецевої нейтральності» [4]. Макрон у своєму виступі наголосив на незмінній позиції Фран-
ції у питаннях екологічної безпеки та поглибленні зусиль у міжнародній співпраці, анон-
сував припинення видачі нових ліцензій на видобуток нафти та газу, скорочення викидів 
вуглецю до допустимої норми, відмову від бензинових двигунів та поступове припинення 
виробництва електроенергії з вугілля.

Беручи участь у Давоському економічному форумі, Макрон зазначив, що Франція 
спроможна взяти на себе провідну роль у боротьбі з кліматичними змінами. Це дозво-
лить посилити конкурентоспроможність держави в умовах сучасної політичної дійсності. 
Виступаючи в Європейському парламенті, президент Франції визначив екологічний суве-
ренітет однією з основних складових частин європейського суверенітету. На його думку, 
екологічний суверенітет має базуватися на основних принципах Паризької кліматичної 
угоди, а провідні інституції ЄС повинні всебічно сприяти поглибленню співпраці між 
державами у цьому напрямі. Екологічна безпека тісно взаємопов’язана з продовольчою, 
оскільки сприяє реалізації права громадян на безпечне середовище проживання та якісне 
харчування. «Це те, чого очікують від нас громадяни, перед якими ми несемо відповідаль-
ність. Це добре для нашого економічного розвитку, адже це вибір, що відповідає нашим 
довгостроковим зобов’язанням» [12]. 

Макрон брав активну участь у першому віртуальному кліматичному саміті, що від-
бувався на онлайн-платформі www.vitualclimatesummit.org. Лідери понад 50 держав роз-
містили звернення стосовно важливості виконання зобов’язань Паризької кліматичної 
угоди та недопущення подальшого зростання глобальної температури. Зокрема, французь-
кий президент наголосив, що наслідки зміни клімату загрожують безпеці людства, а тому 
Франція сповнена рішучості боротися з ними. До першочергових завдань він відніс такі: 
формування фінансових фондів, залучення інвестицій та ініціативи приватних суб’єктів, 
вдосконалення принципів державної екологічної політики.

Напередодні виборів до Європарламенту у більшості провідних видань країн світу 
була розтиражована стаття Макрона «Європа в небезпеці» [9]. У ній він акцентував увагу 
на тому, що питання екологічної безпеки пов’язані з прогресом у розвитку людства та ЄС 
загалом. До невідкладних заходів, що потребують уваги європейської спільноти, на його 
думку, належать такі: забезпечення скорочення викидів окису вуглецю та пестицидів, фор-
мування Європейського кліматичного банку, посилення контролю за харчовими продук-
тами тощо. Тому, на думку президента Франції, проблеми екологічної безпеки мають бути 
включені до порядку денного всіх національних і наднаціональних інституцій. 

Можна зробити висновок, що політик приділяє велику увагу формуванню екологіч-
ного порядку денного на зовнішньому рівні. По-перше, в ході проведення різних заходів 
(саміти, форуми, засідання Європарламенту) така проблематика завжди звучить у висту-
пах Макрона. Він досить вдало акцентує увагу на взаємозалежності добробуту громадян 
ЄС від вдалих кроків у вирішенні екологічних проблем, оперує поняттями «екологічний 
та продовольчий суверенітети» як складників суверенності та процесів модернізації ЄС 
в умовах сучасної політичної дійсності. Сформовано також певний список питань, які 
потребують уваги міжнародної спільноти: дотримання принципів Паризької кліматичної 
угоди, створення фондів для фінансування екологічних ініціатив, моніторинг безпеки про-
живання та харчування громадян тощо. Відповідно, за підтримки Франції було прийнято 
низку рішень, спрямованих на боротьбу з кліматичними змінами.

http://www.vitualclimatesummit.org
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Досить активно Макрон упроваджує екологічні ініціативи на внутрішньому рівні 
порядку денного. По-перше, його активна позиція сприяла схваленню Національною 
асамблеєю Франції пакета рішень з питань клімату та енергетики, спрямованих на вико-
нання зобов’язань у рамках Паризької кліматичної угоди (зменшення викидів парникових 
газів та вуглецю до 2050 року) [3; 4]. Пізніше цей пакет був ухвалений сенатом. У цьому 
контексті урядом було ініційовано низку заходів: прийнято рішення щодо підвищення 
податків на викиди вуглецю для власників автомобілів; поступовий перехід державних 
службовців на користування екологічними видами транспорту (велосипеди, потяги, елек-
тромобілі) та органічні продукти харчування; зменшення використання виробів із пластику 
[11]. За ініціативи Макрона прийнята довгострокова програма енергетичного розвитку 
Франції, що передбачає поступову відмову від ядерної енергетики та вугільних електро-
станцій, збільшення фінансування відновлюваних джерел енергії (вітрової та сонячної).

По-друге, перебуваючи з урядовою делегацією та провідними науковцями-еко-
логами з робочим візитом біля Монблану, Макрон оголосив 2020 рік  роком боротьби із 
забрудненням навколишнього середовища та змінами клімату [7]. За його ініціативи ство-
рено французьке бюро біорізноманіття, що здійснюватиме моніторинг та координуватиме 
заходи щодо відновлення природного середовища Франції. На думку Макрона, першочер-
гові заходи цього бюро будуть пов’язані зі створенням заповідної зони навколо Монблану 
та визначенням чітких правил її відвідування туристами з метою запобігання процесам 
танення льодовика. 

По-третє, французький президент активно впроваджує екологічні ініціативи у вій-
ськовій сфері [5]. Наприклад, у структурі міністерства оборони діє спеціальний центр «Обо-
рона-Клімат», метою якого є визначення впливу змін клімату на рівень міжнародної безпеки. 
Макрон також ініціював створення Ради з екологічної оборони, що переймається пробле-
мами так званої «зеленої оборони»: зменшенням негативного впливу військової техніки на 
навколишнє середовище та процесами модернізації обслуговування військових об’єктів. 

Водночас не всі екологічні ініціативи Макрона на внутрішньому рівні однозначно 
сприймаються французами. Підвищення оподаткування на паливо мало на меті пошук 
додаткових ресурсів для боротьби із забрудненням навколишнього середовища. Ці заходи 
позитивно були сприйняті мешканцями великих міст, які мають більш високий рівень осві-
ченості, доходів, розширений доступ до різноманітної інфраструктури. Ці фактори спри-
яють їх активному включенню в трендові тенденції глобального розвитку, однією з яких 
є екологічна культура та безпека. Однак жителі периферії, які мають значно менший рівень 
доходів і для яких власне авто – це основна можливість потрапити на роботу чи задоволь-
нити інші потреби у великому місті, виступили проти цієї ініціативи уряду. Це спровоку-
вало виникнення протестного руху «жовтих жилетів», який охопив усю Францію. Отже, 
Макрон був змушений ініціювати Національні дебати, в ході яких запропонував суспіль-
ству долучитися до обговорення актуальних проблем, щоб досягти певного консенсусу 
між владою та суспільством, сформувавши новий «соціальний договір». Вони тривали 
з грудня 2019 по березень 2020 року.

