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1. Сучасна інтерпретація загальних філософських 

проблем 
УДК 101.1 

ВАЖЛИВА РОЛЬ ФІЛОСОФІЇ В ЖИТТІ ЛЮДИНИ ТА ЇЇ ФУНКЦІЇ  

Кудлаєнко А. С., ст. гр. 1211 

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова 

Україна, Миколаїв;  
 wystryy228@gmail.com 

 

Анотація. У статті проаналізовано поняття "Філософія" досліджено роль в житті 

людини та основні функції філософії. 

Ключові слова: моральна філософія, натуральна філософія, джерела розвитку 

філософії, раціональна філософія 

 

Вступна частина: Слово "філософія" увійшло до нашого звичайного мовлення дуже 

давно. Філософією зараз називають не тільки відповідну науку чи навчальну дисципліну, а й 

загальнотеоретичні засади та сукупність принципів будь-якої діяльності. 

Основна частина: З часів виникненням в Європі системи освіти та встановленням 

останньої системи наук, філософія зайняла місце головної теоретичної дисципліни, без 

оволодіння якою вважалось що отримати освіту не можливо, адже будь-яка людина з вищою 

освітою потрібна знати хоча б поверхосні знання цієї науки. Філософія тих часів вважалося 

важливою наукою, яка включала в себе інші науки, і поділялась на кілька розділів: 

1. Моральна філософія наука про правильні вчинки, яка в свою чергу поділялась на 

монастику, або інша назва цього підрозділу етику - науку про управління діями конкретної 

людини, економіку науку про управління державою. 

2. Натуральна філософія - наука про природу речей, яка поділялась на декілька 

підрозділів: фізику - науку про якісну природу матеріальних речей, математику - науку про 

кількісну природу матеріальних речей та метафізику - науку про нематеріальні речі. 

3. Раціональна філософія або логіка- наука про правильне мислення, яка вчила 

керувати діями розуму та правильно аналізувати будь-які ситуації. 

До ХVІІІ століття європейські університети мали лише три факультети та спеціальності, 

і, для того, щоб отримати диплом доктора теології, права чи медицини, потрібно обов’язково 

спочатку отримати диплом доктора філософії. З того часу кількість спеціальностей, які 

отримують випускники вищих учбових закладів значно збільшилась, та від філософії почали 

відокремлюватись велика кількість наук наук, але важливе місце в системі теологічної 

підготовки в університетській освіті зберігається за філософією. 

Сьогодні філософія, як навчальна дисципліна, покликана прищепити студентові ВУЗу: 

а) здатність до проблематизації – вміння правильно ставити питання, розглядати 

парадокси, та будь-які протиріччя; 

б) здатність давати визначення – переходити від семантичного до концептуального 

аналізу понять; 

в) здатність формулювати, тобто впорядковувати, послідовно продумувати та 

виражати свої думки. 

mailto:wystryy228@gmail.com
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Виходячи із такого важливого значення, яке відіграє філософія в науці, в житті та в 

діяльності людини можна виділити деяку кількість функцій, такі як: 

а) світоглядна філософія дозволяє людині осмислити та намагатися зрозуміти проблеми 

сенсу людського життя, тобто чому і для чого живе людина? Яке її місце та призначення в 

цьому світі. 

б) аксіологічна філософія дозволяє людині осмислити природу та значення власних 

життєвих цінностей та намагання допомогти осмислити природу іншим. 

Висновки Як висновок можна виділити те , що філософія дуже важлива наука для 

людинита особливо для освіти вищої школи.Те що людина , що раніше , що зараз не зможе 

отримати вищу освіту без базових знань філософії. Отже філософія відіграє важливу роль в 

житті людини.  

Список літератури 
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An important role of philosophy in the life of man and her 

Text of the annotation. The article analyzes the concept of '' Philosophy '' the role of human life and the core 

functions of philosophy 

Keywords: moral philosophy, natural philosophy, sources of development of philosophy, rational philosophy. 

 

Кудлаенко А.С. 

Важная роль философии в жизни человека а также функции философии 

Аннотация: . В статье проанализированы понятия '' Философия 'исследована роль в жизни человека 

и остовном функции философии  

Ключевые слова: нравственная философия, натуральная философия, источники развития 

философии, рациональная философия 
 
УДК 008(075.8) 

ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОСТІ ЯК ОБ’ЄКТ ФІЛОСОФСЬКОЇ 

РЕФЛЕКСІЇ 
Балинський Д. М., ст. гр. 5611м 

Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова 

Україна, Миколаїв 

 

Аннотація. У статті визначаються ті аспекти глобальних проблем сучасності, які 

ефективно можуть бути досліджені засобами філософської рефлексії.  

Ключові слова: філософія, глобальні проблеми сучасності, об’єкт, рефлексія, 

світогляд, типи світогляду  

 

Вступна частина. Філософія, переймаючись впродовж усього періоду свого тривалого 

історичного існування пошуком субстанційних засад світобудови, у наш час органічно вийшла 

на необхідність ретельного аналізу так званих глобальних проблем сучасності. Справа в тому, 

що нинішній стан існування людства характеризує його як переважно єдиного суб’єкта 

взаємодії з природним середовищем. Звичайно, що не всі його суб’єкти однаковою мірою 
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впливають на довкілля, як і різною мірою усвідомлюють необхідність їх вирішення спільними 

зусиллями.  

Свого часу керівництво СРСР проводило недалекоглядну політику, згідно якої 

досягнення сучасної науково-технічної та науково- технологічної революції мають виключно 

негативні наслідки лише в промислово розвинених країнах капіталістичного світу. Це не 

могло не впливати на стан вітчизняних філософських розробок проблем, пов’язаних із 

фактично неконтрольованою експансією людини технологічної у сфери природи як 

всезагального предмета праці. Вони, як правило, з одного боку, спрощували проблематику, 

оскільки невиправдано – так вимагала ідеологізована форма філософського знання – 

абсолютизували визначення радянської людини як виключно розумної істоти, яка нібито не 

здатна діяти непрогнозовано; з другого, необ’єктивно підходили до аналізу змісту 

філософських творів західних вчених, оскільки ті, по-перше, обслуговують капітал, по-друге, 

є нібито носіями хибного світоглядного й методологічного підходу до вивчення суспільства.  

Слід зазначити, що українська філософська думка, маючи тверде історичне світоглядне 

опертя у вигляді кордоцентризму та антеїзму, традиційно відстоювала необхідність морально-

етичного відношення до навколишнього середовища як материнського лона життя народу. 

Тому і в царські, і в радянські часи, і особливо після отримання державної незалежності 

чимало філософів присвятило свої дослідження глобалістиці. Адже до цього їх спонукала ще 

одна визначальна світоглядно-мотиваційна складова народної свідомості – космічна.  

Отже, для вітчизняної філософської рефлексії звичною є проблематика взаємодії людини 

з природою, народу з іншими народами, ставлення до яких не було антагоністичним, суто 

етнічним за принципом „свої – чужі”. Тому наш підхід до глобальних проблем сучасності буде 

грунтуватись як на їх розумінні представниками західної філософії, так і на специфіці 

вітчизняного світосприймання і світорозуміння. Відзначимо, що наша стаття продовжує 

розробку даної проблеми проф. Воронковою В.Г. [3].  

Мета дослідження - визначення тих глобальних проблем сучасності, позитивному 

вирішенню яких максимально може сприяти філософське як водночас методологічне 

розуміння світогляду. Об’єкт дослідження – проблемне поле сучасного глобалізованого 

суспільства. Предмет дослідження – виявлення засобів їх вирішення в евристичному 

потенціалі філософського способу мислення і відповідного йому способу життя людини й 

соціуму. 

Основна частина Щоб вести плідну і продуктивну дослідницьку аналітику, потрібно 

чітко визначитись відносно специфіки дослідження об’єкта засобами власне філософської 

методології в її світоглядному визначенні та спрямуванні. Адже світогляд – це форма 

самосвідомості, яка виступає в якості мотиваційної домінанти поведінки людини. При цьому 

ми виходимо з того, що міфологія як первинний і вихідний тип світогляду не лише відображає 

органічну єдність людини і природи, але залишається субстанційним фундаментом всіх типів 

світоглядної свідомості взагалі. Це важливо враховувати, аналізуючи глобальні проблеми, з 

якими зіткнулось сучасне людство. Адже їх не можна вирішити, якщо не враховувати 

мотиваційні спонукання людини до діяльності, які містять міфологія, релігія та філософія, які 

у своїй єдності формують її духовний світ.  

Оскільки дане дослідження носить філософсько-світоглядний характер, його змістовний 

виклад буде включати в себе як необхідні мотиваційні складові міфології та релігії. Без цього 

досить складно, якщо взагалі можливо, вирішити глобальні проблеми сучасного людства, до 

яких ми відносимо найбільш значимі у своїй небезпечності для його існування.  
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Перелічимо їх, що необхідно для того, аби в подальшому аналізі в історії філософської 

думки знаходити відповідні застереження й попередження майбутнім поколінням щодо 

хибного шляху розвитку суспільства, які видатні мислителі в усі часи висловлювали попри всі 

небезпеки для їх власного життя. Сучасники, врешті-решт, просто зобов’язані взяти уроки 

історії для їх виконання, а не просто для інформації.  

Отже, соціальну філософію, на наш погляд, найбільшою мірою мають цікавити глобальні 

проблеми сучасності, серед яких: а) екологічна небезпека; б) процеси маргіналізації 

суспільства; в) зростання рівня злочинності, тероризм; г) нерівномірність економічного та 

духовно-культурного розвитку країн; д) релігійний екстремізм; е) інформаційна експансія.  

Вибір зумовлений тим, що саме ці проблеми напряму залежать від світоглядно-

мотиваційної орієнтації людини. В першу чергу тієї категорії людей, які складають елітні 

прошарки суспільства, оскільки їх вплив на суспільний розвиток найбільшою мірою визначає 

творчий характер мімезису. Позиція А.Тойнбі [5] при вирішенні глобальних проблем людства, 

на наш погляд, повинна проявити себе в якості вирішального методологічного чинника. Як, 

до речі, й інших видатних представників філософії історії.  

А. Західноєвропейська філософія. Попри всі історичні та персональні відмінності, вона 

у світоглядному та методологічному вимірах має щось спільне і, отже, класичне. Це визначено 

тим, що об’єктом її дослідження є Буття загалом – від античного Космосу до сучасного 

міжгалактичного Універсуму. Звідси й предмет дослідження – Буття під кутом зору пошуку й 

відкриття в ньому універсальних законів. Це можливо на обранні в якості вихідної аксіоми, 

згідно якої людина як мікрокосм тотожна макрокосму. Тому вона за своїм об’єктивним 

покликанням здатна з себе самої пізнати світ в його субстанційних і субстратних 

характеристиках. Цілком очевидно, що вже у формулюванні принципу єдності мікро- й 

макрокосму маємо виключно світоглядний підхід, властивий міфології з її сакралізацією 

природного буття як рідного лоно людини, яке в жодному випадку руйнувати не можна. 

Навпаки, в нього потрібно постійно вчитись, „брати уроки” того, як саме слід організовувати 

суспільне життя. Це чітко видно вже на прикладі натурфілософії як онтології та її органічному 

переході в гносеологію. Так, первинними сутностями Буття представниками різних 

філософських шкіл в усі періоди, починаючи найперше з Античності, є першоелементи – 

земля, вода, повітря, вогонь. Проте вчення про Буття не зводилось до його пояснення лише на 

основі сприйняття органами відчуття. Під природою речей поступово почали розуміти їх 

внутрішню, так би мовити, метафізичну сутність. Отже, якщо першооснови буття беруться як 

очевидність буття природних об’єктів і процесів, то вони також аксіоматично визнаються 

людиною в якості необхідних умов її власного буття. Але як буття внутрішнього, душевного, 

такого, яке потрібно пізнавати, тому що воно хворіє на неспокій, на смерть, на забуття 

органічної єдності людського організму (тіла) з природним організмом, починаючи від 

близького довкілля та закінчуючи далекими небесно-зоряними обширами. Визнання 

переходить у пізнання кожного разу, коли порушення цілісності власного тіла, його хвороба 

не викликаються зовнішніми чинниками. Тоді потрібно шукати внутрішні причини й чинники. 

А це вже перехід онтології як вчення про природне буття в онтологію як вчення про буття 

сущого в самій людині, в будь- якому об’єкті загалом. Тобто перехід онтології в гносеологію.  

Зрозуміло, що від самого початку зародження пізнавально-пошукового способу життя 

воно потребує надання йому пізнавально-дослідницького природознавчого й морально-

етичного забарвлення. Адже людину „виводять зі стану рівноваги” також сутності, які 

визначають її приналежність до суспільства, до певних його форм.  
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Коли ми нині говоримо про глобальні проблеми сучасності, то всі вони, без 

перебільшення, зумовлені проявом людського невігластва, ігноруванням органічної 

причетності людини до субстратної (речовинної) та субстанційної (ідеальної у вигляді закону) 

основ світобудови. Будучи на 80% створена з води (а мозок навіть на 90%), людина не може 

розраховувати на те, що, споживаючи забруднену воду, вона не відчує на собі негативні 

наслідки й не перейде до пошуку причин хвороби. Аналогічно з повітрям, землею та вогнем. 

Якщо брати міфологічний тип світогляду, з яким, як відомо, мирно співіснувала антична 

філософія і на основі якого вона фактично виникла (див. праці А.Чанишева [7], О.Лосєва [4] 

та ін.), то його складові – тотемізм, аніматизм, анімізм, магія і фетишизм – органічно перейшли 

не просто у натурфілософські першооснови Буття, але й у процес обгрунтування необхідності 

для людини стати на шлях його пізнання засобами понятійного мислення. Так, Парменід у 

творі „Про природу” вже веде мову не стільки про буття чотирьох першостихій, скільки про 

їх єдність у стихії пізнавального мислення. Називаючи свідчення органів сприйняття 

„туманними гадками смертних”, він скептично оцінює пізнавальні можливості пересічних 

людей: „Безпомічно ум їх блукає. Бродять вони наугад, глухі й разом сліпі. Нікчемний народ!” 

[1, с.52]. З його точки зору сутність Буття не можна пізнати на основі образів і свідчень 

сприйняття. Тільки засобами мислення можна пізнати суще як закон, як незмінне й вічне 

Буття. „Є буття, а небуття зовсім немає; Тут достовірності шлях, і до істини він наближає. 

Одне і те ж є мисль і буття. Слово і мисль буттям мають бути. Одне і те ж є мисль і те, про що 

мисль існує. Адже без буття, в якому її вираження, Мислі тобі не знайти. Не виникає воно, і 

не підчиняється смерті. Цільне все, без кінця, не рухається й однорідне. Не було в минулому 

воно, не буде, але все – в нинішньому. Безперервне, одне. Чи йому знайдеш начало? Як і звідки 

рости?” [1, с.52-53].  

Аналогічну позицію займав Геракліт, якого відносять до засновників так званої стихійної 

діалектики. З одного боку, це справді так, адже стихію вогню він вважав такою, що все 

перетворює у все. З іншого, вогонь можна тлумачити як розум, який також творить зі всього 

єдине і в якому все як в одному і єдиному. Тобто, це вже діалектика пізнання через боротьбу 

протилежностей самого мислення, а не тільки предметно-речових стихій. Визнаючи 

діалектику стихій: „все тече, все змінюється”, „холодне нагрівається, гаряче охолоджується, 

вологе висихає, висохле зрошується”, „безсмертні смертні, смертні безсмертні, одні живуть за 

рахунок смерті інших, за рахунок життя інших помирають” [1, с.18], Геракліт не вважав, що 

діалектика пізнання має будуватись на ній. Навпаки, діалектика чуттєвого сприйняття заважає 

пізнати за різноманітністю єдине – розум. Розум – це спільне, загальне, з якого все походить і 

в якому все пізнається як одне. Проте більшість живе так, немовби у всіх існує якийсь 

особливий розсуд. Але ж „багатознайство розуму не навчає”, хоча люди охоче йдуть за тими, 

хто говорить їм очевидні речі, і не розуміють, що слухати слід не голос людей, а логос, який 

дає можливість „знати все як одне”. Логос – це закон, загальна основа світобуття. Хто знає 

закон, той найкращий, хоча б йому протистояли десятки тисяч тих, хто формує свою думку на 

очевидностях чуттєвої свідомості. Тому люди мають триматись за закон, як за мури/стіни 

фортеці, мають йти за найкращими. Оскільки цього не було, він зневажливо ставився до 

людей, дивлячись на них, плакав...  

Нині, оскільки людство у своїй історії не дослухалось до Буття сущого як Буття Закону, 

воно також „плаче”, адже загрози виникли для його існування цілком реальні. На цьому 

наголошував у ХХ ст. видатний мислитель М.Гайдеггер: „І хоча ми завжди і всюди 

перебуваємо у відповідності з Буттям сущого, на поклик Буття ми зважаємо рідко. 
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Відповідність Буттю сущого залишається нашим постійним місцеперебуванням. Проте 

спеціальною і втілюваною нами домінантою поведінки вона постає досить рідко. Тільки коли 

це відбувається, ми вперше. Власне, відповідаємо тому, з чим має справу філософія, яка крокує 

шляхом до Буття сущого. Відповідність Буттю сущого і є філософія, одначе тоді й тільки тоді, 

коли ця відповідність здійснюється і саме тому розкривається й розширює своє розкриття” [6, 

с.120]. Перш, ніж зробити логічний висновок із наведеної думки, відзначимо, що філософія 

„існує в мелодії відповідності, налаштованої на голос Буття сущого. Ця відповідність є якесь 

мовлення. Вона знаходиться на службі у мови. І ...мислення, як відповідність, знаходиться на 

службі у мови. ...Тому без достатнього осмислення мови ми ніколи по-справжньому не 

узнаємо, що таке філософія в якості зазначеної відповідності, що таке філософія як особлива 

манера розповіді” [6, с.122-123]. Отже, людство прийшло до сучасного глобального 

драматичного і навіть трагічного стану через те, що, на жаль, не послуговувалось 

філософськими настановами видатних мислителів відносно того, як саме йому потрібно 

взаємодіяти як між самими людьми, так і всім разом із природним довкіллям. Воно у 

переважній більшості своїх членів визначає спосіб життєдіяльності не буттям сущого, а 

буттям образів сприйняття, фактично – буттям матеріальних об’єктів, а не буттям об’єктивних 

законів як адекватних представників сущого в його незмінному й вічному субстанційному 

статусі. Між тим вже уважне пізнавальне сприйняття природного буття, як і буття людей в їх 

природно-тілесній визначеності, дає підстави виразити його у визначеннях мислення. Тобто – 

як єдність різноманітного, оскільки мислення і є уміння об’єднати сприйняття різноманітного 

для відчуттів буття в буття єдиного і спільного для нього розуму, інструментом якого є 

загально-родові поняття. Буття кличе людину як потенційно розумно-пізнавальну істоту не 

лише видимою різноманітністю свого матеріально-об’єктного наповнення, але також своєю 

єдністю, своїм об’єктивним розумом. Адекватною відповіддю на такий поклик і має стати 

філософський тип світоглядної мотивації поведінки людини як такий, що увібрав у себе 

особливості міфологічного та релігійного типів світогляду. Філософія не розповідає про Буття 

звичними словами, усвідомлюючи, що слово, маючи предметно-речовий корелят, здатне 

зосередити увагу людини на сприйнятті видимого і, як наслідок, відвернути від пізнання 

сущого в ньому. А лише воно має статус вічного, незмінного, постійного у своїй 

нествореності, відтак – статус закону як прояву об’єктивного розуму. Розуміння неодмінно 

призводить до уміння діяти на рівні Буття сущого, адекватно представленого для людини не 

Всесвітом, який охопити як єдиний об’єкт пізнання неможливо, а історією пізнання, 

представлену текстами всіх його суб’єктів. Йдеться про систему мовлення як, з одного боку, 

матеріального носія об’єктивного розуму, з іншого, як наочну систему об’єктивованого 

мислення, яке служить мові тим, що знаходить його в ній. Філософія, таким чином, є системою 

мовомислення, а не словоговоріння, як це має місце у міфології та релігії. „Досить рідко” (як 

зазначає М.Гайдеггер) розум у філософській якості трансформується в розуміння та уміння 

діяти розумно якраз тому, що в діяльності людства майже абсолютно домінує не стільки 

субстанційний, скільки субстратний спосіб буття. Міфологія, не облагороджена філософським 

типом мисленням, попри освячення Буття та інші переваги, про які ще йтиметься, спонукає 

людину до надання слову матеріально-речових форм, тобто фактично підштовхує її до 

активного втручання у природне середовище. Із плином часу це стає небезпечним. Релігія як 

тип інтроспективного світоглядного мислення забороняє таке втручання. Але, закликаючи 

людину до самопізнання, вона, особливо у своїй інституціональній формі, вимагає від неї не 

стільки розвитку самопізнавального мислення, скільки освячення і благоговіння перед 
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містичною істотою як суб’єктом світотворчості. Тому, говорячи про смиренність людини, 

вважає погорду ледь не головним гріхом людини і, як наслідок, перешкоджає розвитку 

філософського світогляду, який апелює до необхідності утвердження в суспільстві системи 

свободомислення. Звичайно, не варто абсолютизувати філософію в її прагненні до розвитку в 

людини навичок автономного мислення. Адже вона, як і релігія, неоднорідна у своїх 

змістовних гуманістичних пошуках. Церква, забороняючи втручання людини у природу, 

виходила з тих міркувань, що це втручання у створене Богом гармонійне Буття сущого. 