У цьому контексті було створено онлайн-платформу https://granddebat.fr, де широко 
представлена інформація про заплановані заходи та результати їх проведення. У своєму 
листі Макрон наголосив, що велич французької нації проявляється у здатності відстою-
вати свої права та інтереси на основі взаємопорозуміння та спільних дій [10]. Президент 
запропонував для обговорення декілька блоків актуальних проблем, серед яких і екологіч-
ний перехід. Він передбачає розширене фінансування екологічних проєктів, спрямованих 
на розвиток відновлюваної енергетики, зменшення шкідливих викидів в атмосферу. Тому 

https://granddebat.fr
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було запропоновано обговорити можливі джерела фінансування, перерозподіл податкового 
навантаження різних категорій громадян, отримання державних субсидій на впровадження 
енергозберігаючих технологій тощо. Макрон брав участь у дебатах-марафонах, що відбу-
валися в різних регіонах Франції, показуючи особисту зацікавленість у вирішенні актуаль-
них проблем суспільного розвитку. 

Можна констатувати, що політик досить активно займається формуванням екологіч-
ного порядку денного на внутрішньому рівні. По-перше, екологічна проблематика є однією 
з основних тем заходів, в яких бере участь Макрон (формальні та неформальні зустрічі, 
дебати). Він акцентує увагу на тому, що екологічна безпека є складником добробуту гро-
мадян, їх особистим внеском у процвітання держави та набуття нею лідерського статусу 
в реалізації екологічних ініціатив. Серед ключових питань, які актуалізуються для громад-
ськості, можна виділити такі як: зменшення викидів шкідливих речовин в атмосферу, викори-
стання енергозберігаючих технологій, перехід на відновлювану енергетику та формування 
культури споживання органічних продуктів. Хоча не всі внутрішні екологічні ініціативи 
були позитивно сприйняті громадянами, що спровокувало виникнення протестних рухів. 

Таким чином, формування порядку денного спрямоване на актуалізацію в політич-
ній системі певних думок та дій, що сприяють досягненню поставленої мети. Порядок 
денний реалізується на внутрішньому та зовнішньому рівнях, а також має відповідну 
процедуру та суб’єктів ініціювання. У Франції досить активно формується екологічний 
порядок денний, суб’єктом ініціювання якого виступає президент держави Е. Макрон. Він 
актуалізує для внутрішньої та зовнішньої громадськості екологічні проблеми, пропонуючи 
механізми їх вирішення. Екологічна безпека, на його думку, виступає однією з основних 
складових частин поступального розвитку Франції та ЄС загалом.
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The article considers the peculiarities of the formation of the agenda, which contributes to 
the actualization in the political system of certain thoughts and actions aimed at achieving the goal. The 
agenda is implemented at the internal and external levels of functioning of the state, combining political, 
media, and public aspects. The agenda is formed according to the established procedure, which provides for 
the actualization of the problem situation for the public and the media, the formation of a list of key issues, 
the definition of mechanisms for solving the problem. The first officials of the state may be the subjects 
of initiating the agenda. 

It was proved that environmental issues were a component of the socio-political discourse of France. 
During the public discussion of environmental initiatives of the ruling elite, the Environmental Code, Charter 
for Sustainable Development were adopted. These documents enshrined the individual and collective 
levels of responsibility in the implementation of environmental policy, defined the general principles 
of environmental safety of citizens.

The peculiarities of the formation of the ecological agenda in France are analysed. The urgency 
of the issue is due to the new challenges that the French ruling elite faces in current political reality. They 
form a demand for environmental initiatives and projects. The activity of E. Macron as a subject of initiating 
the ecological agenda is analysed. His activities are aimed at foregrounding environmental problems that 
are urgent for the domestic and foreign communities and finding mechanisms for the solution of the issues. 
At the external level of cooperation, the French president emphasizes the need to adhere to the principles 
of the Paris Climate Agreement, the formation of “environmental and food sovereignty”. Environmental 
security is seen by Macron as one of the main components of the progressive development of France 
and the EU as a whole. At the domestic level, with the assistance of Macron, a package of climate and energy 
solutions was approved to implement the commitments under the Paris Climate Agreement.

Key words: environmental sovereignty, food sovereignty, agenda, environmental security, Paris 
Climate Agreement.
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The article analyses the Iranian missile program and its potential to challenge the national security 
of the European countries. The article stresses that the missile program of Iran could be even more dangerous 
than its nuclear activities, because unlike the nuclear program, Iran’s missile industry was never limited by 
any international agreements. The article reminds that the nuclear deal with Iran or Joint Comprehensive 
Plan of Action (JCPOA) decreased concerns over the Iranian capabilities to produce fissile materials only, 
but this agreement did not mention dangerous activities of Iran in developing its missile industry. The 
article considers the research questions related to the challenges for the European security that are created 
by the Iranian missile program and the possible reaction of the European countries on these challenges. It 
is noted that the objective of the article is to define the scope of threat of the Iranian missile program for 
the security of the European countries. The methods of comparative analysis, content analysis, and system 
analysis were applied in the research paper. It is mentioned in the paper that the Iranian ballistic missiles 
can potentially serve as means of delivery for the nuclear warheads and that they can reach the territory 
of the East-European countries. The article discusses the possible Iranian actions to increase the range 
of its missiles and their accuracy and the consequences for the European security. The article also analyses 
the development of the Iranian space program that contributes to the missile industry development. The 
article analyses Iran’s perception of the European countries and tries to define whether Iran would have 
a political will to challenge the security of the European countries by its ballistic missiles. The position 
of the European countries regarding the Iranian missile program is also considered in the paper. The article 
concludes that the European countries are worried about the Iranian nuclear and missile programs and try 
to reduce tensions around these programs by reviving the nuclear deal with Iran. The article confirms its 
hypothesis that the Iranian missile program can be potentially dangerous for the European countries due to 
the technological development of this program and Iran’s internal and foreign policy plans.

Key words: Iranian missile program, JCPOA, non-proliferation, long-range ballistic missiles, 
European security.