Філософія, розробляючи методи і методологію пізнання і пропонуючи їх суспільному загалу, 

також творить „гріх”. Адже одних лише застережень щодо їх застосування в цілях 

самопізнання недостатньо, щоб людина не використала їх в якості ефективних засобів 

перетворення природи. Так, Ф.Бекон, пропонуючи емпіричну методологію дослідження 

природи, все ж радив накладати ваги на розум, аби той не підштовхував людину до 

експериментів над нею, не виносив експеримент як засіб пізнання за межі свого кабінету. 

„Знання і здібності людини збігаються, адже пізнання причини ліквідують результат. Природа 

перемагається тільки підлеглістю їй, і те, що у спогляданні постає як причина, в діянні постає 

правилом” [2, с.12]. Не можна сказати, що ці судження в статусі умовиводів невідомі (не 

відомі) широкій інтелектуальній еліті, включно з промислово- технологічною. Проте, на жаль, 

вони не стали правилом для матеріально- виробничої практики, яка вивела експеримент за 

межі науково-дослідницьких лабораторій, перетворивши їх у глобальне всепланетне й навіть 

ноосферне виробництво з тяжкими наслідками як для всезагального предмета праці, яким є 

природа, так і для самої людини як головного суб’єкта праці. І якщо на Заході, де все-таки 

кожен високоосвічений науковець отримує диплом доктора філософії з певної галузі знань, 

врешті-решт, десь із середини ХХ ст. усвідомили, що філософія – це не просто методологія 

пізнавально-пошукового мислення, але, головним чином, засіб до самопізнання, тому 

перейшли до природо- й, отже, людиноохоронних технологій, то в колишньому СРСР, а за 

інерцією й у сучасній Україні, такого гуманістично-прогностичного розуміння філософії, 

насамперед у політичної та олігархічно-промислової еліти фактично немає. Аналіз й 

вирішення глобальних проблем сучасності, власної духовної спадщини - це наша, так би 

мовити, приватна власність, яку варто осягнути саме як схильність народу загалом, особливо 

ж його духовних провідників до побудови суспільства на органічній єдності з природним 

довкіллям. Слід також враховувати, що під „нашою” власністю не слід розуміти власність 

усього населення. Це власність тих людей, хто не лише став на шлях самопізнавального 

світопізнання, але й здатний діяти відповідним чином. Поет Євген Євтушенко писав: „Народ, 

кто сам себе не врет. Народ, кто враг духовной лени. Лишь тот, кто мыслит, тот народ. Всё 

остальное – населенье”. Причому, як ми бачили (див. посилання на Парменіда – „нікчемний 

(вздорный) народ”), це відомо від самого початку виникнення філософії. Б. Українська 

філософія. Сподівання на те, що тут можна знайти адекватні відповіді на гармонійну 

взаємодію людини з природою, ми пов’язуємо зі вже наведеними особливостями української 

народної ментальності. На них у своїх працях звертають увагу сучасні філософи А.К.Бичко та 

І.В.Бичко, В.С.Горський. Антеїзм. Любов’ю до матінки-землі, до неньки-України як певної 

території просякнута вся фольклорна народна творчість, починаючи з доби Київської Русі й 

до нашого часу. Хоча тут слід вести мову насамперед про літературно- мистецьку еліту, яка у 

своїй народній, а не політичній іпостасі, не сприйняла ідеї її перетворення на державну чи 

колгоспно-кооперативну власність.  
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Космізм. Тісно пов’язаний із антеїзмом, тому що погляд людини, відриваючись від 

земних душевних турбот, знаходить собі відпочинок у небесно-космічній безкінечності й 

вічності. Але це такий відпочинок, який спрямовує душевні порухи на пізнання вічного й 

безкінечного, а не тільки його сприйняття. Це вже глобальний погляд на Буття сущого, не 

затьмареного, як висловлювався Святий Августин, примарністю часу і простору. В поетичній 

формі це чудово виразив Михайло Петренко у пісні, яка стала народною, тому що адекватно 

відобразила сутність його душевно-духовних мандрів: „Дивлюсь я на небо, та й думку гадаю: 

„Чому я не сокіл? Чому не літаю? Чому мені, Боже, ти крилець не дав, Я б землю покинув і в 

небо злітав. Далеко за хмари, подалі від світу. Шукать собі долі, на горе привіту. І ласки у 

Сонця, у зірок прохать. І в світі їх яснім себе показать”” [8].  

Думку гадати – це розмірковувати, а не просто вгадувати. Тут не просто індивідуалізм, 

адже думка – це не „мнение”, корінь тут – ум, розум, розуміння, бажання діяти не суб’єктивно, 

а злагоджено на рівні космічної єдності, оскільки із людьми земними, пригніченими й 

приземленими у своїй свідомості знайти порозуміння досить складно. Звідси вихід – діяти 

водночас антеїстично й космічно, в єдності мікро- й макрокосму. Т.Шевченко у поетичному 

есе „Думи мої”, відмічаючи: „Думи мої, думи мої, Лихо мені з вами”, мав на увазі складність 

злагодженого спілкування з приземленими земляками, рівень роздумів яких не йшов від 

побутових проблем до проблем Буття сущого. Глибокі думи незвичні для звичайної людини, 

тому поет пише: „Бо вас лихо на світ на сміх породило, Поливали сльози... Чом не затопили, 

Не винесли в море, не розмили в полі? Не питали б люди, що в мене болить, Не питали б, за 

що проклинаю долю, Чого нужу світом? „Нічого робить”, – Не сказали б на сміх...” [8]. Відомо, 

що серед головних причин драматично-трагічного шляху розвитку людства і чинник 

невігластва досить значної його кількості. Сміючись над думами мислителів, воно якраз і 

наражається на небезпеки глобального характеру, тому що не дає собі ради зі свавільною 

волею. Кордоцентризм. Також чи не найбільшою мірою знаходимо у народній фольклорній 

творчості, авторами якої, цього не треба забувати, є все ж таки видатні його представники, 

„кращі”, як називали мудреців в античній давнині. Ті ж таки „Думи мої” Т.Шевченко закінчує 

проголошенням сердечної любові до „вбогих духом”, які колись-таки мають отямитись від 

невігластва. „Думи мої, думи мої, Квіти мої, діти! Виростав вас, доглядав вас – Де ж мені вас 

діти?.. В Україну ідіть, діти! В нашу Україну, Попідтинню, сиротами, А я тут загину. Там 

найдете щире серце І слово ласкаве, Там найдете щиру правду, А ще, може, й славу... Привітай 

же, моя ненько! Моя Україно! Моїх діток нерозумних, Як свою дитину” [8].  

Висновки. Пізнавальне відношення людини до світу з’явилось разом із філософією, 

заснованою на вихідному принципі світобудови – подібне творить подібне. Звідси ідея єдності 

людини/мікрокосму і природи/макрокосму. Звідси ж заклик філософії до людини – пізнай себе 

саму. А людина стане людиною в якості суб’єкта відповідальної життєдіяльності лише тоді, 

коли максима Р.Декарта „Я мислю, отже, Я існую” стане світоглядно-мотиваційною 

домінантою її повсякденної поведінки. Чим більшою буде чисельність таких людей, тим 

більшою мірою вони будуть виконувати функцію атрактора – центру притяжіння до себе 

нерадивих і безпорадних, тим суттєвішою буде їх орієнтація на творчий мімезис.  

Нині вже час не тільки прийти в Україну „Вашингтону з новим і праведним законом”, 

але й прийти в суспільну свідомість глобальному мисленню. М.Костомаров у „Книзі Буття 

українського народу”, разом із Т.Шевченком та іншими видатними його представниками, 

сподівався на те, що саме українці врятують світ. Чи не може стати його пророцтво сучасною 

національною ідеєю, яку ніяк наше суспільство не знайде?.. Перспективи подальших 
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досліджень слід, очевидно, вести саме в напрямку пошуку шляхів перетворення пізнавального 

мислення в адекватний його змісту спосіб життя.  
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Global problems of the modernity as object of the philosophical reflection.  

Text of the annotation. In the article the essence of present day’s global problems which can be cognize by 

philosophical reflection are discussed.  

Key words: philosophy, global problems of the modernity, object, a reflection, outlook, types of outlook.  

 

Балинський Д. М. 

 Глобальные проблемы современности как объект философской рефлексии.  

Аннотация: В статье определяются те аспекты глобальных проблем современности, которые 

эффективно могут быть исследованы средствами философской рефлексии.  

Ключові слова: философия, глобальные проблемы современности, объект, рефлексия, мировоззрение, 

типы мировоззерния  
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ФОРМАЛЬНАЯ ЛОГИКА И МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АППАРАТ 
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Аннотація. Через складність застосування даного методу, знайти застосування в 

реальному житті важко. Але можливо, в майбутньому якщо буде створено штучний 

інтелект, то він буде використовувати приблизно такий метод для спілкування з 

людьми. Таким чином, філософія може бути зведена до математики, але ефективно 

зробити це вийде, тільки, при використанні штучного інтелекту. 

Ключові слова: Індукція і дедукція; формальна логіка і математика; істина 

 

Вступительная часть. Может ли философия быть сведена к математике? Сможет ли 

человек ее использовать в таком виде? Цель: обеспечение истинного вывода из обилия, 

множества верных посылок, тезисов; систематизация посылок и выводов.  
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Основная часть. Формальная логика — это конструирование и исследование правил 

преобразования высказываний, которые сохраняют истинное значение вне зависимости от 

частных случаев содержания, входящих в эти высказывания понятий. Она включат в себя 

индукцию и дедукцию, и является своего рода отстранением от содержания и переход только 

к формам, формулам для проверки истинности (логичности). Работает уже с 

сформированными зависимостями, выраженными в буквенном виде или посылками в виде - 

если это, то это. 

Математика изучая явления основывается по форме на буквах - условные обозначения 

для формул; и по содержанию на цифрах. Формальная логика изучая явления основывается по 

форме на буквах - для условно-категорических умозаключений или на тезисах - если это тогда 

это; и по содержанию - на словах. Для анализа явления и составления модели, формулы 

описывающую явления в математике нужно: 

a. Узнать, что именно мы хотим знать, исследовать. Рассматривать явление с 

определённого ракурса. 

b. Какие характеристики явления будут учтены в формуле, модели исходя из того, 

что именно мы хотим узнать. 

c. Их соотношения или связь друг с другом, то есть изменение одного параметра 

при изменении другого. 

d. Обозначать их в буквенном виде и записать в виде формулы. 

Однако, если говорить о человеке, данный метод не совсем удобен для него. Потому что 

при анализе мысли текут часто хаотично и вести их в упорядоченном виде тяжело. Сложно 

соблюдать строгость рассуждения. Иногда вовсе не известно какие характеристики, 

переменные должны быть учтены. Начала рассуждения; формирование основных посылок, 

тезисов; вывод и проверку его должно разделять несколько этапов. 

a. Интуитивное (чувственное, без слов) познание явления, понимание того что будет 

исследоваться. 

b. Рассуждения основанное на словах, текст. 

c. Группировка основных тезисов и выведения по возможности из них общего 

положения (индукция). 

d. Формальная логика здесь исследует как бы готовые, имеющиеся, уже 

упорядоченные мысли - понятия, суждения, предпосылки, данные… и 

устанавливает определенные соотношения (в виде условно-категорических 

умозаключений, если это необходимо) между ними. Она полностью отвлекается от 

взаимосвязи мышления с чувственным познанием. Ее задача сводиться к проверке 

истинности (логичности) вывода и может быть, впрочем, не использована если 

рассуждение очень краткое и очевидно верное. 

Используя частные примеры явлений можно выводит общие модели, формулы, которые 

будут подходить к другим частным примерам. Идет движение от частного к общему, то есть 

от индукции к дедукции. Содержание частных явлений не имеет значения, пока не нарушается 

зависимость форм, переменных друг от друга. Под формой понималось выражение, в котором 

по крайней мере одна переменная входит таким образом, что это выражение превращается в 

истинное или ложное высказывание после того, как на место этой переменной подставляется 

что-то. 

Когда речь заходит о содержании, то есть о словах и цифрах возникает проблема верного 

понимания и употребления слов. В отличии от цифр, которые выражают количество, слова 
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могут приобретать разное значение в зависимости от контекста или вовсе означать разные 

вещи для разных людей (возможно, если бы все люди имели одно понимания слов, то 

большинство противоречий и обилие философских течений отмерло). Следовательно, одно и 

тоже слово на протяжении всего рассуждения должно употребляться только в одном 

единственном значении. И не должно быть использовано вовсе, если с очевидной 

уверенностью не понятно его значение всем. 

Как в математике если даже формула верна, но исходные данные не корректны, то на 

выходе мы получим мусор. Так и в формальной логике если предпосылки, тезисы не верны, 

то и вывод будет не верен. В повседневной жизни обычно рассуждая, а любое рассуждение 

построенной на словах можно считать философским (то есть любое рассуждение есть предмет 

философии, а значит попадает под формальную логику), обычно допускают ошибку, 

основанную на не верных предпосылках. Логика редко бывает нарушенная, однако даже если 

посылки верны, но не учтены все данные для исследования (не полная индукция), то 

рассуждение можно считать не полным, а от того вероятно не верным. Встает вопрос, а 

сколько же должно быть учтено посылок, данных? Почти все или все посылки из рассуждения 

в кратком виде. В таком обилии посылок, слов, предложений можно легко запутаться. Тут и 

приходит на помощь формальная логика с ее условно-категорическими умозаключениями. 

После того как все посылки были сгруппированы, учтены и сложно вынести вывод имея такое 

обилие посылок. Или вывод уже иметься, но не известно верен ли он. Ведь, посылок может 

быть очень огромно количество 20, 40… Можно абстрагироваться от содержания и перейти к 

формам, то есть проверки истинности (логичности) при условии верности посылок. Причем, 

посылки должны быть выражены так, чтобы их можно было перенести в условно-

категорические умозаключения. Условное суждение имеет форму: если А есть В, то С есть D, 

например: если Земля вращается вокруг своей оси, то происходит смена дня и ночи. Что 

важно, такая форма записи дает лучшее понимания на чем основываться текст. То есть, мы 

можем четко видеть на чем основывается автор текста. А автор может выделить ключевые 

моменты, на которых и держаться его выводы. При опровержении ключевых посылок, вывод 

становиться не верным. Это особенно важно в объемных произведениях, исследованиях. Тем 

самым он подставляет свои слабые места, и исполняет один из критериев научности, то есть 

системность. Причем, не каждое высказывание должно быть доказано; наука опирается на 

ненаучные предпосылки, которые принимаются без доказательства (аксиомы). Чем меньше и 

чем проще аксиомы, тем лучше. 

Выводы. Хотя, систематизация всех посылок, аксиом и установление между ними связи 

для записи в формулу требует много времени. И потому не может быть эффективно 

применяться везде. Но при ее применении и при верности посылок, аксиом можно быть 

уверенным в истинности вывода. 

1) Не все утверждения должны быть доказаны (аксиомы). 

2) Если посылки вывода верные, то вывод истинен - аксиома. 

3) Если употреблять слова в разных значениях, то вывод может быть не верен. 

4) Если не систематизировать накопленные посылки, то можно упустить что-то из 

видимости и вывод будет не верен (вероятность). 

5) Если исходные данные не верны, то и на выходе будет мусор. 

6) Если не учтены все посылки, влияющие на вывод, то вывод может быть не верен 

(неполная индукция). 
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Annotations. Due to the complexity of this method, it is hard to find an application in real life. But perhaps in 

the future if artificial intelligence is created, it will use about this method to communicate with people. Thus, 

the philosophy can be reduced to mathematics, but it is effective to make it happen only when using artificial 

intelligence. 
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Может ли философия быть сведена к математике или формальная логика и математический 

аппарат. 

Аннотации. Из-за сложности применения данного метода, найти применение в реальной жизни 

тяжело. Но возможно, в будущем если будет создан искусственный интеллект, то он будет 

использовать примерно такой метод для общения с людьми. Таким образом, философия может быть 

сведена к математике, но эффективно сделать это получиться, только, при использовании 

искусственного интеллекта. 

Ключевые слова: Индукция и дедукция; формальная логика и математика; истина. 
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Аннотація. У цій статті розглядається проблема побудови загальної наукової теорії. 

Для цього досліджуються теоретичні підстави науки, а також критерії науковості. 

Ключові слова: Основоположення науки, Критерій науковості, Метатеорія, Картина 

світу, Логічні підстави науки. 

 

Вступна частина: У сучасному світі наука відіграє особливу роль. Наука не тільки 

революціонізує сферу виробництва, але і впливає на багато інших сфер людської діяльності, 

починаючи регулювати їх, перебудовуючи їх засоби і методи. Сучасна філософія є часткою 

світової культури і має статус вселюдської цінності. її вивчення дає ключ до розуміння 

багатьох процесів, що відбувались і відбуваються у духовному житті західного суспільства, 

інтенсивного діалогу, за яким орієнтується сьогодні Україна. 

У сучасній науці має місце вихід за рамки чистого досвідченого знання. Проте це не лише 

поширення теорії на сфери всесвіту, які неможливо поки що досліджувати практично, але і 

сам статус факту, який на ділі несе в собі теоретичне навантаження інтерпретації досвіду. На 

mailto:valovdenis8@gmail.com
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моменті формування гіпотези також має місце вихід за рамки досвіду, оскільки ще немає 

достатнього емпіричного матеріалу, який міг би обгрунтувати гіпотезу.  

 Основна частина: Проблема побудови загальнонаукової картини світу пов'язана з 

проблемою створення загальнонаукової теорії, яка об'єднала б різні наукові дисципліни. Будь-

яка наукова теорія має початкові положення, поняття та теоретичну конструкцію, що 

виводиться на їх основі правила та закони, згідно яким будується міркування, виведенням 

нового знання є логічний апарат науки. Оскільки наукова теорія є знанням про устрій світу, 

закони логіки повинні відповідати облаштуванню всесвіту. Таким чином, має місце подвійний 

процес: з одного боку, природі і суспільству приписується логічна структура, з іншої - у разі, 

якщо дійсний порядок речей виходить за рамки традиційної логіки, виникає необхідність в 

перегляді логічних підстав. З цієї причини можна говорити о відношенні зв'язку між картиною 

світу і системою логічних законів, оскільки останні визначають структуру знання про світ та 

співвідношення різних теоретичних аспектів між собою.  

 В той же час, зміна картини світу послужила основою для розвитку різних варіацій 

некласичної логіки. Виникли різні форми некласичної логіки, в яких був вироблений перегляд 

початкових підстав формальної логіки, та відповідно - відмова від деяких із законів логіки. 

Сучасна логічна теорія включає безліч різновидів некласичної логіки, вживаних в різних 

сферах науки. Формальна логіка застосовна в статичному розгляді дійсності і не поширюється 

на динамічні системи, в яких відбувається постійна зміна складових їх елементів.  

 Як стало видно з вищевикладеного, проблема побудови загальнонаукової теорії є 

комплексною проблемою, що включає проблему побудови логічної системи. Методологічні 

проблеми побудови загальнонаукової теорії частково вирішуються природним чином, через 

виникнення міждисциплінарних досліджень, в яких поширеним явищем є перенесення 

методології.  

 Упродовж історії науки існували ряд філософських теоретичних установок, що заклали 

підстави і задавали напрям розвитку науки. Спочатку наука виникла як результат практичного 

осмислення людиною дійсності і знайшла своє оформлення через виникнення філософських 

систем (зокрема, арістотелівською), що послужили методологічною і теоретичною основою 

античної науки. Ще однією загальнонауковою теорією виступив механіцизм, методологічні і 

теоретичні установки які були поширені на усі сфери науки. Проте подальший розвиток 

наукового знання привів до відмови від механістичних переконань. Нині на роль тих, що 

визначають напрям науки теоретичних напрямів претендують вчення про самоорганізацію і 

синергетику, а також вчення про глобальний еволюціонізм, що розглядає фундаментальні 

підстави динамічного розвитку систем на усіх рівнях організації буття (макро- мікро- і 

мегасвіт). Істотним моментом тут є походження положень загальнонаукової теорії та світа 

інтерпретації фактів в ній. На моменті зародження науки світу деталізація знань про природу 

і людину була невисока, що давало великий простір для інтерпретації наявних знань, і 

дозволяло робити зовнішню (довільну) інтерпретацію спостережуваних явищ. Чим точнішим 

ставало знання, тим менше залишалося можливостей для існування довільних теоретичних 

підстав у науці.  

Сучасна філософія являє собою єдине, але різнорідне ціле. Вивчав філософію слід 

орієнтуватися в цій різноманітності. Недостатньо знати лише один філософський напрямок, 

тому що в такому випадку витрачаються гідності інших поглядів. У наші дні можна виділити 

4 головні напрямки філософії - феноменологія, герменевтика, аналітична філософія та 

постмодернізм. 
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1) Феноменологія (Феномен) – в перекладі з грецького те, що є. У нашому випадку мова 

йде про те, що з'явилося у свідомість людини в її чуттєвому досвіді і далі в процесі його 

осмислення.  

2) Герменевтика - герменевтику часто визначають як спосіб філософствування, центром 

якого є інтерпретація, розуміння текстів.  

3) Аналітична філософія - це філософствування за допомогою детального аналізу 

використовуваної логіки і мови.  

4) Постмодернізм – слово (постмодерн) означає після модерну, слово (модерн) з 

французького означає сучасний. Постмодернізм – це філософія спрямована проти філософії 

нового часу. 

 Висновки: Отже, у цій статті ми розглянули особливості та основні напрямки сучасної 

філософії науки. Сучасна філософія являє собою єдине, але різнорідне ціле. Вивчаючи 

філософію, слід орієнтуватися в цій різноманітності. Недостатньо знати лише один 

філософський напрямок, тому що в такому випадку втрачаються гідності інших поглядів. 

Сучасна філософія складається з напрямків, які взаємно доповнюють один одного. 
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Аннотация: В этой статье рассматривается проблема построения общей научной теории. Для 

этого исследуются теоретические основания науки, а также критерии научности.  

Ключевые слова: Основоположение науки, Критерий научности, Метатеория, Картина мира, 

Логические основания науки. 
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Аннотація. Чи зможе суспільство, після отриманих їй можливостей стати кращими, 

а не наоборо гірше. Чому сучасне суспільство перетворилося в те, від чого намагався 

відійти саме суспільство. І в чому ж нинішнє покоління людей, гірше того що було до 

них. 

Ключові слова: Суспільство; проблематика сучасного суспільства; проблема. 

 

Вступительная часть. Что такое массовое общество и как его охарактеризовать? Что 

каждый человек, как член общества делает на протяжении жизни? Сравнение прошлого и 

настоящего общества и её характеристика 

Основная часть. Что же такое, массовое общество – это социальное преобразование 

людей, которое было тесно связано с развитием таких отраслей как: СМИ, образованием, а так 

же полити кой. Особенностями масового общества становиться отсутствие какой либо 

индивидуальности, потеря каких либо нравственных ценностей и потеря моральных 

ценностей. 

При характеристике массового общества, можно сказать что оно имеет как негативные 

так и позитивные моменты К позитивным моментам можно отнести то что увеличивается 

количество людей которые населяют землю, стираются любые границы между людьми ведь 

все превращаются в одну массу. Так же известный американский социолог Д.Белл сказал, 

происходит “стирание классовых стилей”. Людям становится больше доступно то, что раньше 

было ограничено. Ведь даже любое написание статьи, нужно было идти в библиотеку а сейчас 

у нас всё под руками, миллион ценной информации прямо в маленькой коробочке. 

Мы можем посмотреть на предшествующее общество и посмотреть как всё поменнялось, 

раньше люди гораздо добрее друг к другу, не было огромного количества зависти и у людей в 

голове было заложено то что нужно всегда защищать своих близких и отстаивать до конца 

свои интересы. 

Абсолютно вся жизнь человека который жил, любил, у которого было огромное 

количество приключений, он столько всего делал и оно всё улаживается у него в голове и 

людям в нашем обществе, кажется будто это их выдумка. И сейчас поколению, всё равно на 

бабушек, дедушек просто потому-что они не знают их так как знали их родители. Для них это 

будет просто старая фотография, незнакомый ему человек. С каждым поколением людей, 

проблема общества становится всё серьёзнее и серьёзнее, ведь никто в данное время, не чтит 

память предков. Всем становится всё равно. 

В данный период времени, очень много обманчивой информации дают в СМИ и люди в 

это верят и не проверяют. Именно СМИ во время войн между станами, занимаются массовой 

пропагандой ведь пожилые люди с очень плохим зрением, является главной публикой 

пропагандийских каналов. СМИ никоем образом не должно быть связано с политикой, 

mailto:dart4ua@gmail.com
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потому-что люди когда приходят домой после очень трудного рабочего дня, не хотят смотреть 

по телевизору о войне, о том какого кандидата им нужно выбрать на выборах и т.д. 

Так же проблемой в обществе, выступает то что люди потеряли границы дозволенного 

поведения по отношению друг к другу и самим к себе. Ведь давайте посмотрим на 

современных девушек, большинство готово продаться за какой-то телефон который находится 

в авторитете у других, они готовы продать свою любовь за деньги и подарки. Они начинают 

встречаться и жениться на мужчинах только потому-что они смогут быть содержканками, 

даже если у девушки уже есть парень помахав жирной пачкой купюр она бросит человека 

которого любила и уйдёт, а вот парень будет мучаться и искать выход в алкоголе. Также можно 

очень легко довести до суицида, а девушке уже будет всё равно у неё ведь всё хорошо, она 

уже забыла за этого парнишку который её любил. 

В ситуации с современными парнями, ничего не лучше ведь они также готовы пойти за 

первой попавшейся девушкой, которая в разы красивее его девушки или же богаче. Парни в 

нынешнее время не могут нормально отстоять своё достоинство и достоинство своих девушек, 

ведь есть парни которые сейчас живут за счёт женщин. В данный период, парни которые живут 

с родителями и никак не помогают деньгами, а наоборот живут за деньги родителей и это не 

правильно. Ведь цель родителей, это обеспечивать до 18 лет после 18 уже мы должны 

обеспечивать родителей и помогать им. 

В современном обществе, проявляется такой момент как “лукизм”- суждение человека 

по его внешности. В наше время девушки, судят других девушек в рекламе за то, что они 

задают нереалистичные стандарты для женщин не понимая того, что они работают над своим 

телом каждый день не жалея себя. Неужели плохо, то что мы привозносим людей как 

гречиские боги в нашей культуре это стремится нас к лучшему. Смысл не в том чтобы 

оскорбить девушек которые не занимаются своим телом. Аналогичная ситуация и у парней, в 

любой рекламе, в любом постере есть парень с отлично накаченным телом и его за это 

оскорбляют и критикуют. Вот одна из причин современного общества, всем всё равно что у 

тебя внутри, все будут судить по тому как ты выглядишь. 

Если мы сейчас посмотрим на людей, то можем увидеть что у них нет не к кому 

уважения, они никого не уважают и бросают такие фразы от которых становится страшно. 

Ведь в данное время никто не наблюдает за своими словами и поступками, люди потеряли 

какую либо грань между тем что можно и нельзя говорить. Оскорбление родителей, 

оскорбление любого близкого человека. Разве для этого, наши дедушки и бабушки воевали, 

чтобы абсолютной любой человек мог мокнуть в грязь лицом тебя и всех любого близкого и 

родного человека. Современное общество, значительно отличается от того, что было раньше. 

Если мы проведём грань между прошлым и современным, то мы увидим как развитие 

так и деградацию личности. Ведь раньше всё было по другому, общество любило друг друга, 

никто никого не оскорблял без причин, система образования была на уровень выше нежели 

сейчас, многие современные дети жалуются на то, что им много задают учить домой. Они 

просто не понимают как раньше было тяжело учиться, раньше люди километры проходили 

только чтобы пойти в школу. Мне кажется, всё это связано с тем, что технологии не стоят на 

месте и двигаются только вперёд, тем самым общество начинает свою деградацию, раньше 

никто не мог подумать, о том что люди смогут не выходя из квартиры получать тонну новой 

информации, что мы сможем разговаривать по телефону через миллионы киллометров, 

выставлять своё творчество в открытую сеть тем самым творчески реализоваться. Но в этой 

же сети, мы оскорбляем друг друга выливая весь негатив. Ведь мы - современный мир, мы - 
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это первые люди которые смогли прикоснуться к этим технологиям, у наших мам, пап, 

бабушек, дедушек не было этого. 

Вывод: Современное общество ничего из себя не представляет, это просто инерция 

большого взрыва, мы любим, плачем, влюбляемся, оставляем после себя потомство, умираем, 

воюем и это не имеет никакого смысла, но может это и хорошо ведь это значит что мы его 

можем придумать. 
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Pechinenko V.S. 

Modern interpretation of philosophical problems. The problem of mass modern society 

Annotations. Will society be able to become better, rather than worse, after the opportunities it has received? 

Why is modern society turned into something that society itself was trying to move away from. And what is 

the current generation of people, worse than it was before them. 

Keywords: Society; problems of modern society; problem 

 

Печиненко В.С. 

Современная интерпретация философских проблем. Проблема массового современного 

общества 

Аннотации: Сможет ли общество, после полученых ей возможностей стать лучше, а не наоборо 

хуже. Почему современное общество превратилось в то, от чего пыталось отойти само общество. 

И в чём же нынешнее поколение людей, хуже того что было до них. 

Ключевые слова: Общество; проблематика современного общества; проблема 
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Аннотація. Прогресує чи в цілому людство? Якщо прогресує, то чим виміряти ступінь 

прогресивності того чи іншого суспільства? Як впливає прогрес на різні сфери життя 

людини? Поняття «прогрес», «рух» і «розвиток». Саме ці питання ми розглянемо в 

тезах. 

Ключові слова: Прогрес; розвиток; суспільство. 

 

Вступна частина. Прогрес - одна з форм розвитку, яка володіє незворотніми змінами, 

в результаті яких відбувається перехід від нижчого стану до вищого. Проблеми суспільного 

прогресу є найважливішими проблемами соціальної філософії. Вони завжди хвилювали 

філософів, які досліджували соціум у міру його розвитку. 
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Основна частина. Сучасний світ дуже складний. У ньому постійно відбуваються зміни. 

Людство постійно позбавляється застарілих форм суспільного життя і набуває нових. Однак 

цей прогрес не є однозначним. Ідея суспільного прогресу будувалася поступово. Починаючи 

з найдавніших часів людина намагалася дізнатися, що її чекає в майбутньому, буде воно таким 

же, краще або гірше. Спочатку людство шукало відповідь на ці питання у мислителів. Пізніше 

виникли уявлення про розвиток суспільства. Ці знання постійно змінювалися і збагачувалися 

соціальним досвідом. 

Приступаючи до розгляду цього питання, необхідно усвідомити поняття «прогрес», 

відрізнивши його від понять «рух» і «розвиток». Як відомо, поняття «рух» означає в філософії 

всякі зміни. Розвиток - це процес незворотніх змін, а прогрес - це поступовий рух вгору. 

Протилежним за змістом форми є поняття регресу, що означає занепад або ж деградацію. 

Віра в суспільний прогрес супроводжувала людину тисячоліттями. Мабуть, ідея 

прогресу була головною ідеєю в соціальній філософії, навіть тоді, коли її критикували. В 

середні віки ідея суспільного прогресу заперечувалася. Вважалося, що Бог створив природу, 

суспільство і людину в досконалій формі. Тому розвиватися і вдосконалюватися нікуди. Так 

як людина є егоїстичною істотою і її бажанням немає меж, вона своїми діями втратила надію 

на рай. 

Епоха Відродження змусила по-новому поглянути на ідею прогресу. Затвердження 

нового суспільного ладу і віра в прогрес характерна для більшості теоретиків цієї епохи. 

Характерною рисою прогресу цієї епохи був ідеалізм, тому що його основним напрямком 

вважався розум людини, його здатність до вдосконалення. Звідси можна зробити висновок, 

що носіями прогресу могли бути тільки розумні і високоосвічені люди. 

Для сучасних філософів і соціологів характерно вибіркове розуміння прогресу, як 

прогрес в одній зі сфер життя, і як занепад і регрес в інший. 

Загальні критерії: 

1. Розвиток людського розуму; 

2. Вдосконалення моральності людей; 

3. Розвиток продуктивних сил, включаючи саму людину; 

4. Прогрес науки і техніки; 

5. Зростання ступеня свободи, яку суспільство може надавати людині. 

Гуманістичні критерії: 

1. Середня тривалість життя людини; 

2. Дитяча і материнська смертність; 

3. Стан здоров'я; 

4. Рівень освіти; 

5. Розвиток різних сфер культури; 

6. Почуття задоволеності життям; 

7. Ступінь дотримання прав людини; 

8. Ставлення до природи. 

Значна частина філософів переконана в поступальному русі людства. Інші виступають 

на захист точки зору про суспільний регрес. Неминуче виникає питання про виділення 

критеріїв прогресу. Французький філософ А. Тюрго називає як такі зміни в економіці, 

політиці, науці і духовній сфері. Інші мислителі розглядають також прогрес в техніці, в 

мистецтві, гуманітарний прогрес і т. д. 
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Торкнемося різні сфери нашого життя і подивимося, як вони змінювалися під впливом 

прогресу. Що стосується економічної сфери, то можна зробити висновок про прогрес в цій 

галузі. Але є одне «але». Цей прогрес супроводжується величезними витратами, серед яких 

наслідки економічних криз, війни за ресурси, забруднення навколишнього середовища. Тому 

деякі філософи сумували за «золотого віку» людства, коли було відсутнє соціальну нерівність. 

Науковий і технічний прогрес безсумнівно є головною частиною прогресу. Поява 

новіших моделей машин, відкриття в медицині без яких людство не змогло б спокійно жити, 

фізики, хімії та інших науках можуть значно підвищити рівень життя людини і навіть 

врятувати її від смерті. Відомі хвороби, які люди вважали невиліковними, сьогодні не 

становлять великої небезпеки для людства. Але в той же час не завжди наука несе вигоду для 

людей. Чи можна вважати досягненням суспільного прогресу створення атомної бомби? 

Виникає питання про раціональність суспільного розвитку, яке виправдовує людські жертви. 

Оцінити прогрес в духовній сфері найскладніше. Багато філософів на шляху до прогресу 

в якості головної перешкоди бачать погіршення моральності, наслідком якого є війни, 

економічні та екологічні катастрофи та інші лиха. Одна з точок зору стверджує, що не слід 

приділяти питанню моралі занадто уваги, так як це всього лише віддзеркалення процесів, що 

відбуваються в суспільстві. 

Висновки: Громадський прогрес - це дуже складне і суперечливе явище. Розвиток 

відбувається в різних сферах. В якості головного критерію прогресу необхідно розглядати 

благополуччя людської особистості. Прогрес повинен стати союзником людини. Для цього 

необхідно поважати і цінувати природу і направити в правильне русло накопичений потенціал.  

Суспільство являє собою складний організм, в якому функціонують різні «органи». 

Одночасно відбуваються різні процеси. Розгортається різноманітна діяльність людей. Всі ці 

частини одного суспільного організму, всі ці процеси, різні види діяльності знаходяться у 

взаємному зв'язку і разом з тим можуть не збігатися в своєму розвитку. Більш того, окремі 

процеси, зміни, що відбуваються в різних сферах життя суспільства, можуть бути 

різноспрямованими. Таким чином, неможливо знайти будь-який загальний критерій за яким 

можна було б судити про прогрес того чи іншого суспільства. Як і багато процесів в нашому 

житті, суспільний прогрес спираючись на різні критерії можна охарактеризувати по-різному. 

Тому загального критерію, як я вважаю, просто не існує. 
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Аннотация: Прогрессирует ли в целом человечество? Если прогрессирует, то чем измерить степень 

прогрессивности того или иного общества? Как влияет прогресс на различные сферы жизни 

человека? Понятие «прогресс», «движение» и «развитие». Именно эти вопросы мы рассмотрим в 

тезисах. 
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Аннотація. У статті розглянуто питання соціальної та екологічної відповідальності 

в бізнесі з позиції філософії, вплив зацікавлених сторін на досягнення організаціями 

своїх цілей. Висвітлено морально-цінністні аспекти проведення діяльності 

підприємствами.  

Ключові слова: екологічна відповідальність; корпоративна соціальна 

відповідальність; стейкхолдери. 

 

Вступна частина. В сучасних умовах суспільство закликає до нового типу 

функціонування цивілізації у всіх напрямках буття (соціальних, економічних, 

культурологічних, екологічних та технологічних), спрямованих на задоволення потреб і 

забезпечення повноцінної життєдіяльності соціуму, створення умов гармонії людини і 

природи, оптимального управління не тільки природно-ресурсним потенціалом, а й 

соціокультурною сферою. Це пов'язано, перш за все з тим, що сучасний світ живе в умовах 

гострих соціальних проблем, тому потрібні механізми, що сприяють сталому розвитку 

суспільства [1].  

Сьогодні особливе значення відводиться процесу організації людської діяльності на 

більш високих рівнях, що дозволяє досягати соціального розвитку, розвитку суспільства і 

людського потенціалу, в ході якого відбуваються суттєві кількісні і якісні зміни в соціальних 

відносинах, соціальних інститутах. Ці зміни вплинули на соціальні відносини в системі 

управління і привели до нового розуміння особливої ролі зацікавлених сторін (стейкхолдерів) 

в підтримці сталого розвитку суспільства. У цих відносинах стейкхолдери, як суб'єкт, здатні 

впливати на напрямки соціального розвитку та підвищення рівня соціальної відповідальності 

та якості життя громадян. На рівні муніципалітетів соціальні та екологічні питання 

вирішуються через впровадження різних проектів. Для того, що б вони успішно 

реалізовувалися важливо, що б були враховані всі інтереси стейкхолдерів. Тому метою роботи 

є розгляд філософських підходів до концепції стейкхолдерів проектів та визначення шляхів 

підвищення соціальної і екологічної відповідальності. 

Основна частина. Серед наукових концепцій, що претендують на особливий внесок в 

розвиток теорії і практики сучасної науки, важливе місце займає концепція стейкхолдерів 

проектів [2]. Розглядаючи стейкхолдерів ми, перш за все, повинні виділяти не якусь групу, що 

впливає на бізнес, а всі суспільні групи, що включають в себе всіх без винятку зацікавлених 

mailto:shmarkova99@gmail.com
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сторін. Виходячи з даного постулату, під стейкхолдерами слід розуміти будь-яку сукупність 

громадян, що володіють високим рівнем суспільної свідомості, що мають спільні усвідомлені 

або неусвідомлені інтереси, спрямовані на стійкість функціонування цивілізації. Таким чином, 

мотиватором, що сприяє зацікавленості в стійкості розвитку цивілізації є суспільна свідомість. 

Вона відображає глибинні процеси людського буття і стає відображенням стійких сторін 

тенденцій розвитку суспільства, концентрує в собі соціально схвалювані моральні цінності, 

які допомагають зберегти стійкість функціонування цивілізації. 

Наявні на сьогоднішній день організаційні проблеми, а також необхідність для будь-якої 

організації забезпечити сталий розвиток ще більш підвищили важливість взаємодії організацій 

з зацікавленими сторонами [3]. Зміни ставлення до соціальної та екологічної відповідальності 

бізнесу пов'язано з зацікавленістю самого бізнесу в стійкості соціальних відносин, так як будь-

яка бізнес-організація представляє собою соціальну організацію, основу якої складають 

система життєвих цінностей. Досить зруйнувати одну зі складових системи життєвих 

цінностей, як зруйнується і сама організація. Тому будь-яка бізнес-організація повинна 

прагнути зберегти систему життєвих цінностей шляхом ліквідації відхилень від соціальних 

норм, як виразників цінностей самого бізнесу і повинна визнати керівні принципи, встановлені 

суспільством.  

Основне визначення поняття «стейкхолдер» свого часу дав Р.Е. Фрідман: «стейкхолдери 

- це група, яка може вплинути на досягнення організацією своїх цілей або на роботу організації 

в цілому» [4]. В сучасних умовах це поняття нерозривно пов'язане з реалізацією практик 

корпоративної соціальної відповідальності і розглядається практиками і теоретиками як 

ключовий елемент якісного процесу соціального розвитку. З цього питання існує стандарт ISO 

26000 "Керівництво з соціальної відповідальності", який надає інструкції щодо основних 

принципів соціальної відповідальності, ключових тем та питань, що мають відношення до 

соціальної відповідальності, такі як захист прав людини, навколишнього середовища, безпеку 

праці, права споживачів та розвиток місцевих громад, а також організаційне управління та 

етику бізнесу. 

Соціальна відповідальність відрізняється від юридичної і розглядається як добровільний 

відгук організації на соціальні проблеми своїх працівників, жителів міста, краю, країни, світу. 

Соціальна відповідальність є в своїй основі філософію або способом відносин між 

підприємницькими колами і суспільством. Це поняття відповідальності досить широке і 

охоплює такі проблеми, як екологія, соціальна справедливість, рівноправність. Організації 

зобов'язані виявляти відповідальність в трьох областях - фінанси, вплив їх діяльності на 

суспільство і навколишнє середовище, вплив на екологію. 

У свою чергу корпоративна соціальна відповідальність - це не просто відповідальність 

компанії перед суспільством в цілому, а філософія організації підприємницької та громадської 

діяльності, яких дотримуються компанії, що піклуються про свій розвиток, забезпечення 

гідного рівня життя людей, про розвиток суспільства в цілому і збереженні навколишнього 

середовища для наступних поколінь [5]. 

Головною нормативної основою, яка підводиться під ідею стейкхолдерів щодо 

корпоративної соціальної відповідальності, є теорія суспільного договору. Простіше кажучи, 

мається на увазі, що суспільство створює своєрідний правовий та соціальний простір, що 

створює можливість для діяльності корпорацій. Для підтримки сучасного бізнесу потрібна 

довіра, законні захист і привілеї (включаючи принцип обмеженої відповідальності); це 

вимагає договору з товариством, своєрідною «ліцензії на діяльність». При такому підході 
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корпоративна соціальна відповідальність і є таким негласним договором між сторонами - 

суспільством, яке має потребу у бізнесі для економічного і соціального розвитку, й бізнесом, 

який має потребу в суспільстві для забезпечення середовища та інфраструктури для своєї 

діяльності (система законодавства, ринкова система, транспортна інфраструктура і т.д.). Проте 

поняття суспільного договору досить абстрактне. Ніхто його на практиці не укладає і не 

обговорює з ким-небудь з стейкхолдерів, поняття існує чисто у моральних відносинах 

суспільства.  

Існує три підходи до розуміння проблем соціальної відповідальності бізнесу та етики 

управлінських рішень [6]: 

 традиційний (вузькоекономічний) підхід, сформульований відомим вченим Мілтоном 

Фріменом. Відповідно до його концепції ділові організації повинні служити інтересам 

своїх власників, а так як працівники є всього лише найманими службовцями, то їх 

першочергове завдання полягає в тому, що б вести бізнес відповідно до бажань власників. 