Introduction. Iran’s nuclear program has been a serious international problem during 
the last two decades. In 2015, the tension around Iran’s nuclear program significantly decreased 
after signing the nuclear deal with Iran or Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA). During 
presidency of Donald Trump, the United States withdrew from JCPOA, but in 2021 the revival 
of the nuclear deal has become possible due to efforts of US president Joe Biden to solve the prob-
lem of Iran’s nuclear program. Nevertheless, JCPOA of 2015 did not mention another important 
problem related to Iran’s nuclear program – its missile and space program. The negotiations to 
restore the JCPOA in 2021 unlikely would solve the issue of the Iranian missiles because Iran 
stated many times that issue was not negotiable. Thus, the international community appears to 
be focused on solving the problem of producing nuclear fissile materials by Iran, which was lim-
ited by JCPOA. Meanwhile, the missile production is also an important element of any military 
nuclear program. Even after signing JCPOA, Iran continued to actively develop its ballistic mis-
siles that can deliver nuclear warheads [1]. Recent successes of Iran in launching space satellites 
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raise concerns about Iran’s potential capability to create the long-range missiles that would be 
able to reach the territory of all the European countries [2].

Thus, the problem of the Iranian missile program is connected with the following research 
questions: what challenges for the European security may be created by the Iranian missile pro-
gram, how the European countries react on these challenges and how these threats could be 
overcome.

The objective of the article is to define the scope of threat of the Iranian missile program 
for the security of the European countries.

The article used the following research methods: method of comparative analysis to 
compare the threats of the Iranian missile program for the different European countries; method 
of content analysis of the official documents and statements of the European Union and separate 
EU and non-EU countries of Europe to reveal the scope of their concern about Iran’s missiles; 
method of system analysis to assess the European security as a system that responds on threats 
of the Iranian missile program.

Literature review. The problem of the Iranian missile program was studied in the research 
papers of Michael Elleman who proposed to negotiate an international agreement with Iran to 
fix the maximum range of its missiles by 2.000 km [3]. Mark Fitzpatrick is another prominent 
US scientist who analyses the Iranian missile and nuclear program in numerous publications. 
For example, in one of his most recent publications, M. Fitzpatrick considered Iran’s cooper-
ation with North Korea to develop missile technologies [4]. A profound analysis of the Iranian 
missile capabilities was also done in the report of Anthony Cordesman [5]. Ellie Geranmayeh 
and Julien Barnes-Dancey are European analysts who study the implications of the Iranian 
missile and nuclear programs’ development for the European security [6]. The Iranian nuclear 
and missile program as a challenge for the European security was also analysed in the publica-
tions of the Ukrainian researchers Yaryna Zavada [7], Polina Sinovets and Valeria Gergiieva [8].

Main part. During last two decades, there were different views about the Iranian missile 
program. During 2000s, Russian and many western specialists believed that the Iranian missile 
program could not be a threat because it was too primitive and rudimentary [9, p. 8]. Even after 
Iran managed to launch several satellites into space, some specialists state that the technological 
achievements of the Iranian missile industry are often exaggerated [10].

According to another view, the Iranian missile program is rather developed and could be 
dangerous for all the European countries [11]. And finally, one can express another opinion that 
the Iranian missile program is technologically developed, but it presents a threat for the United 
States and Middle East countries but not for Europe because Iran is not going to attack Europe.

This paper is based on the hypothesis that the Iranian missile program could be dangerous 
for all the European countries, even if Iran is not going to obtain nuclear weapons. It appears that 
even if Iran is not going to attack the European members of NATO, they would still be involved 
into potential US-Iran conflict because they host the US anti-ballistic systems and some US bases, 
and for this reason, the Iranian missile program would be dangerous for the European countries too.

The German journal Spiegel names the late scientist Hassan Moghaddam as a father 
of the Iranian missile program [12]. Mr. Moghaddam died in 2011 during the failed missile test. 
Some other key missile scientists of Iran (Mohammed Reza Mehdipur, Reza Ebrahimi) are men-
tioned in a published press-release of the US government in 2019 [13].

Iran’s missile and space programs have rather long story. In 1980s, during the war with 
Iraq, Iran purchased missile technologies from China and North Korea. North Korean “Scud-B” 
missiles that were bought by Iran in 1980s were later transformed in “Shehab” missiles. In 2003, 
Iran created the Iranian Space Agency, and as many analysts believed, under its cover Iran tried 
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to develop the long-range missiles [14]. In 2005, Iran launched its first satellite together with 
Russia from Russian territory [15]. By the end of 2000s, Russia suspended its cooperation with 
Iran due to the international pressure and sanctions imposed on Tehran by United Nation Security 
Council [16].

Nevertheless, even without foreign support Iran managed to launch its home-made satel-
lite from its own territory in 2009 [17]. Iran is one of the few countries that managed to produce 
and launch from its own territory the space satellites, and that could mean that Iran has a real 
potential to produce long-range missiles in the future [18].

During 2010s, Iran launched several space satellites, including those with the monkey 
onboard. Iran had even ambitions to send humans into the space, but in 2017, Tehran refused from 
the corresponding project due to its high costs [19].

In 2020, Iran launched into space its first military satellite and pushed its missile program 
to the new level [20]. In February 2021, Iran declared launching another satellite-carrying rocket, 
and this was its first space launch on the solid fuel [21].

Iran has to rely more on ballistic missiles because it does not have modern air force. 
Iran missile strategy first was based on threat of punishing the potential enemies by acquiring 
capability to strike against the cities and other important targets. Thus, one of the elements  
of Iran’s strategy is “deterrence by punishment” [22, p. 7]. Now Iran’s strategy of using mis-
siles is also focused on increasing their accuracy, and that was probably one of the reasons why 
Iran self-imposed on itself a 2.000 km maximum limit of the range of its missiles. Some ana-
lysts believe that Iran refused to develop the longer-range missiles to focus more on increasing 
their accuracy [23].

For the shorter-range missiles, Iran achieved its goal to increase their accuracy as the mis-
sile attacks on Saudi missile facilities in 2019 and on US military bases in Iraq in 2020 clearly 
demonstrated. Therefore, some analysts expect that after increasing accuracy, Iran will try to 
exceed its self-imposed limit of 2.000 km soon [24].

Nevertheless, some experts express doubts regarding the technological developments 
of the Iranian missile program. For example, the Iranian medium-range missiles are still not accu-
rate enough [25]. Experts also doubt that the Iranian military satellite can really collect valuable 
intelligence information because it does not have a good camera and lacks some other important 
technical characteristics [26]. In addition, there are doubts that Iran had really managed to send 
monkeys into space as it proclaimed [27]. It is also a worrisome news for the Iranian missile tech-
nological development that Iran has the second largest brain drain in the world [28].