Один з основних аргументів прихильників цього підходу полягає в тому, що широка 

соціальна відповідальність, проти якої вони виступають, призведе до зниження дохідних 

статей компанії, а отже, витрати на програми соціальної відповідальності в кінцевому 

підсумку перенесуться на споживачів у вигляді підвищення цін. 

 етичний підхід сформульований класиком менеджменту Пітером Друкером. Згідно з ним 

організація в цілому має зобов'язання етичного характеру перед певними групами 

зацікавлених осіб - стейкхолдерами. У число стейкхолдерів, як правило, включають 

засновників, менеджерів, акціонерів (власників), постачальників, кредиторів, клієнтів, 

місцеві спільноти, профспілки, державні регулюючі органи, професійні асоціації та 

співробітників. Це багатошарове громадське середовище здатне істотно впливати на 

досягнення цілей організації, тому керівництву доводиться врівноважувати внутрішні 

чисто економічні цілі з соціальними, етичними та економічними інтересами стейкхолдерів. 

На практиці (на розвинених ринках) цей підхід найбільш поширений. 

 соціально-етичний підхід - сформувався в 60-70-ті роки минулого століття під впливом 

філософсько-етичних поглядів ряду теоретиків: Курта Левіна, Едгара Шайна, Генрі 

Мінцберга та ін. Відповідно до цього підходу менеджери і співробітники організації 

відповідають за збалансовану відповідність компанії загальним інтересам: економічним 

інтересам організації, інтересам партнерів (стейкхолдерів) і глобальним суспільним 

інтересам. Цей підхід стверджує, що організації повинні нести добровільні зобов'язання 

перед суспільством і спрямовувати частину коштів на його вдосконалення. 

Прихильники традиційного підходу висувають аргументи проти широкої соціальної 

відповідальності [7]: 

– розплата за соціальну відповідальність може прийняти форму зниження заробітної 

плати, зменшення дивідендів, зменшення кредиторської заборгованості і т.п .; 

– компанія, яка бере на себе велику частку соціальної відповідальності, може програти в 

конкурентній боротьбі; 

– ціною такої поведінки стає зниження дохідних статей компанії, отже, витрати на 

програми соціальної відповідальності переносяться на споживачів у вигляді підвищення цін. 

Прихильники етичного і соціально-етичного підходів висувають ряд аргументів за 

соціальну відповідальність: 
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– внутрішнє моральне зобов'язання вести себе соціально відповідально і етично лише 

підтверджує той факт, що власники, менеджери та співробітники організації є членами 

суспільства і для них природно слідувати його моральним нормам; 

– створювані організаціями соціальні проблеми, такі, наприклад, як забруднення 

навколишнього середовища, повинні вирішуватися за рахунок цих організацій; 

– соціальна відповідальність виправдовує існування організації як елемента суспільства 

Отже, з метою розвитку соціальної відповідальності необхідно: 

– активно включати населення в соціальні та екологічні процеси і формувати суспільство 

соціальної довіри; 

– створювати комунікативний простір, в якому активно пропагувати цінності сталого 

функціонування і розвитку цивілізації; 

– поширювати ідеї корпоративної та екологічної соціальної відповідальності в бізнес-

співтоваристві; 

– на законодавчому рівні підвищити відповідальність за порушення в сфері екології, в 

тому числі і підвищення грошового еквівалента екологічного збитку; 

– на законодавчому рівні забезпечити відкритість і звітність компаній в частині 

екологічної сертифікації продукції, що виробляється і природоохоронної діяльності. 

Висновки. Разом з розвитком бізнесу в світі прийшло нове розуміння соціальної 

відповідальності корпорацій і підприємств і особливої ролі в цьому питанні зацікавлених 

сторін - стейкхолдерів. Соціальна відповідальність є в своїй основі філософією відносин між 

підприємницькими колами і суспільством і базується на трьох підходах: традиційному, 

етичному і соціально-етичному. Для підвищення соціальної і екологічної відповідальності 

необхідно активно включати населення в соціальні та екологічні процеси і формувати 

суспільство соціальної довіри, також підвищити відповідальність за порушення екології та 

забезпечити відкритість і звітність компаній.  
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Annotation. In this article the issue of social and environmental responsibility in business and the influence 

of stakeholders on the achievement by organizations of their goals are considered from the philosophy 

position. The moral-value aspects of the activity of enterprises are highlighted. 

Keywords: ecological responsibility, corporate social responsibility, stakeholders. 

 

Н.В. Гурец, А.О. Шмаркова 

Социальная и экологическая ответственность в бизнесе: философия стейкхолдеров. 

Аннотация. В данной статье с философской стороны рассмотрен вопрос социальной и 

экологической ответственности в бизнесе, также влияние заинтересованных сторон на достижение 

организациями своих целей. Освещены морально-ценностные аспекты проведения деятельности 

предприятиями.  

Ключевые слова: экологическая ответственность, корпоративно-социальная ответственность, 

стейкхолдеры. 
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Аннотация. Об актуальности проблемы осознание телесности свидетельствует 

нестабильное развитие восприятия индивидуальности в современном мире и 

обострения мировосприятия в целом. Рассмотрение проблемы в различных социально-

культурных аспектах. 

Ключевые слова: анализ; современная философия и общество. 

 

Вступительная часть. Каким образом происходит осмысливание тела в современной 

философии? Презентация тела современной культурой. Цель: обеспечение истинного взгляда 

на мир, множества верных посылок, тезисов; систематизация посылок и выводов.  

Основная часть. Философско-антропологический анализ проблемы человеческой 

телесности особого интереса приобретает в наше время из за антропологического поворота в 

современной философии. Тема исследования обусловлена тем, что человеческая телесность 

https://cyberleninka.ru/article/n/r-edvard-frimen-i-kontseptsiya-zainteresovannyh-storon-predislovie-k-razdelu-12,1
https://cyberleninka.ru/article/n/r-edvard-frimen-i-kontseptsiya-zainteresovannyh-storon-predislovie-k-razdelu-12,1
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как философская проблема постоянно привлекала интерес философов, но сегодня, в условиях 

динамичного и противоречиво функционирующего современного общества, вопросы 

взаимосвязи тела, души приобрели еще большую актуальность. 

Введение человеческой телесности в контекст гносеологического и методологического 

обращения человека к миру и самому себе расширяет возможности целостного понимания 

человека, что сегодня есть одной из главных глобальных проблем цивилизации. Знаниями про 

телесность интересовались древнегреческие философы, Фома Аквинский, Гегель, Соловйов. 

Данная проблема и на сегодняшний день остается актуальной и для единой теории 

человека. 

Сами по себе философия, психология, психоанализ, педагогика, биология, медицина, 

антропология, не могут разработать всеохватывающую теорию человека. И в наше время, 

решение этой проблемы является затруднительным, в силу трудности сопоставления знаний, 

добытых разными научными дисциплинами. 

Телесность человека в течении многих веков являлась предметом внимания разных 

научных дисциплин, которые преследовали цель узнать человека. Сейчас понятие телесности 

получило статус научного, но имеет собственное семантическое поле, которое отличается от 

семантики понятия «тело». 

«Тело» - это только частица объективной реальности: вещь, предмет. «Телесность» же 

являет собой комплекс характеристик. 

В истории философии можно выделить четыре основных типологических подхода к 

проблеме человеческой телесности. Первый подход связан с представлением о первичности 

тела по отношению к душе, то есть тело служит фундаментом человеческой психики. Такой 

подход наиболее полно представлен в трудах 3. Фрейда и его последователей. Вторая группа 

исследователей отстаивает примат души по отношению к телу. При этом тело рассматривается 

как простое вместилище духа, которое «облагораживает» тело и позволяет человеку 

отличаться от животных. Элементы такого подхода можно выявить в философских работах М. 

Шелера. Третий подход к проблеме телесности связан с представлением о дуализме души и 

тела, который наиболее ярко прослеживается в трудах Спинозы. Наконец, последняя группа 

учёных утверждает, что и тело, и душа не обладают статусом полной суверенности, 

первичности или автономности. Тело одухотворено, а душа телесна. Иначе, тело и душа - это 

взаимосвязанные начала единого человеческого существа, единой человеческой целостности. 

Одним из главных определений философии телесности есть ни что иное, как победа над 

дуализмом души и тела.  

В XVI веке основным было понимание физической «эстетики» как ограниченного 

набора совершенных форм и линий тела, имеющих сверхъестественную или божественную 

природу, от сюда следует вывод о том, что существовала единая модель красоты. Описание 

этой модели символизирует некий идеал. Но при смене взглядов с течением времени 

неизбежно возникает противоречие между многообразием изменчивых обликов. 

От сюда и берет корни мнение о том, что в первый замечаемый аспект телесности – это 

как раз-таки красота и привлекательность. Столь стремительное развитие способов 

совершенствования и изменения ради привлекательности, разнообразие и повсеместное 

распространение не может быть объяснено только практикой потребления или же царившем 

в воображении и мировоззрении людей представлением о равенстве. 

Расширение понятия красоты сопровождается глубокой перестройкой и переменой 

личности, которая теперь готова значительно вкладываться в свой внешний облик и наделять 
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его смыслом. Хоть в наше время первым внимание обращают на внешний облик, но при этом 

учитывая саму личность, её умение хорошо выглядеть. 

Эволюционное улучшение тела человека тесно связанно с развитием его духа. Форма 

тела, по мнению М. Бердяэва, - от Духа. Материя – от природы, но образ, который эта материя 

и телесность обретают – не от неё. 

Фундаментальным основанием современной телесности выступает человеческое тело, 

которое является объектом репрезентации и представлено в разных видах культуры. Такое 

масштабное проявление тела в социуме не случайно. Так как спрос рождает предложение. 

Уделяя большее внимания своему телу, мы повышает его ценность в мире.  

Человеческая телесность, именно как социальная ценность, проявляется как раз в тот 

момент, когда мы отказываемся от прямой экстраполяции своей потребности на предмет. Ведь 

телесность, как социальная характеристика нашего тела, органическим образом связана с 

человечностью, т.е. с человеческим отношением к миру. Телесность как ценностное 

отношение существует лишь с того момента, когда предмет вовлекается в человеческую 

деятельность, в структуру ее разнообразных отношений. Только в человеческой деятельности 

телесность как социальная ценность приобретает свое актуальное существование. 
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Physicality as a concept of modern philosophy 

Text of the annotation. The urgency of the problem of awareness of corporeality is evidenced by the unstable 
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Тілесність як поняття сучасної філософії 
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Аннотація. У статті висвітлюється поняття «філософія серця» в творчості 

Григорія Сковороди. Наводяться праці мислителя для розуміння того, що в центрі 

його світогляду перебуває людина, її духовний світ, її щастя. Описуються висловлення 
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ідей, які розкривають значення гуманізму та його погляди, їх непересічний характер, 

їх життєву силу і значення для сучасності.  

Ключові слова: філософія серця; проблема людини; ідея серця; сродна праця; 

чистота серця. 

 

Поринемо в історію української філософської думки де існували два визначені напрямки: 

«філософія національної ідеї» та «філософія серця». Оскільки «філософія національної ідеї» 

мала граничне вираження та могла самоізолюватись від іншого світу, комплексу надвартості 

своєї нації, та мати негативне відношення до інших народів і культур. Натомість «філософія 

серця» засновується на вірі в Бога і на засадах гуманізму. Оскільки віра в духовна 

врівноважена любов’ю до ближнього, то це дає саме ту золоту середину, що запобігає 

виникненню крайнощів, як у релігійному, так і у національному аспектах життя людини і 

суспільства [ (Горський В.С., 2001)].  

Основна частина. Щепленням від цих крайніх проявів «філософії національної ідеї» в 

Україні на практиці може бути саме «філософія серця».  

Багатьом національним культурам характерні філософські вчення, що максимально 

характеризують їх своєрідність та унікальність у світі. Найвідомішим таким вченням, яке 

формує специфіку національної культури є «філософія серця». Найбільш яскраве 

віддзеркалення вона знайшла у творчості Григорія Сковороди. 

Основою проблеми такої філософії вважалась проблема людства. Щоб зламати цей 

стереотип Григорій Сковорода намагався донести до простих людей істинні уявлення про світ, 

про людину, її щастя та шляхи їх досягнення [ (Бойченко І.В., 2000)]. Свої твори Сковорода 

писав у художній формі: у вигляді віршів, діалогів і байок. 

Сутність людини, її призначення і сенс життя мислитель трактував через визнання 

суперечливості самої людини. Вона об’єднувала в собі дві істоти - внутрішню і зовнішню, які 

мають схожість з Богом. Задум Сковороди полягав в тому, що внутрішня істота людини 

містить «чисте серце» та захована у зовнішній людині. Душа має свою «поверхню», свою 

«зовнішність», що прикриває глибину внутрішнього. Ці обидві істоти слід усунути, щоб дати 

вільно проявитися внутрішній людині, щоб вона вийшла зі своєї глибини. Серце на думку 

Сковороди – це крапка, центр людської душі, яка не існує ніде в світі, але водночас є усюди, в 

усій людській істоті. Проблема серця в роботах Сковороди нероздільно пов’язана з проблемою 

Богопізнання. Тому шлях пізнання свого серця – це шлях до осягнення трансцендентного.  

Актуальність статті викликана потребою дослідження внутрішнього характеру 

«філософії серця» в творчості Григорія Сковороди. З одного боку для філософії середньовіччя, 

пізнання базуються на характеристиці «душевної іскри», для іншого серце притримується 

раціонального принципу згідно з тлумаченням Г. Сковороди : «Думка є наш головний та 

центральний пункт. Тому вона часто зветься серцем…» [ (Cковорода Г.С., 1995)]. Але це не 

єдина є ще важлива проблема свободи («вольності» виражаючись словами мислителя). 

Погляди філософа на проблему свободи спільної з духом українського народу як приклад 

нескореності та свободолюбства. 

Вивчення філософії Григорія Сковороди у сьогоденні науки стало тривіальним. 

Досліджувати українську філософію впродовж довготривалого часу означало досліджувати 

його філософію. Однозначною відповіддю на питання, хто з українських філософів 

необізнаний у історико-філософській науці, буде промовлене ім’я: Григорій Сковорода. Сам 
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факт поновлення дослідження філософії Сковороди викликав відверте здивування: чи є в 

цьому потреба, все вже давно досліджене? Першочерговим аргументом такої позиції є велика 

кількість публікацій, присвячених українському мудрецю [ (Чижевський Д., 2000)]. 

Однак безліч питань, що генеруються завдяки філософії Григорія Савича, лишається без 

відповіді. Як доказ цього є невизначені учення та особистість мислителя змінювати форму 

мовлення, яку науковці доводять до абсолютно антитетичних тверджень у прагненні 

відрізнити окремі елементи його вчення. Прагнення віднести Сковороду до тієї чи тієї 

філософської традиції, того чи того філософського напряму, інколи гублячи у цих інтер 

текстах індивідуальну особистість думки самого філософа [ (Головаха І., Стогній І., 1972)]. 

Саме цим зумовлене звернення до ідеї серця у філософії Григорія Сковороди. Адже всі 

можливі твердження про людину, як і основні антропологічні поняття його вчення 

(«вмирання», «преображення», «народження», «сродність»), так чи інакше пов’язані саме з 

цією ідеєю [ (Вільчинська С. Г., 2005)]. 

Завданням є висвітлити аспекти, які б забезпечили продуктивне тлумачення ідеї серця у 

філософії творчості Г. Сковороди. У цьому зв’язку виникає низка проблемних запитань, на які 

потрібно спробувати найти відповіді. 

Філософія «серця», вчення про сродну працю, мала дещо утопічний характер в час 

поневолення українського козацтва, знищення самоповаги людини, яка перебувала у повній 

залежності від пана. Досить думати про те, що проста людина вільно обирала рід професійних 

занять, який би задовольняв її потреби. Кріпацтво і «сродна» праця взаємовиключні. 

Сковорода бачив, що у суспільстві домінують пригноблення людини, неправда та кривда, вони 

керують людськими вчинками, несуть матеріальний інтерес. Відбувається втрата правди і 

совісті, править шахрайство та обман [ (Федів Ю, 1994)].  

Отже, Сковорода розробляє вчення про серце як основний інструмент пізнання. 

Пізнаючи себе, людина, по-перше, пізнає своє серце, таке яке є, посилюючи самопізнання та 

самовдосконалення. І кожна людина прислухається до свого серце, пізнає духовний світ, в 

якому виражена її істинність. «Філософія серця» є осередком духовного життя в людині, саме 

воно складає почуттєві сходинки світу людини, які допомагають гармонувати знання та віру, 

що дає опору людині в плинному і сумнівному світі. Людина у власному серці виконує роль 

добувача наступних критеріїв: основу пізнання і життя. Більше їх ніде шукати. Сковорода 

ототожнював серце з душею як рушійною силою людини. Керуючись «чистим серцем», 

людина може творити власне буття через здійснення свободи вибору між добром та злом. 

Вивченню підлягають багато наук, які приносять користь людям для задоволення їх 

тілесних потреб; але не тілесне, не матеріальне є головним у світі і в людині. Немалозначною 

наукою є вивчення про матеріальний світ який повчає бути щасливим. Хто хоче бути 

щасливим, той насамперед повинен пізнати самого себе, свою внутрішню сутність, духовність 

та своє серце. Людина, яка не пізнала себе, не може обрати відповідно до своєї природи сферу 

діяльності, отже, не може бути щасливою [ (Пісоцький В., 1999)].  

Осмислюючи серце, творець говорить про «думки серця», про його «безодню», навіть 

про Бога у серці. Поряд зі «старим» серцем він веде мову й про «нове» серце - Христа, «істинну 

людину». Саме через чистоту серця, через любов до ближнього, повагу до нього, до його 

думки, переконань, можна зруйнувати наслідки тоталітаризму в собі та в суспільстві і не дати 

йому з’явитися знову [ (Эрн В., 2000)]. 

Висновки. Проаналізувавши погляди Г. Сковороди напрошуються такі висновки. 

Перша-чергова філософія українського творця немає чіткої структурованої, логічної системи 
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знань. За основу взяті поєднання раціонального та чуттєво-емоційного елементів власного 

світосприйняття та світобачення. Г. Сковорода належить до типу мислителів, чиї особисті ідеї 

збігаються із власним способом життя. По-друге, головною особливістю філософії творчості 

Г. Сковороди є поглиблення антропологізму, яке має вихід реалізації у концепції «філософії 

серця» [ (Савич, 2002)]. Серце розуміється філософом, як внутрішня істинна духовна сутність 

людини, яка є справжньою субстанцією людської душі. По-трете, головною метою життя 

людини, на думку Г. Сковороди, є досягнення щастя через самопізнання. Пізнати себе, свій 

власний внутрішній світ означає пізнати в собі божественну сутність як вишу істину.  
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remarkable character, their vitality and significance for the present. 
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Философия сердца в творчестве Г. Сковороды 

Аннотация: В статье освещается понятие «философия сердца» творчества Григория Сковороды. 

Приводятся труды мыслителя для понимания того, что в центре его мировоззрения находится 

человек, его духовный мир, его счастье. Описываются высказывания идей, раскрывающих значение 

гуманизма и его взгляды, их неординарный характер, их жизненную силу и значение для 

современности. 
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Аннотація. В роботі розглянуте поняття екологічного менталітету українців. 

Розкрита сутність такої проблеми, як ставлення населення України до забруднення 

довкілля несанкціонованими смітниками. Запропоновані шляхи підвищення екологічної 

культури та екологічної свідомості українців. 
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екологічна свідомість 

 

Вступна частина. На сьогоднішній день в Україні доволі актуальними є проблеми, 

пов’язані із ставленням населення до збереження і охорони навколишнього середовища 

внаслідок забруднення довкілля. Серед них однією з серйозних є проблема несанкціонованих 

смітників. З приходом весни стали добре помітні сліди схованого під снігом сміття ще з 

минулого року, яке лежить на узбіччях доріг, на схилах, узліссях, у парках та багатьох інших 

публічних місцях. Все це є наслідком несанкціонованих дій населення. Метою роботи є 

дослідження причин саме такої екологічної поведінки українців та пошук шляхів вирішення 

цієї проблеми. 

Основна частина У емпіричній натурфілософії піднімалися питання ролі емпіричного 

досвіду в перетворенні довкілля людиною та підкорення нею природи. Це особливо яскраво 

виражено у філософії Ф.Бекона. Гуманістичні мотиви пронизували пантеїстичну філософію 

Жан Бодена, М.Монтеня. Б.Спіноза, Л.Гумбольдт, П.А.Кропоткін також стояли у витоків 

етичних підстав екологічних проблем [1]. Філософія, побудована на цінностях егоцентризму і 

самореалізації, дозволяє людині піднятися над окремими речами й осягнути їхню єдність. 

Зрештою, зрозуміти, що біосфера — не просто дім, житло, про які говорив Е. Геккель, в якому 

людство мешкає, але частина природного космосу, де воно народилося і пройшло всі щаблі 

свого становлення [2].  

Більшість філософів і культурологів визначають менталітет як доведений до 

підсвідомого автоматизму тип мислення, виявленням якого є система цінностей, що 

виступають фундаментом змісту буття спільноти та окремої людини. Менталітет є дуальним 

за своєю природою: це водночас психічне, безсвідоме, природне, біологічне та соціальне, 

прищеплене вихованням і традицією [3]. Український екологічний менталітет можна описати 

однією фразою: «Чому саме я повинен викидати сміття до смітника, якщо всі викидають його 

там де їм зручно? Я нічого не зміню». Саме така життєва позиція заважає українцях змінити 

щось у своєму житті, та житті цілого народу. 

Чому ж українці не соромляться викидати сміття на вулиці? Існує декілька причин: 

відсутність потрібної кількості смітників, нестача кадрів у сфері прибирання, халатне та 

байдуже ставлення населення до навколишнього середовища, відсутність якісної екологічної 

освіти та, безпосередньо, менталітет українців. 

Екологічна свідомість, за Л.М. Фенчаком , є найвищою формою відображення реальної 

екологічної ситуації, яка відповідає за цілісне бачення екологічних проблем, усвідомлення 

єдності людей та середовища, розуміння наявності внутрішнього «саморегулятора» 

екологічно цивілізованої поведінки, відчуття відповідальності, здоровий спосіб життя, 

активну природоохоронну діяльність, що, в свою чергу, великою мірою зумовлюються 

ставленням людини до оточуючого світу [4]. 

Для того щоб підвищити екологічну свідомість населення і змінити ситуацію зі сміттям 

в Україні потрібно: по перше, покращити екологічну освіту, що безпосередньо вплине на 

майбутнє формування українського менталітету, бо саме в дитинстві людина починає 

формувати якісь власні принципи та громадянську позицію. По друге, встановити потрібну 

кількість смітників на території не тільки великих міст, а й маленьких містечок та населених 

пунктів. По третє, покращити умови праці та зарплатню для комунальних працівників, для 
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того щоб люди не соромилися йти працювати до цієї сфери. А для більш зрілого населення, 

відношення яких до навколишнього середовища вже, нажаль, не змінити, потрібно ввести 

систему штрафів прикріплену законом, як це роблять у багатьох Європейських країнах. Також 

варто зазначити, що до бажаного результату може привести тільки комплекс всіх вище 

перерахованих заходів. 

Сьогодні Україна не стоїть на місці, щорічно організовуються всеукраїнські акції з 

прибирання парків від сміття, проводяться акції з озеленіння. Прикладом екологічного руху, 

який займається такими питаннями є рух «Зробимо Україну чистою!» («Let’s do it Ukraine!»), 

разом прибираючи парки, утверджують ідею чистого довкілля. Вони переконані, що людина, 

яка хоч раз добровільно прибирала парк, вже не кидатиме сміття де заманеться і робитиме 

зауваження своїм друзям чи колегам, які ще не позбулися шкідливої звички. 

Та подолання екологічної кризи не можливе без усвідомлення принципу «буття — 

єдине». Усі зусилля людей, спрямовані на її подолання, будуть марними, якщо їхня мотивація 

ґрунтуватиметься на інстинкті самозбереження та страху зникнути з поверхні землі. Екологія 

не може звести міст над прірвою, яка утворилася між людиною і природою, внаслідок 

хижацького визиску останньої. Подолання екологічної кризи стане можливим лише тоді, коли 

людина одного дня усвідомить себе частиною більш вищої системи й позбудеться 

антропоцентризму та егоїзму [2]. 

Висновки Менталітет народу, який формувався протягом тривалого проміжку часу, буде 

не так просто змінити. Але все ж таки це можливо. Головне у цій справі це , безпосереднє, 

бажання самих українців та чітке виконання вище перерахованих заходів щодо покращення 

стану навколишнього середовища.  
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Философское восприятие экологического украинского менталитета  

Аннотация: В работе рассмотрено понятие украинского экологического менталитета. Раскрыта 

сущность такой проблемы, как отношение населения Украины к загрязнению окружающей среды 

несанкционированными свалками. Предложены пути повышения экологической культуры и 

экологического сознания украинцев.  

Ключевые слова: экологический менталитет, мусор, несанкционированные свалки, окружающей 

среды, экологическое сознание 

 
УДК 17.021.2 
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Анотація. У статті проаналізовано формування портрету людини в соціально-

філософському значенні. Вирішені процеси обговорення поняття портрету людини, 

філософські ідеї розвитку та концептуально-логічні форми розвитку людської 

істотності. Визначено підходи та способи соціального та філософського пізнання 

людського формування.  

Ключові слова: філософський, соціальний, портрет, людини, пізнання, підходи, 

свідомість, мислення. 

 

Вступна частина У сучасній літературі процес соціальної підготовки характеризується 

як здатність людини до запомятовуванню та схильності до розумового розвитку, в якій 

формуються певні навички і автоматичні реакції. У зв'язку з цим виникає психічна та фізична 

енергія, що розсмоктується і використовується для вирішення нових життєвих проблем, тому 

формування філософського портрету людини обумовлено необхідністю розвитку теоретичних 

способів соціального пізнання. 

Дослідження формування соціально-філософського портрету людини займалися такі 

вченні Лозинська С.І., Лугай В.С., Пазиніч С.М., Поченцов Г.Л., Предборська І.М., Соболь 

О.О. 

Основна частина Необхідністю розвитку теоретичних засобів соціального пізнання в 

деякій мірі виправдана сучасним станом соціально-філософської думки, яка освоює 

предметний простір . Мається на увазі побудова її на концепції. 

Портрет людини як категорія є результатом соціального пізнання. Соціальне пізнання 

базується на аналізі співвідношення між колективним та індивідуальним, та є об’єктом 

відображення[2].  

Соціальність проявляє себе в наступних аспектах:  

• по-перше, керування інстинктами (соціальні заборони — табу, наприклад «не убий», 

виникнення родини й приватної власності);  
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• по-друге, цілеспрямована праця (саме праця, цілеспрямована діяльність робить людину 

людиною, а використання знарядь праці та їхнє вдосконалення є головною відмітною рисою 

людини від світу тварин);  

• по-третє, антропоморфні зміни (прямоходіння, зміна пропорцій тіла, розвиток кисті 

руки й основне — головного мозку);  

• по-четверте, розвиток свідомості (людська свідомість — це структура, завдяки якій 

можливе ідеальне відтворення дійсності, цілеспрямоване й усвідомлене досягнення 

поставленої мети)[3]. 

Діалектно-матеріалістичний підхід до пізнанню дозволяє побачити осягнення, як 

відображення, що розкриває його творчий, активний характер. 

Якщо розглядати твердження, що свідомість є особливістю матерії, то воно є 

матеріальним, а також ідеальним. Ідеальність свідомості визначається характерним 

гносеологічним чином. 

Свідомість існує і функціонує в формі ідеальних образів, але великою проблемою постує 

співвідношенням суб’єктивного та об’єктивного в цьому ідеальному мислені. 

Суб’єктність образу визначається як елемент духовності світу людини. В той самий час 

духовний світ, основні його складові обумовлені віддзеркаленою дійсністю, буттям 

людини[4]. 

Розглядаючи духовні виміри людського буття, ми переконуємося в тому, що сама їх 

можливість зумовлена фундаментальною відкритістю буття людини й водночас — 

притаманною їй тенденцією до цілісності. Відкритість його здійснюється шляхом постійного 

трансцендування людини до того, що безпосередньо виходить за межі її буття. 

На шляху до трансцендентного людина зустрічається з чимось спорідненим з її власним 

буттям. Саме цю спорідненість ми відчуваємо і розуміємо в бутті іншої людини. Ми 

неупереджено помічаємо, що коли це дійсно зустріч, а не зовнішнє зіткнення, тоді 

відбувається взаємний обмін смислами, взаємне збагачення й взаємне піднесення. Отже, 

істинне людське буття здійснюється як співбуття[3].  

Характерно, що ідея співбуття як дійсно достатнього стану людського буття 

викристалізувалася якраз у межах екзистенційної філософської традиції. Первісним тут 

завжди було наголошення на винятковій специфічності людського існування як особливого 

типу реальності, на своєрідності й неповторності кожної окремої людини[7]. 

Відповідно предметом філософської думки ставали передусім окремість людини, її 

відособленість від інших людей і від світу взагалі. Але справді продуктивними для 

подальшого культурного розвитку виявились ідеї про необхідність для людини виходити за 

межі свого індивідуального існування, вступати в смислову взаємодію, в комунікацію та 

спільну діяльність з іншими людьми[6]. 

Шлях до розгляду портрету людини лежить через аналіз світогляду, процесу соціального 

пізнання, наукового і мистецтвознавчого дослідження.  

Теоретичним базисом категорії портрету людини є поняття категорії мислення. Це 

стосується, перш за все, структури дослідження, яка в тому і в іншому випадку передбачає 

синтез знань в різних галузях пізнання світу і людини. Наукове, міфологічне, релігійне 

мислення також створюють теоретичні передумови осмислення категорії людини. 

Гносеологічний аспект ідеї в філософському пізнанні людини розкриває схему розвитку 

абстрактного рівня в людинознавства і збагачення його новим змістом, захоплюючи все нові 
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його сторони. Відбувається не механічне з'єднання абстракцій (соціальність, свідомість, 

творчість та ін.), розвиток однієї, яка і містить в собі всі наступні визначення. 

Ідея існує в теорії і розкривається в ній. Теорія являє собою відображення глибинних 

зв'язків, які властиві області явищ, які об'єднують ряд груп. Ці області охоплюють основні 

способи освоєння світу людиною, а також сферу самосвідомості, в якій найбільш чітко можна 

побачити процес індивідуалізації особистості[1]. 

Зі зміною ідеї відбувається перетворення теорії і понять, її складових. На основі ідеї 

створюється нова теорія і змінюється система понять, її складових. Ця схема розкриває і 

тенденції зміни понятійно-категоріальної структури, що виражає філософську теорію людини 

[5]. 

Висновки Отже, можна зробити висновок, що є деякі проблеми, які слід вирішити у 

процесі обговорення поняття портрету людини - це типологія і аналіз закономірностей, що 

визначають її розвиток. Обумовлений домінуючою в історичному періоді духовного розвитку 

філософської ідеї, відображає наглядно-відображальну і концептуально-логічну форму 

ступенів близькості до відповідної людського істотності. 

Науково-практична аналізує цінність людини як категорію соціальної філософії 

відображає можливості дослідження цього поняття в метанауці , яка є фундаментальною 

підставою для проникнення в природу філософських знань про людство. 

Портрет людини як категорія соціальної філософії може бути представлена у відповідній 

системі дійсно включені до структури життєвих можливостей людини, тому що вибирають 

самосвідомості важливих значень людської реальності, виконуючи функції прецедентів 

основних прав людини. 
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Levchuk Alina 

Formation of a sotsial-philosophical portrait of a person 

Abstract. The article analyzes the formation of a human portrait in the socio-philosophical sense. The 

processes of discussion of the concept of a person's portrait, philosophical ideas of development and 

conceptual-logical forms of development of human significance are solved. The approaches and methods of 

social and philosophical knowledge of human formation are determined. 

Key words: philosophical, social, portrait, human, cognition, approaches, consciousness, thinking. 

 

Левчук Алина 

Формирование социально-философского портрета человека 

Аннотация. В статье анализируется формирование портрета человека в социально-философском 

смысле. Решены процессы обсуждения концепции портрета человека, философских представлений о 
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развитии и концептуально-логических форм развития человеческого значения. Определены подходы 

и методы социально-философского познания человеческого образования. 

Ключевые слова: философское, социальное, портретное, человеческое, познание, подходы, сознание, 

мышление. 
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Аннотація. У статті розглянуті загальні проблеми історії української культури, 

досліджується культура українського народу. Викладене дозволяє характеризувати 

культуру України у контексті світового культурного процесу, спрямованого на 

осмислення проблем суспільного життя, формування національної свідомості. 

Ключові слова. Проголошення незалежності; академік Б.Є. Патон; М. Туган-

Барановський; доктор філософських наук К. Шудря. 

Вступна частина. Культурні надбання кожної нації – це безцінний скарб всієї людської 

цивілізації. Збережена та примножена протягом багатьох тисячоліть, культура становить 

унікальну історичну пам'ять кожної сучасної держави, забезпечує духовний зв'язок минулих, 

сьогоднішніх та майбутніх поколінь. Захопливі та трагічні сторінки національної історії, 

неповторні звичаї, обряди та традиції являють собою культурне багатство українського 

народу. 

Українському народу завжди була притаманна висока культурність, шанування звичаїв, 

традицій та своєї історичної спадщини. Після проголошення незалежності 1991 року, перед 

Україною постало важливе завдання захисту та розвитку національної культури, проведенні 

раціональної державної політики спрямованої на зміцнення світоглядних основ суспільства з 

урахуванням традиційних українських цінностей. Нажаль, економічні кризи, політична 

нестабільність та відсутність політичної волі суттєво загальмували процес культурної 

модернізації. На сьогодні головними проблемами культури є закладення ідеологічного 

фундаменту для розбудови суспільства майбутнього на основі нашого історичного коріння, 

мови, звичаїв і традицій, а не запозичених стереотипів та імпортованих шаблонів. [2] 

Основна частина. Історія культури посідає одне з чільних місць у системі розвитку 

суспільства і формування національної свідомості, оскільки економічний та соціальний 

поступ неможливий без духовного прогресу, який спирається на культурну самобутність 

народу. Вивчення сутності, ролі та визначальних етапів еволюції національної культури в 

Україні лише розпочато. Недостатня кількість узагальнювальних праць з історії української 

культури ускладнює процеси формування незалежної держави. Тому виникає потреба у 

викладенні головних питань історії української культури, які допоможуть розібратися у цій 

проблематиці. 

mailto:pochevalent@gmail.com
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За останні роки вийшла друком велика кількість праць, у яких прямо або опосередковано 

висвітлюються питання розвитку української культури. Особливий інтерес становить 

навчальний посібник М. Поповича, в якому зроблено досить вдалу спробу подати 

фундаментальні культурні цінності різних епох як цілісні системи, а духовна культура 

українського суспільства розглядається у взаємозв'язку з політичною і господарською в 

контексті світового культурного процесу. До духовної культури включені не тільки різні види 

і жанри мистецтва, а й спосіб життя, система цінностей, традицій та вірувань. 

Заслуговує високої оцінки те, що в Україні зусиллями видатних науковців уперше 

видається фундаментальна п'ятитомна "Історія української культури" за загальною редакцією 

президента НАН України академіка Б.Є. Патона. У 2001 р. побачили світ перші два томи цього 

видання, у 2004 р. - третій, у 2006 р, - друга книга четвертого тому. Поява цих колективних 

досліджень викликала великий інтерес і схвалення громадськості. Характерною їх ознакою є 

намагання авторів подати усю повноту культурного життя України. Заслуговує на позитивну 

оцінку те, що у дослідженні висвітлюється рівень політичної культури населення, технічної 

оснащеності виробництва, особливості побуту на різних етапах історії українського народу, 

фольклор тощо, тобто ті питання, на які автори або взагалі не звертають уваги, або роблять це 

недостатньо. Вихід п'ятитомника - величезне досягнення української культурології та 

історичної науки. Наукові праці з історії української культури початку XXI ст. 

характеризуються наростанням уваги українських науковців до інтеграційних процесів у 

світовій культурі, її глобалізації, зростання взаємовпливу з духовним життям України. 

Українська культура розглядається у цих працях як складова світової. Зазначається, що від 

давніх часів Україна сприймала духовні цінності і досягнення народів світу на різних етапах 

історичного процесу і в той самий час щедро ділилася з ними своїми багатствами. [1] 

Не випадково, захищаючи право українців мати гідне місце серед народів світу, ще у 

1918 р. український економіст М. Туган-Барановський, який зробив вагомий внесок у світову 

економічну науку, писав, що передусім необхідно визнати право за українцями бути синами 

своєї вітчизни і працювати над розвитком своєї національної культури. Тим паче, що нині у 

світі проживає більш як 60 млн українців, які не відмовилися від своєї мови, від своєї землі, 

від своєї культури. А тому, як підкреслює академік М. Жулинський, у цивілізованій 

багатоманітності розвитку людства ми повинні посісти своє культурно-цивілізоване місце. 

Для цього нам слід здійснити соціально-культурну модернізацію суспільства і відкрити перед 

ним багатобарвну варіантність сприйняття світу. 

Вже у роки державної незалежності пересічному громадянинові України стає 

зрозумілим, що тривала дія царського і радянського імперіалізму проти всього українського 

відчужувала народ від традицій української культури, релігії, від національних цінностей і 

світових гуманітарних досягнень. Тому явно проявляється недовір'я у самих українців до своїх 

звичаїв і традицій, національних пріоритетів. У своїй статті про державну мову, датованій 

квітнем 1995 p., доктор філософських наук К. Шудря, виступаючи проти закріплення в 

законодавстві українське-російської двомовності, наголошувала, що слід найближчим часом 

повернути українську мову у дитячі садки, школи, вищі заклади освіти, армію, судочинство, 

виробничу сферу, адміністративні та державні заклади, але найголовніше — дати належну 

моральну оцінку зневажливому ставленню до української мови державних діячів, окремих 

депутатів, представників дипломатичного корпусу. Таким було становище мови великого 

європейського народу на четвертому році державної незалежності України. 
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Якщо подивитися на інші компоненти культури, то не можна не помітити і ту картину, 

яку зобразив колишній міністр культури І. Дзюба: «... постала реальна загроза втратити ті 

духовні цінності, що протягом століть надбали і передали нам як найцінніший національний 

скарб минулі покоління: пошкоджуються історико-культурні пам'ятки, розкрадаються 

світового значення скарби, гинуть народні промисли, руйнуються клуби та будинки культури, 

убожіють бібліотеки, розпадаються колективи, від'їздить з України чимало кращих митців. 

Хоч уже й видано немало творів з історії України, однак їхній тираж був мінімальний і до 

широкого загалу не доходив, їх не вистачало навіть студентам вищих закладів освіти та учням 

шкіл. До цього часу не створена система державної координації випуску та реалізації 

літератури. [3] 

Актуальні проблеми у сфері культури включають: 

-Низький рівень культури та духовності суспільства; 

-Низький рівень державного фінансування; 

-Занепад вітчизняного кінематографу, книгодрукування, мистецтва. 

-Охорона та популяризація історичних пам’яток; 

-Спекуляція питаннями мови, історії та релігії. 

Відсутність чітких державних кроків з відродження української культури призвели до 

помітного занепаду суспільної моралі, втрату моральних цінностей, зміну світогляду від 

первинних основ духовного розвитку до безвідповідального споживання матеріальних благ, 

посилення соціальної байдужості, апатії та агресії. Ці тенденції яскраво простежуються як у 

повсякденній культурі спілкування більшості громадян, так і низькому рівні політичної 

культури та свідомості суспільства, неможливості консолідації зусиль для вирішення спільних 

проблем. Більшість українців не бачить перспектив у майбутньому, не вірить у можливість 

покращення ситуації в державі, молодь не має моральних авторитетів та достойних прикладів 

для наслідування. [2] 

Висновок. Отже, виходячи з визначених проблем відродження української культури в 

умовах початкового періоду незалежності України, розглядаючи її в контексті світового 

культурного процесу, можна зробити висновок, що український народ, здобувши свою 

державну незалежність, має повне право на відродження і подальше творення своєї 

національної за змістом культури. За прикладом незалежних розвинених держав світу 

Українська держава повинна посилити свою роль у підтримці сфери національної культури 

для: 1) піднесення національного престижу; 2) створення освітньо-виховної галузі культури з 

метою відродження у свідомості народу духовно-моральних універсалій національної 

культури, піднесення національного самоусвідомлення громадян, консолідації їх в єдину 

політичну націю; 3) побудови індустрії культури для посилення ділової активності трудящих 

в містах і селах, що зазнали культурного занепаду. Лише таким чином український народ 

зробить свій вагомий внесок у культурну скарбницю світової цивілізації, адже, як свідчить 

аналіз минулої історії, «всяке відречення од змагань до національно-політичної незалежності 

йшло все в парі з національною руїною, із занепадом національної культури і найстрашнішим 

для нас ренегатством найбільш активних верств українського народу». 

Сучасне культурознавство розглядає культуру як універсальну характеристику всіх 

видів людської діяльності. Культура - не лише сукупність матеріальних і духовних надбань 

людства, "друга натура", яку витворює навколо себе людина для забезпечення своїх нагальних 

потреб, а й якісна характеристика людської діяльності, покажчик одухотворення різних боків 

людського буття, міра співвідношення "земного і небесного" у самій людині та результатах її 
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творчої активності. Ступінь розвиненості, розгортання культури - це ступінь визволення 

людини, незалежності її поступування від "закону гріха й смерті" - насильних зовнішніх 

чинників, та міра свідомої, добровільної гармонізації своїх поривань із "досконалим законом 

свободи". Ступінь розвитку культури особистості виявляється, між іншим, і в тому, як вільно 

людина орієнтується в історично визначених способах сприйняття світу, вміє включати їх у 

діалог зі своїми потребами та розумінням світу, утрудненням буття в ньому. У понятті 

"культура" людина та її діяльність виступають як синтезуюча основа, оскільки культура - це 

витвір людини, результат її творчих зусиль. У культурі людина виступає не тільки як істота, 

що діє, а й та, що творить себе, формує за допомогою суперечностей внутрішню єдність. 