The US sanctions during Trump administrations had also a general destructive impact on 
the research activities in Iran, because the Iranian scientists could not obtain necessary materials 
or equipment for their research, and also, they always lacked funds for doing scientific experi-
ments [29].

Moreover, Iran has already experiencing numerous sabotages at its nuclear facilities, 
and some of its missile tests also failed probably because of the diversion [30], and this again 
raises questions about the efficiency of the further Iranian technological developments that could 
be affected by lack of loyalty among the Iranian scientists and other people involved into secret 
nuclear and missile programs.

Nevertheless, these technical and security problems of the development of its nuclear 
and missile programs Iran managed to outbalance by purchasing or stealing the related tech-
nologies from abroad. For example, in 2021 the German, Dutch and the Swedish intelligence 
authorities [31] reported that Iran tried to steal sensitive technologies from those countries even 
after signing JCPOA [32].
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Thus, the technological development of the Iranian missile program despite some problems 
may give it a theoretical possibility to hit the territory of the European countries in the future. Already 
now some of the Iranian missiles (Shekhab-3, Ghadr) have a range, which is long enough to reach 
the territory of the European countries, if Iran uses less heavy warheads for these missiles [33].

Iran’s missile program is also dangerous because Iran proliferates its missile technologies 
to its proxies in the Middle East [34]. This missile proliferation can also have indirect conse-
quences for the European and Euro-Atlantic security, because after receiving the Iranian missiles, 
the proxy groups in Yemen, Iraq, and Syria get a possibility to further destabilize the situation in 
the Middle East, and that could potentially lead to increasing the number of refugees to Europe 
and emerging the new refugee crisis in the EU.

The Iranian Supreme Leader ayatollah Ali Khamenei expressed very sceptical views about 
the E3 countries (UK, Germany and France), called them “American lackeys” and even com-
pared them with the terrorists [35]. Another provocative statement regarding Europe was pro-
claimed in 2017 by another hardliner politician Hossein Salami, Islamic Revolution Guards Corp 
(IRGC) deputy commander, who said that Iran could increase the range of its missiles beyond 
self-proclaimed limit of 2.000 km if Tehran feels threatened by Europe [36].

Thus, already now Iran has all the technological characteristics and perhaps, a political 
will to challenge the European security.

Conclusion. The Iranian missile program could challenge the security of most Euro-
pean countries because Iran has already obtained a theoretical capability to reach the territory 
of the East-European countries and soon could be able to target the territory of other European 
countries. Such technological developments cause negative reaction from the European countries 
and complicates their relations with Iran. The strengthening positions of the hardliners in Iran 
could also lead to the hostile relations with Europe and political will to challenge the European 
security by ballistic missiles during the crisis. It could be also concluded that even if Iran is not 
going to attack the European countries, Europe could be involved in a potential US-Iran conflict 
anyway because it hosts US military bases and US ABM systems. Thus, after achieving the objec-
tive of this article it could be concluded that the Iranian missile program presents a serious danger 
for the European security, and the scope of this danger could further increase if Iran manages 
to develop its space technologies and if the problem of its enrichment activities is not solved. 
Finally, we can also draw a conclusion that the hypothesis of this article about the increasing 
danger of the Iranian missile program is confirmed by the research findings of the paper.
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ІРАНСЬКА РАКЕТНА ПРОГРАМА ЯК ВИКЛИК ДЛЯ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ БЕЗПЕКИ

Олександр Чебан
Монтерейський центр з питань нерозповсюдження імені Джеймса Мартіна,

Міддлберійський інститут міжнародних досліджень
вул. Пірс, 460, 93940, м. Монтерей, Каліфорнія, США

У статті проаналізовано іранську ракетну програму та її потенціал кинути виклик національній 
безпеці європейських країн. У статті наголошується, що ракетна програма Ірану може бути навіть 
більш небезпечною, ніж його ядерна діяльність, оскільки, на відміну від ядерної програми, ракетна 
промисловість Ірану ніколи не обмежувалась якимись міжнародними угодами. Стаття нагадує, що 
ядерна угода з Іраном або Спільний всеосяжний план дій (CBПД) зменшили стурбованість з приводу 
можливостей Ірану виробляти лише матеріали, що розщеплюються, але в цій угоді не згадується 
про небезпечну діяльність Ірану у розвитку його ракетної промисловості. У статті розглядаються 
питання дослідження, що пов’язані з викликами європейській безпеці, які створюються іранською 
ракетною програмою, та можлива реакція європейських країн на ці виклики. Зазначається, що метою 
статті є визначення масштабів загрози іранської ракетної програми для безпеки європейських країн. 
У роботі були застосовані методи порівняльного аналізу, контент-аналізу та системного аналізу. 
У статті зазначається, що іранські балістичні ракети потенційно можуть служити засобом доставки 
ядерних боєголовок і що вони можуть досягти території європейських країн. У статті розглядаються 
можливі дії Ірану щодо збільшення дальності дії ракет, їх точності та наслідків для європейської 
безпеки. У статті також аналізується розвиток іранської космічної програми, яка сприяє розвитку 
ракетної промисловості. У статті аналізується сприйняття Іраном європейських країн та здійснена 
спроба визначити, чи має Іран політичну волю кинути виклик безпеці європейських країн своїми 
балістичними ракетами. Позиція європейських країн щодо розвитку іранської ракетної програми 
також розглядається у статті. У статті зроблено висновок, що європейські країни занепокоєні 
розвитком іранських ракетної та ядерної програм і намагаються зменшити напругу довкола цих 
програм шляхом відновлення ядерної угоди з Іраном. Стаття підтверджує свою гіпотезу про те, 
що іранська ракетна програма може бути потенційно небезпечною для європейських країн через 
технологічний розвиток цієї програми та внутрішні та зовнішньополітичні плани Ірану.

Ключові слова: іранська ракетна програма, JCPOA, нерозповсюдження, балістичні ракети 
великої дальності, європейська безпека.



Вісник Львівського університету. Серія філос.-політолог. студії. 2021. Випуск 36, c. 
Visnyk of the Lviv University. Series Philos.-Political Studies. Issue 36, p. 