Історія культури спирається на досягнення низки спеціальних дисциплін. Вивчення 

розвитку культури передбачає необхідність проаналізувати різні її сфери - історію науки й 

техніки, побуту, освіти і суспільної думки, фольклористики й літературознавства, історію 

мистецтва тощо. Відповідно до цих галузевих досліджень історія культури є 

узагальнювальною дисципліною, яка покликана розглядати культуру в її цілісності, в єдності 

та взаємодії усіх її частин. 
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Аннотація. Доповідь присвячена дослідженню особливостей формування 

гуманістичних ідей у філософській думці України. Аналізується розвиток української 

філософської думки в контексті європейської філософсько-правової культури та 

автохтонності її формування, розкриваються основні положення уявлень про 

соціальну цінність людини у взаємозв’язку з уявленнями про владу і державу через 

дослідження філософських поглядів видатних представників українського гуманізму. 

Ключові слова: гуманізм, людина, суспільство, держава, право, свобода, суспільні 

цінності. 

 

Соціальна цінність людини може бути осягнута в процесі дослідження взаємовідносин її 

з суспільством та державою. З найдавніших часів і до сьогодення ця проблема постійно 

викликає увагу дослідників. Актуальність її визначається місцем і роллю особистості в 

політичному житті суспільства, характеристикою її прав, свобод і обов'язків. 

Соціокультурні передумови виникнення філософських ідей епохи українського 

Відродження дозволяють нам виділити у розвитку українського гуманізму три основні етапи 

(Огородник І. В. (1999)). Перший (приблизно з к. ХV-до середини ХVІ ст.) мав багато 

спільного з періодом раннього італійського гуманізму, пов'язаного з вивченням риторики, 

граматики, поезії, історії, етики на ґрунті класичної античної освіти. Другий (приблизно з 

др.пол. ХVІ-до поч. ХVІІ ст.) був здебільшого пов'язаний із гуманістичними та 

реформаційними ідеями. А посилення національного та релігійного гніту українців викликало 

пробудження у них інтересу до рідної культури, історії, мови, національної самосвідомості. У 

цей час активно формується історична самосвідомість українського народу, розвивається ідеал 

гуманістичного патріотизму. На третьому етапі (від др. пол. ХVІІ-до поч. ХVІІІ ст.) набули 

поширення гуманістичні ідеї, а реформаційні відійшли на другий план. У зв'язку із 

зародженням буржуазних економічних відносин, активним розвитком виробництва зросла 

потреба у розвитку освіти та науки, збільшився попит на освічених людей. (Нічик В. М., 

Литвинов В. Д., Страшій Я. М. (1990)). 

 Взагалі, українське Відродження спиралося на античний та давньоруський спадок, 

східну патристику, західноєвропейську схоластику, західноєвропейський гуманізм та ідеї 

Реформації (Мала енциклопедія етнодержавознавства. (1996)). Гуманізм українського 

Відродження мав антропоцентричний характер. Людина уявлялася як істота, що займає 

серединне положення між цариною духа і цариною матерії та водночас належить до обох 

царин. Християнська традиція (зокрема реформатори) віддавала перевагу духовній натурі 

людини. Гуманізм відроджував земне, природне, тілесне начало. Мали місце спроби довести, 

що душа залежить від тіла, що її неможливо створити від нього окремо. (Українські гуманісти 

епохи Відродження. (1995)). 
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В українській філософії проблема світу і людини, взаємовідносин її з суспільством та 

державою здавна займала одне з провідних місць, вирішуючись у різні історичні епохи 

відповідно до рівня розвитку суспільної практики і наукового пізнання. У XV-на поч. XVI ст. 

відбувається процес її відродження, де разом з підвищенням національної самосвідомості 

українського народу спостерігається поширення гуманістичних ідей. Фундаторами 

гуманістичної культури в Україні у даний період виступили такі видатні діячі як Юрій 

Дрогобич, Павло Русин, Лукаш з Нового Міста, Станіслав Оріховський-Роксолян. Майже всі 

вони після здобуття освіти в Західній Європі діяли на українській території в так званому 

Руському воєводстві Польщі. (Горський В.С. (1996)). 

Пропагуючи античні пам'ятки філософії і літератури, ці гуманісти дійшли висновку, що 

людина, як частина природи, має право на задоволення своїх земних потреб, гармонійний 

розвиток душі і тіла, дотримання законів природи, пізнання яких повинно стати основою 

людської діяльності, пов'язували історичний прогрес з розвитком освіти і науки, 

використанням їхніх досягнень на практиці. Проблему свободи особи, справедливого 

суспільного ладу вирішували, спираючись на принципи природного права і суспільно-

договірної концепції походження держави. (Історія філософії України. (1994)). 

Для гуманізму цього часу характерним є трактування людини не лише як природної 

частки космосу, а й як «вінця» природи, її господаря. Як найвища цінність людина вважалася 

творцем себе самої через причетність до божества. Ставилась також проблема співвідношення 

Бога та людини, наближення Бога до людини (боговтілення), ототожнення Бога та людини 

(пантеїзм), а також обожнення людини (Павло Русин). (Історія філософії України. (1993)). 

П. Русин вважав, що людину треба шанувати не за багатство й титул, а за розум та інші 

чесноти. Високо цінуючи розум, гуманіст підкреслював, що розвиток науки та освіти є 

головною силою історичного розвитку, вважав, що саме люди є реальними творцями історії. І 

як творці, вони є рівними з Богом; тільки в співдружності з розумними людьми Бог може 

встановити справедливість на землі. (Історія філософії України. (1993)). 

Вважалося, що людина є найдосконалішим витвором природи, найвищою 

самодостатньою цінністю. Людину розуміли як мікрокосм, маючи на увазі аналогію з 

макрокосмом. Так, К. Транквіліон-Ставровецький вважав, що мікрокосм, або внутрішній світ 

людини, повторює в собі всі особливості макрокосму (Огородник І. В., Русин М.Ю. (1997)). 

С. Оріховський-Роксолян вважав, що кожна людина має самодостатню цінність, від неї 

самої залежить, чи стане вона гідною високого призначення, чи перетвориться на огидну та 

нікчемну тварину. Своє майбутнє людина готує власноруч. Ідеал - сильна, яскрава особистість, 

сповнена почуття власної гідності, яка є господарем, активним творцем власного життя, яка 

вміє насолоджуватися земним життям, красою землі та уникає аскези, яка здатна на шляхетні 

героїчні вчинки. Головним принципом життя громадян повинен стати принцип спільного 

блага, основними ідеями якого є патріотизм, суспільна активність, підпорядкування 

особистого інтереса спільному. (Сумцов Н. Ф. (1988)). 

Найдетальніше проблеми виникнення держави, її сутності, роль монарха були 

проаналізовані Станіславом Оріховським. Він одним з перших у Європі почав заперечувати 

божественне походження держави, виступати проти підкорення світської влади духовній та за 

невтручання церкви у справи держави. Він стверджував, що держава виникає внаслідок 

суспільного договору, який укладається між людьми через їхнє вроджене прагнення до 

взаємної допомоги, через природний інстинкт до суспільного життя. Оріховський розвивав 

ідеї теорії природнього права, вважаючи, що справедливою є така держава, яка забезпечує 
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життя громадян згідно з їхніми природними правами, насамперед, правом на власність, 

свободу совісті, слова, спокій, правом жити за власним розумом. Оріховський наголошував, 

що не держава утворюється заради короля, а король обирається заради держави. Мислитель 

писав: “Дві є фортеці міцні в короля: справедливість і віра” (Історія філософії України. 

(1993)). 

Походження держави гуманіст пов'язував з характером життя індивідів і природним 

їхнім інстинктом до громадського життя. Завдання держави він бачив у забезпеченні гарантії 

права і власності кожного громадянина, заявляючи, що законам держави повинні підкорятися 

всі, навіть королі. Оріховський виступав проти соціальної несправедливості та стверджував, 

що всі громадяни повинні буть рівними перед законом.(Історія філософії України. (1993)). 

Першоосновою права є мораль.  

Насильницька полонізація українського народу, що супроводжувалася національним, 

економічним і духовним гнобленням, яке посилилося після прийняття Брестської унії (1596 

р.), потребувала від українських мислителів нових світоглядних орієнтирів щодо розуміння 

світу, сутності, змісту і призначення людського буття. У їх виробленні і затвердженні істотну 

роль відіграли українські полемісти Іван Вишенський, Лаврентій Зизаній, Ісая Копинський, 

Кирило Ставровецький (Транквілліон), Касіян Сакович.( Попович М. В. (1998)). 

Саме з братствами та братськими школами пов'язується діяльність полемістів, які 

захищали позиції українського православ'я. Одним з перших полемічних творів був «Ключ 

царства небесного» (1587 р.) Г. Смотрицького, «Казання св. Кирила» (1596 р.) С. Зизанія, 

«Тренос» (1610 р.) М. Смотрицького, «Книга про віру єдину» (1619-1621 рр.) та «Книга про 

правдиву єдність православних християн» (1623 р.) 3. Копистенського, «Катехізис» (1627 р.) 

Л. Зизаніяла (Давня українська література. (1994)). 

Найбільш відомий серед полемістів - Іван Вишенський. У центрі його уваги - людина 

«духовна», бо лише через дух можливе безпосереднє спілкування людини з Богом. Завдяки 

самопізнанню людина стає спроможною подолати свою земну форму й увійти у внутрішній 

духовний контакт із вищим буттям. І. Вишенський прагнув осмислити широкий спектр 

філософських проблем і насамперед сутності людини, її щастя, свободи, надії на їх здійснення. 

Захищаючи ідею звільнення людини від земного зла, відстоював її гідність, начала добра, 

справедливості, радості, братерства. Завдання філософії полеміст вбачав у тім, щоб навчити 

людину праведного життя, підняти її на боротьбу зі злом і неправдою за добро і щастя, 

справедливість і істину, формувати духовну стійкість і моральну досконалість, відвернути 

людину від деградації і морального падіння. Усього цього людина повинна домагатися «самою 

своєю суттю в реальному житті», відносинах з іншими людьми, боротьбі за звільнення свого 

народу. (Давня українська література. (1994)). 

Л. Зизаній стверджував, що людині властива свобода волі, здатність вибирати між 

добром і злом, нести відповідальність за свої вчинки. Будучи "самовладною", людина є 

творцем своєї власної долі, а від її розуму залежить той шлях, що вона обирає в житті 

(Українські гуманісти епохи Відродження. (1995)).  

Проблема людини, возвеличення в ній моральних, розумових і духовних начал — 

центральна тема творчості І. Копинського. З точки зору полеміста, уся природа створена Богом 

для людини. Тільки пізнаючи саму себе людина починає розуміти, що вона є одночасно 

тілесною і духовною істотою, внутрішньою і зовнішньою. Він закликав до відмови від світу 

розкоші в ім'я рівності і волі людини, її вищої духовності. (Давня українська література. 

(1994)).  
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К. Ставровецький, дотримуючись неоплатонівської орієнтації, розглядав Бога як творця, 

премудрого художника й архітектора. Що ж стосується людини, то вона постає у його творах 

як єдність душі і тіла. Отже, її і потрібно приймати такою, яка вона є, стверджуючи в ній світлі, 

радісні, моральні і благочестиві начала, що і роблять людину людиною. (Давня українська 

література. (1994)). 

К. Сакович розглядав людину як мікрокосм, що відповідає макрокосму. Слідом за 

античними мислителями він вважав, що тіло людини складається з тих же стихій чи елементів, 

з яких складається все суще. (Чижевський Д. (1992)).  

Погляди мислителів-полемістів, що пропагують ідеї власної гідності людини, її 

духовності, багато в чому сприяли формуванню національно-визвольної ідеології з її почуттям 

патріотизму, любові до рідної землі, цінності свободи й індивідуального розвитку, що стали 

національними рисами українського народу (Попович М. В. (1998)). 

Велику роль у діяльності полемістів відіграв Острозький культурно-освітній центр, 

заснований у м. Острозі в 1576 р. князем К. Острозьким, що сприяв розвиткові гуманістичної 

атмосфери. Діячі центру усвідомлювали значення рідної мови як запоруки чистоти 

православної віри та самозбереження українського народу від покатоличення та колонізації. 

Зокрема, М. Смотрицький видає в 1618 р. «Граматику славенскую», яка ще майже два століття 

після того була єдиним підручником у східнослов'янському. Тут розвивалися реформаційні та 

ренесансно-гуманістичні ідеї: було засновано бібліотеку з багатим зібранням богословської та 

наукової світської літератури, вперше зроблено спробу створення школи вищого типу в 

Україні. В академії працювали діячі різних політичних орієнтацій і віросповідань. Це 

обумовлювало активний обмін ідеями, пошуки нового, синтетичного шляху розвитку 

української культури, який поєднав би українські культурні цінності із західноєвропейськими 

культурними надбаннями.(Мала енциклопедія етнодержавознавства. (1996.). 

В творчості острозьких мислителів знайшли своє відбиття реформаційні та гуманістичні 

ідеї. Острозькі книжники виступали за демократизацію церкви, проти церковної ієрархії, 

звернулися до ідеї спасіння особистою вірою, до проблеми свободи совісті. Христофор 

Філалет стверджував, що світські люди мають право на суд над священниками, на вільне 

віросповідання. Люди мають однакові можливості щодо розуміння суті Біблії. Проте церква 

має право втручатися у дії влади, якщо вони не відповідають закону Божому. Так, церква і 

народ можуть боротися проти несправедливої національної політики. Такими думками 

закладаються основи для формування у майбутньому філософії національної ідеї. (Розвиток 

філософської думки в Україні (1994)). 

В творах острозьких мислителів знайшли своє специфічне відображення й гуманістичні 

ідеї. Так, наголос робився на духовну красу людини, на розвиток духовності, на особисту 

доброчесність. Зустрічаємо ідеал творчої особистості, яка намагається максимально себе 

розвинути та проявити. Потойбічне спасіння пов'язане із земним самоствердженням та 

самовдосконаленням. Мала місце ідея спільного блага. Історія розглядалася як результат дій, 

вчинків видатних особистостей. (Огородник І. В. (1999)). 

Наприкінці ХVІ ст. в Україні почали виникати братства - організації православного 

населення міст. Вони намагалися захистити духовні традиції українського народу, його 

політичні права, вирішувати певні юридичні та соціальні питання. Найвідомішими були 

Львівське, Київське та Луцьке братства. Діячі братств сприяли поширенню реформаційних та 

гуманістичних ідей, їхнім творам притаманна критика католицької церкви, унії, тогочасного 

стану православної церкви, а також прагнення перебудувати останню на ранньохристиянських 
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засадах, відновити простоту та чистоту віри. Усвідомлення християнських ідей поєднувалося 

з вивченням творів античних та західноєвропейських вчених. Через це можна стверджувати, 

що братські школи сприяли поширенню гуманістичних ідей та секуляризації освіти та науки. 

(Хижняк 3.І., Маньківський В.К. (2003)). 

На базі Київського братства у 1631 р. виникає Києво-Могилянський колегіум, а згодом 

(з 1701 р.) - Києво-Могилянська академія, яка стала першим вищим навчальним закладом на 

східнослов'янському терені і у філософських курсах якої проблема світу і людини 

продовжувала залишатися однією з основних. Програма з філософії Академії передбачала 

знайомство з творами східних отців церкви, філософськими ідеями античності, західної 

патристики, схоластики, ідеями Відродження, Реформації, Раннього Просвітництва та ін. У 

Київському колегіумі діяли видатні українські мислителі Іов Борецький, Касіян Сакович, 

Єлисей Плетенецький, Петро Могила - організатор колегіуму. Серед професорів Києво-

Могилянського колегіуму були такі відомі вчені, філософи та письменники, як Феофан 

Прокопович, Іоаникій Галятовський, Стефан Яворський, Георгій Кониський (Хижняк 3.І., 

Маньківський В.К. (2003)). 

Йосип Кононович-Горбацький - один з перших професорів філософії Києво-

Могилянської академії, розвиваючи гуманістичні ідеї, спрямовував їх на звеличення людини і 

її розуму, заявляючи, що немає на землі нічого вищого за людину і нічого вищого в людині за 

її розум. (Хижняк 3.І., Маньківський В.К. (2003)). 

Інокентій Гізель, будучи прихильником християнської моралі, обґрунтував ідеї 

громадянського гуманізму, закликав людей до активного громадянського життя, що і може 

привести людину до щастя, вважаючи, що якщо правила моралі і звичаї суперечать розуму, то 

людина повинна слухатися розуму і керуватися ним.(Хижняк 3.І., Маньківський В.К. (2003)). 

Лазар Баранович і Іоаникій Галятовський підкреслювали визначальну роль духовної 

субстанції стосовно тілесної, вважаючи Бога творцем різноманіття світу. Людина також 

створена Богом, складається з духовної і тілесної субстанції, душі і тіла. Душа — розумна, 

невидима, безсмертна і складає сутність людини, пронизуючи все її єство. (Хижняк 3.І., 

Маньківський В.К. (2003)). 

Онтологічну основу поглядів Феофана Прокоповича становило вчення про творіння 

світу Богом і його деїстичну інтерпретацію. За твердженням Прокоповича, у процесі творення 

Бог переслідував дві мети: не творити нічого дарма і взаємно зберігати раніше створене. 

Погляди Прокоповича на людину і державу були безпосередньо пов'язані з його політичною 

діяльністю. Підтримуючи розвиток науки, ремесла, мистецтв, вводячи гуманістичні світські 

елементи в освіту, Прокопович стверджував, що "людина знамення самої себе". Високо 

оцінюючи людину, він і вимагав від неї багато чого: активності, чесності, сумлінного 

виконання своїх обов'язків, принесення користі державі. Одним з центральних положень 

вчення Прокоповича про державу стала ідея "освіченого монарха", "філософа на троні", що 

має досить влади, освіти, виховання, щоб планомірно направляти сили держави на здійснення 

просвітительських ідеалів. (Огородник І. В., Русин М. Ю. (1997). 

Георгій Кониський розглядав світ як творіння Бога, зазначаючи в той же час, що світ є 

началом, причиною руху і пізнання, єдиним не тільки з погляду священних книг, але і за 

природою. Людина повинна спостерігати і досліджувати природу. Завдання пізнання полягає 

в пізнанні світу як розкритті досконалості світобудови, закладеної Богом. (Огородник І. В., 

Русин М.Ю. (1997) ). 
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Сутність щастя людини, змісту людського буття, шляхів досягнення блаженства в 

реальному земному житті, розробка загально-філософської концепції світу і людини стали 

головною і визначальною темою Григорія Савовича Сковороди, "українського Сократа", 

загальновизнаного мислителя світового масштабу (Ідзьо В. (2007)). 

Потреби в розвитку філософської думки, вимоги конфесійної та національної боротьби 

привели братчиків та професорів Києво-Могилянського колегіуму до усвідомлення 

необхідності оволодіння світовою науковою культурою, вивчення, переосмислення, засвоєння 

здобутків західноєвропейських мислителів і вчених. Тому філософія Києво-Могилянської 

академії була, по суті, першим етапом у розвитку професійної філософії в Україні. (Історія 

філософії України. (1994), Коротіч Г.В. (2002)).  

На відміну від західноєвропейських гуманістів, українські гуманісти другої половини 

ХVІ-ХVІІ ст. підкреслювали вже не стільки гармонію душі і тіла, скільки духовну красу 

людини, робили наголос на духовному самоствердженні. Поширювалися ідеї служіння 

суспільному благу, розвитку української культури. Вважалося, що цінність людини 

визначається не її походженням або багатством, а особистою порядністю, шляхетністю 

поведінки, фізичною та моральною досконалістю, максимальною реалізацією творчих 

можливостей у земному житті. Доброчесність людини визначалася життям згідно з 

християнськими моральними принципами, підкоренням почуттів, розуму, активною 

діяльністю заради досягнення високих суспільних цілей та особистої слави. Історія не є 

результатом Божого провидіння, а є наслідком діяльності, насамперед, видатних яскравих 

особистостей. Розум - це найвищий критерій моральної поведінки. Він впливає на волю 

людини, надаючи їй різні варіанти вибору між добром та злом. (Коротіч Г.В. (2002)). 

І. Гізель та інші вчені закликали до активного громадського життя, до виховання у собі 

патріотизму. Мислителі наголошували на єдності особистого і суспільного блага, 

стверджували, що людина - творець власного щастя, господар власної долі. Щастя 

пов'язувалося, насамперед, з благополуччям долі (але не з гонитвою за матеріальними благами 

та посадами), здоров'ям, чуттєвими насолодами, з життям, узгодженим з природними 

законами, зі спокоєм, здатністю працювати, самовдосконалюватися, вдовольняти власні 

духовні потреби. Пов'язуючи щастя із задоволенням, під останнім вони розуміли свободу від 

тілесних страждань та душевних тривог. (Історія філософії України. (1994), Коротіч Г.В. 

(2002)).  

Висновки Як висновок зазначу, що філософія періоду Відродження і Гуманізму в Україні 

– це унікальний етап розвитку українського світогляду, ментальності. За таких історичних 

обставин і відбувалося формування основних рис і тенденцій, які створили основне підґрунтя 

українського національного характеру, національного духу, шанобливе ставлення до своєї 

землі, переосмислення власних цінностей. У цей час починає складатися східнослов’янський 

етнос, зародилося книгодрукування, розвивалася наука, культура, освіта і, зокрема, сама 

філософія, що дало потужний поштовх до розвитку українського гуманізму.  

Список літератури 

[1] Горський В.С. (1996). Історія української філософії: Курс лекцій. - К.: Наук. думка. [2] 

[2] Давня українська література. (1994). Хрестоматія / Упоряд. М. М. Сулима. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: 

Освіта. 

[3] Ідзьо В. (2007). Григорій Сковорода – національний символ української філософської та державницької думки 

ХУІІІ століття. – Львів: СПОЛОМ. 

[4] Історія філософії України. (1994). Підручник /М. Ф. Тарасенко, М. Ю. Русин, І. В. Бичко та ін. - К.: Либідь. 



Філософські та культурологічні проблеми людства 

 очима студентства 
 

ІІ Всеукраїнська студентська науково-практична конференція 

 
 
  

 
51 

 

[5] Історія філософії України. (1993). Хрестоматія: Навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів. - К.: Либідь. 

[6] Коротіч Г.В. (2002). Історія філософії України: Курс лекцій: Навч. посібник. – Маріуполь: ПДТУ. 

[7] Мала енциклопедія етнодержавознавства. (1996). /НАН України. Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. 

Редкол. Ю.І.Римаренко (відп. ред.) та ін. – К.: Довіра: Генеза. 

[8] Нічик В. М., Литвинов В. Д., Страшій Я. М. (1990). Гуманістичні і реформаційні ідеї на Україні. — К.: Вища 

школа. 

[9] Огородник І. В. (1999). Історія філософської думки в Україні: курс лекцій / І. В. Огородник, В. В. Огородник. 

– К.: Вища школа. 

[10] Огородник І. В., Русин М.Ю. (1997). Українська філософія в іменах: Навч. посібник /За ред. М. Ф. Тарасенка. 

- К.: Либідь. 

[11] Попович М. В. (1998). Нарис історії культури України – К.: «АртЕк». 

[12] Розвиток філософської думки в Україні (1994). Курс лекцій /Підготував Ю. М. Вільчинський. - К.:ВІПОЛ, 

1994. - 272с.  

[13] Сумцов Н. Ф. (1988). Станислав Ориховский // Киевская старина. –№ 11. 4. 

[14] Українські гуманісти епохи Відродження. (1995). Антологія. У 2 ч. Ч.1 / Інститут філософії НАН України . 

Відп. ред. В.М. Нічик . – Київ : Наукова думка. 

[15] Хижняк 3.І., Маньківський В.К. (2003). Історія Києво-Могилянської академії. -K.: Вид. Дім «KM Академія».  

[16] Чижевський Д. (1992). Нариси з історії філософії на Україні. — К.: Вид-во "Орій" при УКСП "Кобза". 

 

Demchenko K.A 

Development of ukrainian humanism in the context of world philosophical culture 
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the main provisions of ideas about the social value of man in relation to the ideas of power and the state 

through the study of philosophical views of prominent representatives of Ukrainian humanism. 

Keywords: humanism, person, society, state, law, freedom, social values. 

 

Демченко К.А. 

Развитие украинского гуманизма в контексте мировой философской культуры 

Аннотация: Доклад посвящен исследованию особенностей формирования гуманистических идей в 

философской мысли Украины. Анализируется развитие украинской философской мысли в контексте 

европейской философско-правовой культуры и автохтонности ее формирования, раскрываются 

основные представления о социальной ценности человека во взаимосвязи с представлениями о власти 

и государстве путем исследования философских взглядов выдающихся представителей украинского 

гуманизма. 
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Аннотація. У результаті мого дослідження встановлено, що культурний розвиток 

України неможливий без охорони її історичної спадщини. Тому що якщо не будемо 

охороняти наші традиції, релігію, народний побут, мову, мистецтво то можуть 

зникнути культурні цінності кожної нації.  

Ключові слова: історія, культура, традиції, духовний розвиток 
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Постановка проблеми. В iсторії вивчення української культури існує група текстів, у 

яких фіксується спроба представити її розвиток з історії культури давнього населення України 

і до сьогодeння. Українському народу завжди була притаманна висока культурність, 

шанyвання звичаїв, традицій та своєї історичної спадщини. Після прoгoлoшення незалежності 

1991 року, перед Україною посталo важливе зaвдання захисту та рoзвитку нaціональної 

культури, проведенні раціональної держaвної політики спрямованої на зміцнення 

світoглядних основ суспільствa з урахуванням традиційних українських цінностей. Нaжаль, 

eкономічні кризи, політична нестабільність та відсутність політичної волі суттєво 

загальмували процес культурної модернізації. Нa сьогодні реформування культури – цe 

закладення ідеологічного фундаменту для розбудови суспільства майбутнього нa оснoві 

нашого історичного коріння, мoви, звичаїв і традицій, а не запозичених стереотипів та 

імпортованих шаблoнів. 

Aктуaльні проблеми у сфері культyри включають: 

- Низький рівeнь кyльтури та дyховності сyспільства; 

- Низький рівень державного фінансування; 

- Занепад вітчизняного кінематографу, книгодрукування, мистецтва. 

- Охорона та популяризація історичних пам’яток; 

- Спекуляція питаннями мови, історії та релігії. 

Відсутність чітких державних кроків з відродження української культури призвели до 

пoмітного занепаду суспільної моралі, втрату моральних цінностей, зміну світогляду від 

первинних основ духoвногo розвитку до безвідповідального спoживання матеріальних благ, 

посилення соціальної байдужoсті, апатії та агресії. Ці тенденції яскраво простежуються як у 

повсякденній культурі спілкування більшості громадян, так і низькому рівні політичної 

культури та свідомості суспільства, неможливості консолідації зусиль для вирішення спільних 

проблем. Більшість українців не бачить перспектив у майбутньому, не вірить у можливість 

покращення ситуації в державі, мoлодь не має моральних авторитетів та достойних прикладів 

для наслідування. 

 Актуальність теми. Україна переживає нині тривалий період утвердження державності 

та духовного відродження нації. У формуванні національної самoсвідомості українського 

народу важливе значення має звернення до йогo історичних коренів, повернення до 

призабутих духовних цінностей. Тому дослідження яскравих прикладів культурного 

відродження і становлення ідeологічних засад нa основі патріотизму та формування 

національної гoрдості має бути сьoгoдні пріоритетним. Одним із найяскравіших прикладів 

цивілізoваності, патріoтизму і національно-виховної робoти є діяльність культурно-

просвітницькoго товариства “Руська бесіда”, яке діялo на Буковині в 1869-1940 рр. Це 

найстаріше і найвпливовіше українське тoвариство краю, яке стало уосoбленням 

національного піднесення українців. 

Основна частина Сьогодні ми всe найчастіше повертаємося дo свoєї минувшини - 

історії, релігії, нарoдного побуту, - до дaвніх вірувaнь нaших прaщурів. І тому на практичних 

заняттях значна увага пoвинна приділятися, пo-перше, показу найглибших коренів 

українського нарoду, розкриттю основних напрямків родової нормативної поведінки людей 

(oсобові звичаї, природно-осoбoві, сyспільні, пoбутoві, oбрядові, поєднані тoщо); по-друге, 

слід зoсереджувати увагу на найголовнішому: будь-якa «звичаєва норма чи правило лексить в 

основі гармонійного вияву природного й сyспільного життя народу.» 
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В нaш час багaто доводиться чути про повернення нaших звичаїв, традицій тощо. А 

проте, що вкладаємо ми в це? Яке наше реальне сьогодення? 

Прагнення українця до моральної чистоти, до життя в законі одвічне, генетичне. 

Але ж при викладанні цієї теми постають проблеми: iсторичні українські звичаї в 

сприйнятті студентів видаються не модними, не сучасними, відкладаються «як старі і не 

потрiбні». Ми забули про те, що звичаї, як правило і норма поведінки, залишається як закон і 

сьогодні в силі. Більшість людей не може та й не намагається пояснити, чому в тих чи інших 

випадках вони поводяться так а не інакше. Просто відповідають: «Так з дідів-прадідів 

повелося», «Як у людей, так і у нас». Тобто існували в житті неписані норми поведінки людей, 

засновані на народних звичаях і досвіді предків. Ці норми затверджувалися і спрямовували 

життя в спокійне русло, сприяли мирові й злагоді в суспільстві, виховували повагу до людини. 

Отже, проведення таких занять в курсі історії української культури - одне з 

найважливіших питань до вирішення проблем, які постають перед нами. 

Людина, створивши свій окремий світ як духовний вимір природи, потребує певного 

суспільного середовища. Стан суспільного середовища унормовується кодексом звичаїв. Тому 

порушення їх веде до змін стану суспільного середовища. А забуття родових звичаїв - взірець 

духовного зубожіння, грунт для сприйняття чужих норм і правил. А рід і народ, що забуває 

свої звичаї, не має майбутнього. На цьому ґрунтується боротьба людини і народу за своє 

виживання, за свій духовний розвиток. 

Висновки Фактор національної культури стає символом соціальних змін, бo в ній 

найповніше втілюється торжество і майбуття української націoнальності. Oсновним змістом 

українського культурного оновлення і відрoдження була самовіддана праця багатьох 

дослідників, ентузіастів, практиків з рекoнструкції тяжко здеформованої культури, залучення 

до нового життя великих набyтків, які або були під арештом, або призабулись, або були 

невідомими.. 
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national life, language, art, then the cultural values of each nation may disappear  
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Дыба В В. 

Философская мысль культуры Украинского народа 

Аннотация. В результате моего исследования установлено, что культурное развитие Украины невозможно 

без охраны ее исторического наследия. Потому что если не будем охранять наши традиции, религию, 

народный быт, язык, искусство то могут исчезнуть культурные ценности каждой нации. 

Ключевые слова: история, культура, традиции, духовное развитие 

 

 

3. Людина і техніка: нові можливості та виклики 
 

 

УДК: 1.16.001.18 

ВЗАЄМОДІЯ ЛЮДИНИ З ТЕХНІКОЮ 
Заремба А. Д., ст. гр. 1211 

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова 

andrzavr101@gmail.com 

 

Анотація: Досліджується вплив сучасних технологій на соціум та культуру, проблема 

і концепція людини, що створює і використовує техніку, реакція людини на введення 

сучасних технологій у повсякденне життя. 

Ключові слова: кібернетична система, технічний прогрес, технічна імітація, 

технічна діяльність. 

Вступна частина. Людина завжди була пов'язана з технікою, виробляє і використовує 

або споживає продукти техніки, але в той же час і сама людина - продукт своєї технічної 

діяльності. Історичний процес розвитку техніки включає три основних етапи: знаряддя ручної 

праці, машини, автомати. Техніка в своєму розвитку зараз, мабуть, починає наближатися до 

людського рівня, рухаючись від аналогії з фізичною працею і його організацією до аналогій з 

ментальними властивостями людини. Поки ми досягли зоологічної стадії техніки, яка дійсно 

значно розроблена. 

Основна частина. Чим більш реалістичною є технічна імітація людини, тим складніше 

оволодіти технікою і контролювати її. Техніка завжди є засобом для самореалізації та пізнання 

самого себе. За словами А. Хуніга, техніка у всі історичні моменти висловлює людей і ідею 

людяності даного часу. Це стає ясним в результаті розробок в сучасній техніці, особливо в 

таких галузях, як мікробіологія та інформатика. Нові відкриття та винаходи в цій області 

можуть привести до нового знання про людину у людському світі. 

Однією з найважливіших проблем, якою займається філософія техніки, є проблема і 

концепція людини, що створює і використовує техніку. Особливість цієї проблеми в даний час 

пов'язана з ростом до безмежності технологічної міцці, наявної в розпорядженні людини. При 

цьому число людей, яких зачіпають технічні заходи або їх побічні ефекти, значно збільшилось. 

Безсумнівно, це абсолютно нова ситуація: ніколи раніше людина не володіла такою міццю, 

щоб бути в змозі знищити життя в частковій екологічній системі і навіть у глобальному 

масштабі або вирішальним чином довести її до виродження. Тому суспільство не повинно без 

попередньої експертизи виробляти все, що може виробляти, не повинно робити все те, що воно 

може робити, і, безсумнівно, не відразу ж після відкриття нових технічних можливостей. 

mailto:andrzavr101@gmail.com
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Створивши таке знаряддя праці, як комп'ютер - кібернетичну систему, що моделює різні 

види розумової діяльності, що оперує складними видами інформації, людина створила свій 

інтелектуально-інформаційний аналог, створила псевдосуб'екта. Звичайно, комп'ютерна 

система - це насамперед знаряддя праці. Людина активно впливає на нього, осягаючи при 

взаємодії з ним його можливості, змінює та удосконалює його. У той же час сучасний 

комп'ютер - вже не просте знаряддя. Хоча і не в повній мірі і не в досконалому вигляді він 

являє собою функціональний аналог розумової діяльності. Людина, взаємодіючи з ним, 

відчуває на собі його вплив - це інша, умовно кажучи, гуманітарна сторона взаємодії. На думку 

видатного американського математика і філософа, основоположника кібернетики та теорії 

штучного інтелекту Норберта Вінера (1894- 1964), проблема спільного функціонування, 

взаємної комунікації людини і машини є однією з вузлових проблем кібернетики. 

Виробництво персональних комп'ютерів досягла десятків мільйонів на рік, у сферу взаємодії 

з комп'ютерами залучені значні маси людей в усьому світі. Тому проблема взаємодії людини 

з комп'ютером з проблеми кібернетики, психології та інших спеціальних дисциплін в 

найближчі роки може перерости в глобальну, загальнолюдську. 

Висновки. Взаємодія між людиною і машиною - це взаємодія між свідомою істотою і 

неживим, небіологічним за своєю природою пристроєм. Людина керується мотивом, 

осмислює предмет діяльності, реалізує мету, виробляє засоби її досягнення, враховує у своїй 

діяльності різні особливості даного засоби праці, на основі використання яких можна досягти 

необхідного результату. Машина, звичайно, позбавлена мотивації до вирішення завдання, у 

неї немає міжособистісного ставлення до людини-партнеру і немає потреби будувати такого 

роду відносини для досягнення мети. Сама мета задається машині ззовні - тим, ким вона 

керована. Машині недоступні неточні формулювання, невизначені висловлювання. Вона 

вимагає від людини вміння оперувати буквальними значеннями, будувати свої повідомлення 

у суворій відповідності з правилами формальної логіки.  
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Human interaction with technology 

Annotation: The influence of modern technologies on the society and culture, the problem and the concept of 

the person creating and using the technique, the human reaction to the introduction of modern technologies 

in everyday life is researched. 

Keywords: cybernetic system, technical progress, technical imitation, technical activity. 
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Аннотация: Исследуется влияние современных технологий на социум и культуру, проблема и 

концепция человека, который создает и использует технику, реакция человека на введение 

современных технологий в повседневную жизнь. 

Ключевые слова: кибернетическая система, технический прогресс, техническая имитация, 

техническая деятельность. 
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Анотація: в данній статті розглядається філософське питання моральної 

відповідальності вченого за його діяльність та її результати. Крім того, увага 

приділяється основним характеристикам сучасного вченого. Розглядаються деякі 

історичні приклади, зокрема, відповідальність вчених за створення атомної бомби та 

бомбардування Хіросіми та Нагасакі. Це питання розгядали багато вчених та 

науковців, зокрема, Бабаєва, Шемякін, Арлюк-Шапіро та інші.  

Ключові слова: мораль, відповідальність, дослідження, вчений, атомна бомба, 

штучний інтелект, Лос-Аламос. 

 

Діяльність будь-якого вченого несе за собою невичерпну кількість зусиль, практичної та 

теоретичної діяльності, спроб та помилок. Ця робота має на меті отримання нових, унікальних 

знань, практичного досвіду, та, як наслідок, вдосконалення життя людей. Зрештою, професія 

науковця в будь-якій галузі є досить гуманістичною, адже спрямована саме на змінення, 

покращення, отримання нових знань, корисних для людського буття. Знання в будь-який час 

вважались непереможною силою, яка слугувала людству. Проте, історія знає безліч прикладів, 

коли діяльність науковців використовувалась як зброя. Сьогодення характеризується 

стрімким розвитком науки та техніки, небаченого розвитку набули дослідження фізиків, 

хіміків, біологів. Такий стан речей не може не викликати питання «Чи несе вчений 

відповідальність за продукт своєї діяльності?», «Хто винен, коли нові знання спричиняють 

катастрофи неосяжних масштабів?» 

Такі питання стосуються не тільки вчених прикладних наук, проте й дослідників в 

соціальних, гуманітарних науках, адже вони несуть нові погляди, складають нові морально-

етичні засади життя суспільства. В будь-який час діяльність науковців або підтримувала 

існуючий лад, або створювала підґрунтя для розквіту нових епох, нового світогляду. Це 

пов’язано з тим, що предметом діяльності вчених соціологічного напрямку є суспільство в 

цілому та людина зокрема. 

Одною з характеристик вченого, в ідеальному стані речей, має бути любов до істини, 

адже жодне дослідження не можна вважати вдалим, якщо в його основу покладені хибні 

знання. Крім того, дослідження без дотримання параметру істинності дуже швидко будуть 

засуджені науковим співтовариством та не принесуть вченому нічого, окрім ганебної 
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репутації. Діяльність вчених в будь-якій галузі складає неабиякий вплив на суспільство, 

нинішнє та майбутнє, а тому важливим є розуміння ними значення їх досліджень. 

В останній час, в свідомості вчених все частіше постає питання відповідальності перед 

суспільством за свої винаходи, адже ми знаходимося на тому етапі розвитку технологій, коли 

вчений може на власні очі спостерігати впровадження його винаходів у повсякденне життя та 

їх вплив на життя населення. Сьогодення характеризується активним впровадженням смарт-

технологій, розробляються безліч нових гаджетів, що спрощують життя сучасної людини: 

робото-техніка, розумні машини, розумні будинки і таке інше. Активно проводяться 

дослідження по створенню штучного інтелекту. Такі досліди розділяють світове 

співтовариство на два табори: тих, хто активно підтримує таку діяльність та тих, хто 

висловлює побоювання про повстання машин проти людей. Останні дуже активно 

наголошують на моральній відповідальності науковців за свої винаходи та за долю людства.  

Питання «Хто винен?» та «Чи можна звинувачувати вченого?» досить риторичні, 

одноголосно ніхто не зможе дати на них відповідь. Розглядаючи ці питання в історичній 

ретроспективі, можна запитати: чи несуть відповідальність вчені, які заклали основи атомної 

фізики за створення атомної зброї, винахідники радіоактивних часток за екологічні 

катастрофи, винахідники струму за електричний стілець, біохіміки за хімічну зброю, вчені, що 

працюють над штучним інтелектом за наслідки таких досліджень? Науковці на ці питання 

відповідають однозначно: «Ні!». 

До нашого часу точаться дискусії щодо моральної відповідальності Лос-Аламоської 

групи за бомбардування Хіросіми та Нагасакі у 1945р. Ця група займалась розробкою атомних 

бомб в період Другої світової війни та керувалась безпосередньо з Білого дому. Метою уряду 

було залякати японське керіництво та змусити їх капітулювати. До складу групи входили такі 

вчені як Фермі, Комптон, Лоуренс, Оппенгеймер та інші. Варто зазначити, що розуміючи 

небезпеку використання винаходу проти Японії, частина Манхетенської (Лос-Аламоської) 

групи (Джеймс Франк, Дональд Хьюз (Donald J. Hughes), Джеймс Ніксон (J. J. Nickson), 

Юджин Рабинович (Євген Ісаакович Рабинович), Гленн Сиборг, Д. Штернс (J. C. Stearns), Лео 

Силард) склала петицію до керівництва США під назвою «Доклад Франко». Вони закликали 

продемонструвати силу нової зброї представникам Обєднаних націй у пустелі або іншій 

безлюдній території та передбачали початок гонки ядерної зброї. Проте влада США 

використала аргумент про закінчення війни та збереження життя американців та у серпні 1945 

року провела бомбардування, що забрали життя 200 тис людських життів(не враховуючи тих, 

хто був вражений опроміненням. 

Більшість науковців у цій дискусії все ж таки дотримуються думки про невинуватість 

дослідників. Вони стверджують, що метою кожного з учасників було не створення зброї, а 

закінчення війни, протидія нацизму та фашизму, отримання нових знань про будову атомного 

ядра. Моральна відповідальність повинна бути покладена не на винахідників, а на тих, хто 

використовує ці винаходи у антилюдяних цілях.  

Підбиваючи підсумки, варто сказати, що питання моральної відповідальності вченого є 

досить дискусійним та однозначної відповіді не має. Проте варто також зазначити, що 

відповідальність вченого дуже обмежує його в науковій діяльності, адже межує з таким 

поняттям як творча свобода. В той же час, відсутність відповідальності породжує свавілля. 

Одним із проявів творчої свободи є свобода від боязні осуду, від впливу поглядів інших 

вчених, вміння знайти істину та любов до неї, та бути відповідальним за ті знання, які він несе 

у суспільство. Сучасний вчений в будь-якому випадку є людиною із великим почуттям 
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відповідальності перед людством та переймається долею людства як найвищою цінністю. Як 

правило, образ злого геній, який використовує знання як зброю, частіше з’являється в 

літературних творах та кінематографії, аніж в реальному житті. Якщо хтось і використовує 

знання як зброю, то це владні диктатори, уряди, під владою яких знаходиться діяльність 

вченого і саме на них і повинна бути покладена відповідальність.  
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Annotation: This article deals with the philosophical question of the moral responsibility of a scientist for his 

activity and its results. In addition, attention is paid to the main characteristics of a modern scientist. Some 

historical examples are considered, in particular, the responsibility of scientists for the creation of an atomic 

bomb and the bombing of Hiroshima and Nagasaki. Many scientists and scientists, including Babayev, 
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Аннотация: в данной статье рассматривается философский вопрос о моральной ответственности 

ученого за его деятельность и ее результаты. Кроме того, внимание уделяется основным 

характеристикам современного ученого. Рассматриваются некоторые исторические примеры, в 

частности, ответственность ученых за создание атомной бомбы и бомбардировки Хиросимы и 

Нагасаки. Многие ученые, в том числе Бабаев, Шемякин, Арлюк-Шапиро и другие, задавали этот 

вопрос. 