UDC 323.21:004.738.5
DOI https://doi.org/10.30970/PPS.2021.36.35

MEDIATISATION AND SELF-MEDIATION OF POLITICAL PARTICIPATION:  
NEW CITIZENSHIP PRACTICES AND SOCIAL MEDIA1

Anton Yanchenko
Mariupol State University,

Faculty of History, Department of International Relations and Foreign Policy
Budivelnykiv avenue, 129, 87500, Mariupol, Donetsk region, Ukraine

Many studies on the use of social media in citizens’ political engagement conceptualise such actions 
in terms of new and unique civic strategies, emerging forms of political behaviour, or ongoing transform-
ations of citizenship. This paper proposes an alternative approach based on the concept of mediatisation 
of the political sphere. Mediatisation has traditionally been viewed as the process of infiltrating the “media 
logic” into the political process and public policy. Political actors adjust their communication strategies, 
decision-making processes and policy making to popular media formats in order to achieve influence, legit-
imize their actions and shape the political agenda through media presence. The formats of television, show-
biz and the news industry are of particular relevance. In our view, mediatisation affects not only political 
institutions and politicians, but also citizens and their political practices. It is not only a question of new 
channels of communication for participants or digitalisation, i.e. the new online procedures for interaction 
with state and local authorities within e-democracy. Mediatisation at this level is also influenced by social 
media, their capabilities with synchronous, asynchronous communication, and user-generated content, as 
well as by the use of modern portable devices with a permanent internet connection. Thus, traditional pol-
itical participation is complemented by additional actions and representation in the media space. The medi-
atisation of political participation occurs at both the individual and collective level and adds new tools to 
the repertoire of citizens’ political action, particularly in political activism and within social movements. 
Self-mediated political participation is a logical continuation of identity construction processes mediated by 
ICTs. The self-representation of political action in social media becomes as an act of performative publicity 
in the online public sphere. The implications of this for political systems have yet to be explored, but there 
is already evidence of new effects of political mobilisation and new public discourses, offering alternative 
agendas for the government.

Key words: political participation, mediatisation, self-mediation, self-mediated political participa-
tion, public sphere, citizenship, political mobilisation, ICT, Internet, social media.

Introduction. The deep integration of social media and related media practices in people’s 
everyday life fuels belief in their capacity to enhance citizens’ political activism, particularly in 
the open, street-level confrontation with decisions of the authorities. Examples of civic move-
ments around the world that have made social media a tool to mobilise supporters both online 
and offline, and used it as a platform to promote the discourses and values of these commun-
ities in the public sphere (e.g., the Arab Spring, Occupy Wall Street, Euromaidan, protests in 
Hong Kong and Belarus), have reinforced the link between information and communication tech-
nologies (ICTs) and political activism for democratic processes. On the other hand, the experi-
ences of Brexit and the 2016–2020 U.S. elections, the anti-vaccination campaigns during  
the COVID-19 epidemic highlighted the dark side of this interconnection. Campaigns of disinfor-

1 The previous version of this article was published in: Yanchenko А.О. Mediatised political participa-
tion: towards a new model of modern political practices. Bulletin of Mariupol State University. History. Political  
Science.  2014.  Issue 10.  P. 133–141.
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mation, manipulation of public opinion, astroturfing, open calls to undermine state institutions 
and the democratic order against the background of problems with data privacy, surveillance 
and online bullying, new deep fake technologies, continued commercialisation and increased 
non-transparentness of social media algorithms, give techno sceptics many reasons to proclaim 
the decline of democratic participation.

The analysis of such changes leads to the need to revise or refine classical political science 
concepts and theoretical models, searching for new explanatory strategies aligned with contem-
porary realities. In this paper, by using general scientific and political science methods of analysis 
we aim to examine the process of reorganising the political participation repertoires available to 
citizens in the mediatised political sphere.

Participation, media, and democracy
The theory of political participation developed actively since the mid-twentieth century 

in connection with attempts to conceptualise the main parameters of the institutional design 
of democratic states. This line of research was initiated by the study “Civic Culture” of American 
political scientists Almond and Verba, who viewed participation as an essential element of political 
culture. The classic definition of political participation was proposed in the 70s by Verba and Nie. 
They defined it as the direct or indirect influence of citizens on forming political institutions 
and their activities. Scholars also pointed out that the degree of citizens’ participation in political 
life can be different and depends on several social factors such as socio-economic status, interest 
in politics, political competence, availability of necessary resources for participation, etc. [1]. 
Their conclusions were supplemented in the studies of M. Kaaze, J. Nagel, L. Milbrett, L. Koeser, 
S. Roccan, S. Huntington and many other scholars, who analysed specific statistical parameters, 
normative principles, mechanisms and patterns of political participation in different countries. 
While early studies narrowed political participation to citizens’ voting and campaigning in a com-
petitive election process that operates a system of representation, more recent developments 
have significantly expanded the content of this political science concept. Thus, for instance, one 
of the well-known typologies proposed by Brady (2003) considers the electoral and non-electoral 
political activity of citizens, dividing the latter into conventional (formal and informal contacts 
with political actors, volunteer work in political organisations) and non-conventional (signing 
petitions, various forms of public protests, etc.) [2].

The transformation of political participation practices is currently fuelled by new eco-
nomic, socio-political and cultural factors. The decline of electoral activity in developed dem-
ocracies, the reduction of political party membership alongside the rise of populist and far-right 
movements, the crisis of classical ideologies, the spread of cynicism and depolitisation, the popu-
larisation of civic activism, protest activity, and politically motivated consumer experience, new 
paradigms of lifestyle politics, the actions of global quasi-institutionalised social and political 
movements are changing the classical idea of citizenship and its practices.

Modern societies are undergoing a structural change of social relations, and citizens’ 
everyday behaviour is framed mainly by the latest communication technologies and media 
institutions [3]. All aspects of human life are becoming increasingly dependent on the means 
of storing and transmitting the information. ICTs are becoming the medium that permeates every-
day practices such as interpersonal communication, cooking recipes, reading the news, trading 
and doing business, organising public events, declaring citizenship and interacting with the insti-
tutions of power within democratic procedures.

The mediatisation of the political systems of modern states, i.e., the significant increase 
in the role of communication media in political practices and the expansion of mediated com-
munication in political space [4], actualises the problems of interaction between political actors 
and citizens on the principles of democracy.
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It is worth adding that there are differences in the use of terminology among scholars. 
Due to the lack of a coherent conceptualisation, researchers from the U.S. and U.K., as opposed 
to authors from continental Europe and Scandinavia, predominantly use the concept of ‘medi-
ation’ in this context. However, this paper takes the position that ‘mediation’ has to be viewed 
as a more neutral term which means that political information is communicated through the use 
of a particular medium but without considering the context of potential impacts or transform-
ations in this process [5; 6].

Mediatisation and political participation
Historically, the main topic of political science research on mediatisation has been ana-

lysing the intersection of political process and the news media industry represented in analogue 
and digital form, i.e., radio, newspapers, magazines, television, etc [7; 8]. With its main develop-
ments in the 1980s and 1990s concerning television, the media factor is considered in terms 
of propaganda, mobilisation of the population and manipulation of public opinion.

While studying the mediatisation of politics, scholars have noted the contradictory effects 
of the increasing media use in political competition. On the one hand, politics and the state deci-
sion-making system are becoming a much more open and public sphere, accessible to the average 
observer. On the other hand, to increase their public profile, politicians choose messages and pub-
lic images that conform to the media system’s genre conventions and internal rules. Thus, they 
become dependent on journalistic traditions and the existing media consensus on the content 
and parameters of news discourse. The use of popular marketing techniques of political story-
telling, such as the artificial polarisation of opinions, simplification of public issues, stereotyp-
ing and archetyping, the personification of state achievements are the illustrations of this trend. 
Therefore, the peculiarities of the struggle for power represented in mass-media can mislead cit-
izens. This might arise severe obstacles in the activities of institutions that represent and protect 
collective interests; moreover, the quality and effectiveness of the government may be adversely 
affected. The subject of scholarly debate here is the relationship between the current political 
process and the media and how the latter is an independent social institution in which political 
actors are guided by media rather than by political logic [7].

However, the mediatisation of politics is not limited only to the direct or indirect transform-
ation of the media forms of political institutions and politicians by changing their media patterns.

The reconfiguration of the citizens’ political-media frames requires additional attention. 
As social transformations associated with informatisation, digitalisation, the spread of new media 
among the general public and their incorporation into politics lead to a reconfiguration of the indi-
cators of citizens’ political activity environment, the following vital parameters of political com-
munication have been altered:

– accessibility of political information;
– accessibility of political actors;
– accessibility of contact with other citizens;
– accessibility of political communities and associations;
– accessibility of means and instruments of participation [9].
The new realities of social and political relations are changing the models and contexts for 

engaging people in advocating political alternatives that address their needs and demands. These 
are the preconditions for the mediatisation of citizens’ political participation.

While taking into account the increasing role of media use in citizens’ political behav-
iour, we do not call for a re-articulation of the current laws of power relations in society towards 
media determinism. Instead, the focus is on analysing the changes that occur with the impulses 
of demands and support channelled within the political system and, accordingly, on new political 
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practices. The mediatisation of political participation results from citizens adapting to the new 
polysubjective format of the media landscape and expanding their role in the political process. 
This adaptation takes place in three dimensions:

– the new means of communication that citizens use;
– the new communication strategies they apply;
– the new political discourse they produce.
Social media can act as aggregators of political information and news for citizens, and are 

characterised by a large number of independent data sources, limited gatekeepers, and the plural-
ity of interpretations of specific political events. At the same time, new media architecture, ICTs, 
mobile applications, and modern devices have reformatted the consumerist type of media content 
consumption. The line between producers and consumers of information has been blurred, audi-
ences now act as producers [10], who are not passive viewers and observers but respondents to 
mass media messages with the opportunity to create and share news and ideas of own authorship 
in their social networks. Many forms of political behaviour related to political communication, 
the functioning of social networks and the building of communities of interest are carried out 
online or using the Internet.

Reflecting on this cultural background, Henry Jenkins idealistically speaks of the emer-
gence of a ‘participatory society’, replacing the ‘consumer society’, and notes its distinctive fea-
tures:

– the low entry threshold for creative expression and civic engagement;
– the ease with which cultural artefacts can be created and disseminated to audiences;
– a certain amount of informal mentoring, where the skills of ‘connoisseurs’ are passed 

on to newcomers;
– the conviction of society members that their individual experiences are important to 

society as a whole;
– awareness among members of society of some degree of global social interconnected-

ness between them [11].
Horizontal connections among Internet users, stimulated by the spread of social media 

platforms, are developing in the context of a growing need for self-actualisation, a search for 
new identities, new forms of representation and recognition. At the same time, classical identities 
(gender roles, nationality, citizenship, cultural attitudes, belonging to a particular socio-economic 
group, class, political position) do not disappear. On the contrary, they find new opportunities for 
manifestation in the online environment.

New channels of mobilisation, reduced transaction costs in information exchange, Inter-
net initiatives (netroots), virtual activism and digital public campaigns, transnational forms 
of participation and new networked ways of organising social movements are changing the pol-
itical participation practices. However, it must be emphasised that traditional political involve-
ment, based on identification with parties, specific ideologies and social issues, is also present. 
All  potential forms of political participation of citizens are mediatised. This can be seen in 
Facebook chatting with political actors, check-ins at polling stations, protest teams in Telegram 
channels, online chats with political party activists, and extensive online campaigning by vot-
ers themselves during elections.

Thus, contemporary political participation practices are inherently mediatised because 
they derive from common features of social media consumption that encourage the user to cre-
ate and distribute content by incorporating appropriate tools into user interfaces and software 
design [12]. On the other hand, this intention is reinforced by mobilisation campaigns carried out 
by political actors and non-governmental organisations involving interactivity and gamification.
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Mediatisation of collective action
The current re-actualisation of the political identity components, in which the citizens’ 

values are prioritised not by political doctrine but by those derived from their lifestyle and per-
sonal experience, also significantly influences the expansion of the collective action repertoire 
within the mediatisation of political participation.

The use of Internet technology and mobile devices changes approaches within social 
movements. Street protest in the form of a mass demonstration or occupation of urban space 
becomes an essential form of political community experience and solidarity. The impulse to 
express oneself leads to numerous examples of the carnivalization of street actions, the use of ele-
ments of performance, happening, and installation. At the same time, the lack of a collective 
agenda, the organisational problems that most non-institutionalised network structures have to 
deal with, and the leadership crisis turn many examples of collaborative political activity into 
a collection of individual mediatised protests (that can be called a ‘wiki-protest’), unable to create 
a discernible impact on the political balance of power and political decision-making processes. 
However, the examples of political networks with different sources of motivation such as Indign-
ados, Occupy Wall Street, Euromaidan, Gilets Jaunes, Black Lives Matter show that citizens who 
are engaged in mediatised political participation can become a significant force in the political 
landscape and the protest can perform as a power locus.

Cammaerts (2002), basing his reflections on M. Foucault’s ‘Technologies of the Self’, 
notes that collective agents employ communicative practices to disseminate and mobilise (Dis-
closure), to organise and coordinate (Examination), and to record and archive (Remembrance). 
That is, using social media, participants in collective action solve six interrelated tasks:

1. To spread the discourse of a social movement more widely through different communi-
cation channels.

2. To mobilise the supporters for action online and offline.
3. To organise and to communicate within a movement.
4. To coordinate the action on the ground as well as on social media simultaneously.
5. To record and self-record the events, using mobile phones.
6. To preserve the protest artefacts that make connections between different movements 

and articulate alternative individualised visions of events [13].
It has to be emphasised that such media representations of political participation can 

carry serious risks for political activists themselves, especially when taking place in transi-
tional and non-democratic political systems. Personal information posted on social media with-
out proper protection can easily fall into the hands of abusers and be used against the citizens 
themselves. Under the guise of fight against extremists, terrorist networks, and organised crime, 
many governments spy on citizens, wage war on dissent and political opposition, ostensibly pro-
tect public morals, and impose censorship. Tools to monitor public opinion in social media are 
increasingly being introduced. Special units are being set up to shape an interpretation of current 
political events that benefit the authorities. As a result, citizens are forced to abandon modern 
forms of political activism.

Forms of political participation involving the use of ICTs, in addition to traditional 
resources provided by socio-economic status and level of political activity, require additional 
competence from citizens, as they are directly dependent on Internet skills, devices, hardware 
and software [14]. What matters is how much time a person spends on the Web and how much 
priority is given to this particular media type. Therefore, an exceptional environment of the medi-
atised political participation envisages the urban space of a megapolis. Nowadays, city dwellers 
realise their everyday strategies of media consumption and media production in a unique cul-
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tural context, which Silverstone calls ‘Mediapolis’ [15]. Large cities provide the socio-technical 
infrastructure necessary for the operation of mass information and communication networks. 
The complex multi-layered system of urban communities makes possible the coexistence of dif-
ferent hierarchies of the importance of public events and alternatives to the political agenda. 
The political participation of mediapolis residents is realised through different political matrices 
that reflect lifestyles, collective interests, and visions of just social order, drawn from the media 
and captured in the media.

There is an ongoing debate in the scholarly community as to whether mediatisation pro-
motes the engagement of citizens who were previously passive and preferred absenteeism over 
any reaction to government policies or whether it leads to the provision of new channels of com-
munication only for the politically active part of society that can afford access to technology 
and has the necessary competences [16].

The manifestations of mediatised political participation can vary significantly from coun-
try to country, depending on society’s economic and information level, the political context, gov-
ernment regulations, and advances in technology. As far as ICTs continue to develop intensively, 
the Internet and new media keep transforming, and the audiences are still actively growing, thus, 
any attempt to classify this communication system will encounter new emerging factors. Bimber 
and Davies, for example, in their book ‘Campaign Online’, a detailed study of the Internet use in 
the 2000 U.S. elections, argue persuasively that political websites are predominantly visited by 
supporters of the respective political force and, therefore, have no impact on the electorate, which 
is still undecided. They conclude by suggesting that the Internet will provide little influence on pol-
itics within the U.S. as it maintains the existing system of political relations rather than changing 
it. Their remarks about the role of political websites are still valid today. But the general prediction 
was already disproved in 2004, when Republican Howard Dean effectively mobilised supporters 
and fundraised via the Internet [17]. If Barack Obama’s first online election campaign was seen 
as an innovative model of communication with voters, then during the 2012 and all the following 
elections, the use of social media became a mainstream practice, which all candidates, regard-
less of political camp, have since integrated to their campaigns. The ‘maturation’ of technology 
transforms its perception into an integral, traditional part of life, as well as ritualising its use.

Self-mediated political participation
The act of political participation, due to technology, can be easily captured through 

audio-visuals and text messages. With the synergy of the everyday and online spheres, citizens 
have the opportunity to broadcast their political activity into the Internet media space to make it 
online-public. This motivation refers to the maxim ‘an event that did not leave a digital footprint had 
not happened’. We call this new peculiar type of participatory practice by the term ‘self-mediated 
political participation’. Self-mediated political participation is the activity of ordinary citizens to 
affect the political decision-making, which they represent in the media space through social media.

Self-mediated political participation stands for a separate genre of public communication 
and not a part of the well-known forms, such as media support for professional and semi-pro-
fessional politicians, citizen journalism, memoirs, participation in content production by profes-
sional journalists, bloggers and mass-media, etc. Self-representation in the social media during 
political action is a particular form of publicity because it combines political participation, a voice 
and a request for recognition. As Chouliaraki (2010) points out, although such self-mediation 
unfolds in the public sphere, it acts as performative publicity rather than the traditional speech 
act, as mentioned by J. Habermas. In this sense, such publicity is closer to H. Arendt’s interpret-
ation of the ‘space of appearance’ that emerges from people’s communication and joint action. 
Performative publicity makes the voice meaningful in itself created with the understanding that 
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it will reach the attention of the audience as a sovereign act of citizenship per se [18]. With this 
politicised practice, the citizen, on the one hand, seeks to be heard and, on the other hand, experi-
ences certain publicity obligations (including content quality) because he or she knows that their 
message will compete for the attention of social media users with thousands of other messages.

Thumim (2010) identifies three main properties (conditions) of technology-enabled 
self-mediation that can be projected onto social media: simplicity (user-friendliness), urgency 
(do it now), and accessibility (possibility of (co)participation) [19]. All of these properties, in 
a certain way, frame the options for self-mediated political participation.

So, what communication practices for creating political user-generated content can be 
distinguished? Turning to examples from art, the pattern of media-processing one’s own social 
experience as a means of reflection and self-realisation can be illustrated by such well-known 
works of art as ‘Man with a Movie Camera’ (1929) by the famous Ukrainian director Dziga Ver-
tov and ‘Tentative d’épuisement d’un lieu parisien’ (1975) by the French experimentalist writer 
Georges Perec. When it comes to modern media practices, these may include: photos near a ballot 
box at the polling station posted on Facebook, an online broadcast to a private YouTube channel 
during a political meeting, a Twitter feed of a political action event, Instagram selfies from a pro-
test rally, a TikTok video from an appointment with a government official, etc. Key to this new 
genre of political communication is the unity of political action with the place and time of content 
creation. At the same time, due to the general state of constant online presence, the asynchrony 
between the moment of media content creation and its sharing disappears.

The properties of social media technology mentioned by N. Thumim are also crucial for 
the discussion regarding citizens’ motivations for engaging in self-mediated political participa-
tion. There is a lot of research, both theoretical and empirical, on why citizens create user-gener-
ated content. Applying a cost-benefit model, Leung concludes that the main motives are the need 
for recognition, socialisation and entertainment. He also determined that people who enjoy 
receiving praise from others tend to produce and publish more content [20]. Mitchelstein identi-
fied that different media activities might be driven by different motives, mainly writing blogs was 
more related to the demand for discussion and socialisation, and commenting on news websites 
was more consistent with the need for self-expression [21].

Without claiming to be exhaustive or complete, we would like to add to the motives men-
tioned above a few more, which could be important drivers for the political discourse production 
during self-mediated political participation:

– therapeutic (to feel better)
– democratic (to make a difference)
– deliberative (to engage the audience in a public discussion)
– playful (to conform to rules)
– protest (to challenge traditional social media genre schemes).
While contributing to the visibility and observability of political action in the public 

sphere, self-mediated political participation is not a guarantee for deliberation, collaboration, 
and social change. By using social media, one is drawn into inherently specific genre games, 
and the virtual identity that the user creates for each different platform can be endowed with 
varying configurations of ‘owner’ identity, depending on the political momentum, positioning 
and group traditions represented in the discourse of a particular Internet platform.

The public sphere of social media, shaped by producer communities, demands that Inter-
net users reflect and retrospectively rationalise behaviour in line with current agendas, news occa-
sions and popular interpretative strategies. The marginalised citizens also present specific discur-
sive forms, acting as opposition and alternative to popular ideology and the cultural mainstream.
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Actual location-specific political actions of citizens, transcoded in social media, emerging, 
on the one hand, as a documentary chronicle and narrative, and, on the other hand, as a discur-
sive field where communicative acts are linked through hashtags, likes, retweets and geotags. 
Actions are turned into media content in real-time through the political activists’ engagement 
and bystanders and journalists involved in the process. This self-mediation conditions the expan-
sion of the topos of political activism, the scene of the event, and ensures the engagement 
of a broad audience of commentators and interpreters who produce additional political meanings 
and introduce the discourse of the act of political participation into the public sphere. Thus, polit-
ical participation is channelled through social media, becoming a personal narrative of the activist 
and stimulating further mobilisation of supporters through virality and emotional contagion (that 
can be called ‘viral gatekeeping’). Emotional narratives based on personal experience of political 
action are presented to the audience as credible because they do not pretend to be objective. This 
attracts the attention of other active citizens who disseminate information, contribute to profes-
sional media, organise fundraising, etc. In these contexts, the audience engages through watching 
events online and discussions, as well as by performing new forms of participation [22].

Conclusions. The introduction of media practices into citizens’ political activity leads to 
reorganisation of their action repertoire, the new possibilities for political communication accord-
ing to the ‘bottom-up’ model and significant development of the political participation discourse. 
The consequence of mediatisation is that individual and collective citizens’ interests in the political 
field are enriched with a toolkit that provides new ways, techniques and methods of contact, cooper-
ation and mobilisation. Regardless of the scale of the problem expressed, every act of political 
participation can potentially become a subject of discussion in the public sphere, stimulating public 
debate about the authorities’ actions and the population needs, i.e., creating a new political agenda.

Currently, it is very promising to include into the political research subject field such vital 
parameters of mediatised political participation as the agency, new political activity patterns, 
collective action indicators, social capital, principles of self-organisation, subject-subject inter-
actions systems, voice styles, mobilisation methods and techniques, etc.

It is evident that with the development of mobile devices, advances in software design, 
technological evolution of the social media in liveblogging, online streaming, augmented reality, 
and the introduction of e-democracy tools, the content of the mediatised political participation 
will also alter.
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МЕДІАТИЗАЦІЯ ТА САМОМЕДІАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ УЧАСТІ:  
НОВІ ГРОМАДЯНСЬКІ ПРАКТИКИ І СОЦІАЛЬНІ МЕДІА

Антон Янченко
Маріупольський державний університет,

історичний факультет,
кафедра міжнародних відносин та зовнішньої політики

пр. Будівельників, 129, 87500, м. Маріуполь, Донецька область, Україна

Чимало наукових робіт, присвячених використанню соціальних медіа у разі політичної актив-
ності громадян, концептуалізують такі дії в категоріях нових унікальних громадянських практик, 
нових форм політичної поведінки та поточної трансформації громадянськості. Ця стаття пропо-
нує альтернативний підхід, ґрунтуючись на концепції медіатизації політичної сфери. Медіатизація 
традиційно розуміється як процес проникнення «логіки медіа» у політичний процес та публічну 
політику. Політичні актори підлаштовують свої комунікаційні стратегії, процеси ухвалення рішень 
та розробку політичного курсу під популярні формати масмедіа, щоб досягати впливу, легітимізувати 
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свої дії та формувати загальний порядок денний завдяки активності у медіапросторі. При цьому 
насамперед маються на увазі формати телебачення, шоу-бізнесу та індустрії новин. На наше пере-
конання, медіатизація впливає не лише на політичні інститути та політичних діячів, але також і на 
громадян та їхні політичні практики. Йдеться не лише про нові канали комунікації учасників чи 
діджиталізацію, тобто оцифровування процедур взаємодії з державною та місцевою владою в межах 
електронної демократії. Медіатизація на цьому рівні відбувається також під впливом соціальних 
медіа, їхніх можливостей із синхронної, асинхронної комунікації та створення контенту самими 
користувачами, а також завдяки використанню сучасних портативних девайсів з постійним підклю-
ченням до Інтернету. Таким чином, традиційна політична участь доповнюється додатковими діями 
та репрезентаціями у медіапросторі. Медіатизація політичної участі відбувається як на індивідуаль-
ному, так і колективному рівні та додає нові інструменти до репертуару політичних дій громадян, 
зокрема в політичному активізмі та в межах громадських рухів. Самомедійована політична участь 
є наслідком медіатизації та стає логічним продовженням процесів конструювання ідентичності засо-
бами інформаційно-комунікаційних технологій. Саморепрезентація політичної дії у соціальних медіа 
виступає актом перформативної публічності для онлайнової публічної сфери. Наслідки цього для 
політичних систем ще мають бути детально досліджені, але вже зараз є свідчення про нові ефекти 
політичної мобілізації та нові громадські дискурси у публічній сфері, що пропонують альтернативні 
порядки денні для влади.

Ключові слова: політична участь, медіатизація, самомедійована політична участь, публічна 
сфера, ІКТ, Інтернет, соціальні медіа, політична мобілізація.

A. Yanchenko
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