Ключевые слова: мораль, ответственность, исследования, ученый, атомная бомба, искусственный 

интеллект, Лос-Аламос. 
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Аннотація. Досліджено застосування методу формалізації у конструюванні. 

Показана залежність виникнення новітніх методів, здатних поліпшити робочі 

процеси ДВР. Проаналізовано спеціальну символіку в структурі формалізованих мов 

стосовно розрахунку конкретних параметрів двигуна.  

Ключові слова: робочий цикл, формалізація, інтерпретація. 
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Розвиток двигунів внутрішнього згоряння (як і енергетики в цілому) все більшою мірою 

визначається жорсткістю вимог щодо економічності, викидів токсичних речовин з 

відпрацьованими газами. 

Економічність, екологічні характеристики двигунів внутрішнього згоряння 

визначаються, в основному, рівнем доведення робочих процесів, що відрізняються складністю 

процесів масообміну, теплообміну, хімічних реакцій окислення палива. Суворе аналітичний 

опис цих явищ, взаємозв'язків параметрів конструкції і робочих процесів з кінцевими техніко-

економічними показниками двигуна нереально навіть в доступному для огляду майбутньому. 

Тому кінцевою метою дослідження двигунів внутрішнього згоряння є встановлення на базі 

практичного досвіду створення двигунів і їх експлуатації взаємозв'язків між найважливішими 

експлуатаційними показниками, що визначають споживчі якості двигуна (потужність, витрата 

палива, маса, габарити) і параметрами конструкції, робочих процесів як на стадії проектування 

і доведення двигуна, так і при модернізації двигунів, що випускаються. 

ДВЗ з'явилися в другій половині XIX століття. Перший промисловий зразок ДВЗ, що 

працює на світильному газі, був створений в 1860 році французьким механіком Ж. Ленуаром. 

Двигун Ленуара був двотактним, з охолоджуваним горизонтально розташованим циліндром, 

золотниковим газорозподілом, з примусовим запалюванням горючої суміші. У двигуні ще не 

застосовувалося попереднє стиснення заряду, тому коефіцієнт корисної дії не перевищував 

п'яти відсотків. Однак потреба в таких двигунах і суттєві переваги ДВЗ над паровою машиною 

забезпечили його швидке вдосконалення і поширення. 

Успіхи в швидкому розвитку двигунобудування стали можливими завдяки досягненням 

в розробці теорії робочого циклу ДВС. У 1906 році професор МВТУ В. І. Гриневецький 

вперше в світі розробив метод теплового розрахунку двигуна, котрий покладено в фундамент 

сучасної теорії робочих циклів поршневих ДВЗ. Даний метод був пізніше розвинений і 

доповнений професором Е.К.Мазінгом, академіком Б. С. Стечкина, професором М. М. 

Глаголєвим та професором І Я. Леніним. 

Даний метод обчислення робочого циклу ДВС і є методом формалізації в якому знання 

про об'єкт дослідження (в даному випадку ДВЗ) викладаються у вигляді символів і формул, 

що визначають закони, яким підпорядковується даний об'єкт. 

Формалізація - це так званий метод упізнання, який полягає в тому, що робиться більш-

менш дійсне відволікання від змісту знання про об'єкт дослідження, від змісту тих понять і 

інших форм мислення, за допомогою яких виражено знання про об'єкт на природній мові 

науки. Подальше дослідження об'єкта здійснюється за допомогою вивчення форми знання про 

нього, представленого спеціальною, формалізованою мовою. 

Пізнання про деякий об'єкт являє собою певну єдиність змісту і форми. Формою знання 

являється особливий спосіб зв'язку певних складових частин думки людей, котра 

представлена, в будові використовуваних ними визначень понять, в будові суджень та 

умовиводів. І перед тим, як людина починає використовувати метод формалізації, форма 

пізнання, що представлена на мові, яку хоч і складно назвати уродженою в тому сенсі, в якому 

ми знаємо і розуміємо нашу буденну мову, але яка до неї близька, і різниться тільки 

використанням наукових термінів та більшою "сухістю", або скупістю на риторичні фігури. 

Для можливості вивчення форми знання потрібно виявити і уточнити її елементи і зв'язки 

між ними, тим самим уточнивши спосіб зв'язку складових частин мислимого змісту. Цю 

уточнену форму вже наявного знання людина вивчає, коли використовує метод формалізації. 



Філософські та культурологічні проблеми людства 

 очима студентства 
 

ІІ Всеукраїнська студентська науково-практична конференція 

 
 
  

 
60 

 

Формалізовані мови створюються для уточненого, з точки зору форми, вирази знань для того 

щоб виключити можливість неоднозначного їх тлумачення. 

Ознайомимося із загальною структурою методу формалізації. У спеціальній науковій 

літературі є виклад певних знань про двигуни "природною" мовою відповідних наук 

(термодинаміка, теоретична механіка і т. д.). Дані викладу надаються нам в ясній і виразній 

формі. Основні ланки механізму (і етапи процедури застосування) методу формалізації по 

відношенню до даного об'єкту дослідження будуть такі. 

1. Символізація, тобто переклад наявних знань про об'єкт на формалізовану мову. У 

ньому використовуються спеціальні символи і формальні вирази (формули, математичні 

рівняння, графіки, діаграми і т.п.), які будуються з вихідних символів по певним синтаксичним 

правилам. Саме таким шляхом здійснюється перетворення форми знання в такий вигляд, що 

її можна вивчати. 

Наприклад такий параметр як середній ефективний тиск pe має пріоритетне значення, так 

як впливає на вибір практично всіх досвідчених параметрів для теплового розрахунку. Тому 

спочатку необхідно визначити ре проектованого двигуна. І якщо відомі такі параметри двигуна 

як потужність, обороти і прототип, а отже, літраж проектованого двигуна, то, вирішуючи 

формулу потужності щодо pe, знаходимо 
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де – коефіцієнт тактності. Для 4-тактного ДВЗ =4, для 2-тактного =2; Ne – задана ефективна 

потужність, кВт; n – задана частота обертання колінчастого валу, об/хв; i – число циліндрів 

двигуна; Vh – робочий об’єм циліндру двигуна, дм3 (літр). 

2. Перетворення отриманих формальних виразів відповідно до певних формальних 

правил, наприклад рішення складних диференціальних і інтегральних рівнянь, перетворення 

тригонометричних виразів, логіко-математичні теореми, докази, висновки і т.д. Як відомо 

деякі показники робочого процесу в двигуні не є постійними за часом і для більш детального 

і точного вивчення їх поведінки закони, виражені формулами, диференціюють за часом для 

визначення змін параметрів. 

3. Інтерпретація, в якій мається на увазі "зворотний" переклад отриманих в результаті 

остаточних формальних виразів і їх тлумачення на природному, зрозумілою для всіх мовою. 

Наприклад пояснюються формальні значення виразу або робиться висновок на основі 

проведених розрахунків. 

Зрозуміло, після цього проводиться практична перевірка отриманих результатів або 

перевірка їх за допомогою зіставлення з уже перевіреними науковими даними і фактами 

(інформація з довідників). 

Варто зазначити, що перше, що кидається в очі при ознайомленні з методом формалізації 

і як це представлено в його структурі - використання спеціальної символіки. Вона робить 

значний внесок в даному методі. Введення символів забезпечує однозначність вираження 

форми думки у вигляді деякого символічного вираження (рівняння, рівності). Воно далі 

забезпечує компактність і ясність, прозорість досліджуваного (або викладається) матеріалу. 

Розуміння виразів на формалізованому мовою передбачає наявність певної підготовки і 

володіння певними навичками, так як людині без ознайомлення з певною інформацією дана 

символіка не нестиме ніякого смислового навантаження. 



Філософські та культурологічні проблеми людства 

 очима студентства 
 

ІІ Всеукраїнська студентська науково-практична конференція 

 
 
  

 
61 

 

Існування методу формалізації втілено в іншій її ланці, а саме в процедурі перетворення 

символічних виразів, в прийнятті певної теорії формальних перетворень. Тому розробки 

теорій такого роду, відповідно, є найважливішими науковими результатами. 

Формалізовані мови, які ґрунтуються на символізації, побудові і перетвореннях 

формальних виразів, дозволяють, у порівнянні з природними мовами, більш органічно 

врахувати і виразити кількісні аспекти предметів, що вивчаються. Математичні символи і 

перетворення є різновидом і складовою частиною практично всіх символізацій і формальних 

перетворень. Тому роль математики в методах формалізації важливіше її ролі в інших методах 

пізнання. 

Переваги формалізації значні. Перш за все це більш чітке виділення і подання тих 

припущень, які робляться при викладі тієї чи іншої концепції або теорії. 

Завдяки формалізації далі можна полегшити можливості аналізу. Також можна 

відзначити, що навіть при частковому використанні формалізації зникає звичка вносити зміни 

в окремі місця розгляду тієї чи іншої формулювання даної проблеми, поза контекстом міняти 

значення понять. 

Чимале значення має і те, що з часом з'являється більше можливостей для математичної 

перевірки і математичного моделювання. До того ж формалізація і математизація значно 

скасовують "числову еквілібристику" - довільну, необґрунтовану манеру поводження з 

цифровими даними і зі строго визначеними поняттями. 

Висновок. Розрахунок робочого процесу ДВЗ методом Гриневецького-Мазінга є 

основоположним і одночасно простим методом для розрахунку робочих циклів двигунів. 

Однак завдяки розвитку формалізації з'явилося безліч інших новіших складних методів, які 

дозволяють більш точно вирахувати, оптимізувати і поліпшити робочі процеси ДВP 

відповідно до сучасних економічних і екологічних стандартів. 

Так само можна підкреслити те, що до вирішення багатьох наукових проблем (не тільки 

в двигунобудуванні), скоріш за все, людство навіть не змогло б і приступити без використання 

формалізованих мов, так як на природній мові саме їх формулювання погано і вкрай складно 

піддається осмисленню. 
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Аннотация. Исследовано применение метода формализации в конструировании. Показана 

зависимость возникновения новейших методов, способных улучшить рабочие процессы ДВР. 

Проанализирована специальная символика в структуре формализованных языков относительно 

расчета конкретных параметров двигателя.  

Ключевые слова: рабочий цикл, формализация, интерпретация. 
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Аннотація. В даній роботі розглянуто техніку як суто філософське поняття. Завдяки 

проведеному дослідженню можна зайняти одну з існуючих суб'єктивних позицій, щодо 

проблеми філософії та техніки. 

Ключові слова: поняття «техніка», універсалії, технологія. 

 

Вступна частина. На даний час не існує однозначного визначення поняття «техніка», не 

дивлячись на те, що майже кожен, в принципі, розуміє його значення. Якщо під технікою 

розуміти якісь, штучно створені речі, тобто артефакти, виникає багато запитань: як бути, 

наприклад, із картинами? Скульптурами? Промисловими об'єктами? Також, будь-хто міг чути 

про «техніку друку», «техніку вишивання»…Наразі, не існує одного поняття, що змогло б 

охопити всі ці сутності. Для того, щоб детальніше розглянути це питання, безумовно, треба 

звернутися до історії філософії. 

 Основна частина. Здавна, під технікою (від грецького – Мистецтво, уміння) 

розуміється система створених знарядь та засобів виробництва, а також мистецтво здійснення 

трудового процесу. У техніці людство акумулювало та відтворювало свій багатовіковий 

досвід, методи пізнання та перетворення як природи, так і самого себе. В більшості, в техніці, 

функції технічних засобів є дзеркальним відображенням усіх форм впливу людини на 

природу. Тобто техніка, як і культура є результатом творчої діяльності людини[1]. 

Німецькі філософи-техніки Г. Рополь та Х. Ленк, а також український філософ – М. 

Тарасенко проаналізували усі тлумачення поняття «техніка», що існують, були виявлені у 

філософській літературі, яких налічується близько десятка – від «прикладного 

природознавства» до «прагнення влади» та «прагнення підкорення природи». Але 

фундаментальна робота, що була ними проведена, ні на крок не наблизила вчених до 

розуміння феномену «техніки», розробки його універсального, несуперечливого визначення. 

Проблема філософії та техніки ускладнюється через розбіжність у тлумаченні слів «техніка» 

та «технологія»[2]. П. Енгельмейєр – перший філософ техніки в Росії, використав термін 

«філософія техніки». В англомовній літературі, цей термін формулюється як «philosophy of 

technology», тобто філософія технології, а не «philosophy of technique» - філософія техніки. 

Саме ця розбіжність сформувала певний дисонанс в дослідженнях цієї сфери, адже у західному 

розумінні, філософія техніки постає перед нами як «філософія неподільних техніки-

технологій». Через цю розбіжність, більшість робіт західних авторів може бути незрозумілою 
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або сприйнятою неправильно. Відомий французький філософ Ж. Еллюль пояснив поняття 

«техніка» як «суму раціонально напрацьованих методів, яким властива безумовна 

ефективність…у будь-якій сфері людської діяльності», як можна зауважити, в даному уривку 

ідеться про «техніку-технологію».  

Німецький філософ Ф. Раппе мав на меті створити універсальне, несуперечливе 

визначення поняття «техніки-технології». Ф. Раппе виділив два типи поняття «техніки-

технології» - вузьке та широке. На думку німецького вченого Ф. Раппе, у вузькому значенні 

поняття «техніка-технології» можна схарактеризувати сукупність предметних артефактів, 

тобто тих, що створені для здійснення інженерної перетворюючо-конструктивної діяльності, 

а у широкому понятті «техніки-технологій» Ф. Раппе об'єднує поняття предметних артефактів 

із поняттям «техніки», як системи знань, вмінь людини, що дають змогу людині впливати на 

навколишній світ, змінюючи його. Отже, техніка є тим, за допомогою чого людина може 

перетворювати природу, саму себе, суспільство, з метою конструювання та реконструювання 

предметної реальності. Техніку представляють за допомогою знарядь, предметів або 

алгоритмічно-технологічно. Техніка є засобом, за допомогою якого людина має змогу 

впливати на об'єкти що її оточують, змінюючи їх. Але техніка є й тим, як саме вона діє щодо 

цих об'єктів, однак при цьому виявляючи себе як технологія[3]. 

Німецький філософ-екзестенціаліст, психіатр Карл Ясперс, зробив фундаментальний 

внесок у дослідження філософії «техніки-технології», але його наукові праці були засновані 

не на тому, щоб побудувати єдине, універсальне значення поняття «техніка», а на те, щоб 

конкретизувати поняття «техніки», давши йому максимально об'єктивного тлумачення. Своє 

розуміння техніки Карл Ясперс конкретизує в такий спосіб, що не знаходить аналогів у 

літературі його попередників. На його думку, вона характеризується двома особливостями: з 

одного боку, розумом, з іншого - владою. Техніка спочиває на діяльності розуму, тому що є 

частиною загальної раціоналізації. Але в той самий час вона є вміння, здатність робити, 

застосовуючи природу проти самої природи. Саме в цьому сенсі знання - це влада, сила! 

Основний сенс техніки - звільнення людини від влади природи. Принцип техніки - це 

маніпулювання силами природи для реалізації призначення людини, під кутом його зору. Карл 

Ясперс виділяє два основних види техніки - техніку, що робить енергію, і техніку, що робить 

продукти, а також три фактори, що впливають на розвиток науково-технічного знання: 

1. Природничі науки, які створюють свій штучний світ і є передумовами до його 

подальшого розвитку. 

2. Дух винахідництва, сприяє удосконаленню тих винаходів, що вже існують. 

3. Організація праці, спрямована на підвищення раціоналізації наукової та виробничої 

діяльності. 

Праця людини також потрапляє в тривимірне вимірювання: як витрати фізичних сил, як 

планомірна діяльність і як істотна властивість людини. У сукупності праця - це планомірна 

діяльність, спрямована на перетворення предметів праці за допомогою засобів праці. 

 Власний світ людини це створене ним штучне середовище проживання і існування, 

результат не індивідуальної, а спільної людської праці, адже окрема людина не все вміє. Також 

К. Ясперс зазначає, що: «Від характеру праці та її розподілу залежить структура суспільства 

та життя людей в усіх вимірах та розгалуженнях». В процесі розвитку людства, соціальна 

оцінка праці змінювалася. Греки зневажали фізичну працю бо, вважали її долею неосвіченої 

маси. З християнської точки зору людина буда приречена на добування свого хлібу протягом 

усього життя, тобто до праці відносилися як до покарання Божого. Протестанти вважали, 
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працю – благословенням Божим, що робило із людей обраних, значно наближало їх до Бога. 

Але відношення до техніки не було позитивним, навіть у протестантів. «Протягом останніх 

ста років, - пише Карл Ясперс, - техніку або прославляли, або люто ненавиділи, або дивилися 

на неї з повагою». Але техніка, сама по собі, нейтральна: вона не є злом, не є добром. Все 

залежить від того, чого можна досягти за допомогою неї. 

Розвиток техніки – об'єктивна передумова вдосконалення людської діяльності, що 

склалася історично з плином часу. Існує декілька концепцій історичного розвитку техніки. З 

точки зору Карла Маркса та Фрідріха Енгельса історія розвитку техніки відтворена певними 

сходинками: ручні знаряддя праці, ремісничо-мануфактурний період, машинна техніка, 

автоматизовані системи. Зміни в цій історії зумовлені перенесенням на технічний пристрій 

функцій, які раніше виконувала людина. «Природне» підміняється «штучним», створеним, 

розширюючи межі опанування людиною зовнішнього світу та глибин власної 

життєдіяльності. Не важко зауважити, що зміни в історії зумовлені переходом на технічні 

пристрої, перенесенням тих функцій, які раніше виконувала людина. «Природне» замінюється 

«Штучним», що зумовило розширення межі людського опанування зовнішнього світу. 

Сучасний світ – технізований простір і технологізований час. Сьогодні неможливо 

представити людину без техніки. Тепер людство діє не в царині дикої та небезпечної природи, 

а в царині техніки – у техносфері.  

Американський філософ та соціолог Льюіс Мамфорд написав багато праць, що були 

присвячені філософії техніки: «Техніка та цивілізація» (1934), «Мистецтво та техніка» (1952), 

«Міф про машину» (1967-1970). Мамфорд вважається одним їх представників негативного 

технологічного детермінізму. Головну причину всіх соціальних зол та потрясінь він бачив у 

зростаючому розриві між рівнем технології та моральністю. Науково-технічний прогрес, 

здійснений за часів Г. Галілея та Ф. Бекона, він називав «інтелектуальним імперіалізмом», 

«жертвою» якого впали гуманізм, соціальна справедливість. Наука, з точки зору Мамфорда, 

сурогат релігії, а вчені – стан нових жерців. Стосовно ролі техніки в суспільстві, Льюіс 

Мамфорд мав серйозні розбіжності з Карлом Марксом та Фрідріхом Енгельсом, вважаючи, що 

не можна розуміти дійсну роль техніки, розглядаючи людину, як «тварину, що робить 

знаряддя». На думку Мамфорда, старовинні люди володіли лише одним знаряддям – своїм 

тілом, що керувалося мозком, розумом. Розумова енергія старовинних людей, перевершувала 

їх потреби, і збройна техніка була лише частинoю біотехніки мозку. Витоки цієї «додаткової 

розумової енергії» Льюіс Мамфорд бачить не лише в праці, а й в інших складових 

колективного існування тогочасного суспільства, в таких , як спілкування, розвивається 

релігійна, естетична, ігрова сторони життя, інші нетрудові форми, детерміновані досвідом 

добування засобів існування. Дивлячись на це, Л.Мамфорд вважав, що відлік в історії сучасної 

техніки треба починати з початку другого тисячоліття нашої ери, а саме з 1000 років. 

Опираючись на історію європейської цивілізації, Л. Мамфорд виділив три основні технічні 

епохи: 

1. Перший етап(з 1000 по 1750 рік) – культивування, так званої «інтуїтивної техніки», 

пов'язаної із застосуванням сили падаючої води, вітру і використанням природних матеріалів: 

дерева, каменю і так далі, які не руйнували природу, а навпаки, були з нею у гармонії, саме 

через це, ця технічна епоха отримала назву «технології води й дерева».  

2. Другий етап (від другої половини XVIII ст. до середини XX ст.) – заснований на 

палеотехніці (тобто викопній техніці). Це емпірична техніка вугілля та заліза. Даний етап 
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характеризувався відходом від природи та спробами людини панувати над нею. Льюіс 

Мамфорд називає цей період - періодом «рудникової цивілізації». 

3. Третій етап (з кінця ХIХ століття по теперішній час) - це завершальна фаза 

функціонування і розвитку західної цивілізації, в межах якої відбувається, на строго науковій 

основі, відновлення порушеної в попередній фазі гармонії техніки та природи. Ця технічна 

опока дістала назву неотехнічна, для якої властиве використання комплексу «електрики та 

сплавів». 

Аналізу останньої технічної епохи Мамфорд присвятив книгу «Міф Машини», 

провідною ідеєю якої були думки про те, що сутність людини полягає в мисленні, а сутність 

основної людяності – розум. Льюіс Мамфорд казав: «Людина головним чином інтерпретатор. 

Ця якість людини, в найбільшій мірі, виявляється в творчості самого індивіда: людина 

проектує саму себе та сама себе створює».  

Примітний підхід Мамфорда до історії розвитку техніки, він виділяє два її головних 

типи: біотехніку і монотехніку. Біотехніка - тип техніки, який орієнтований на задоволення 

життєвих і природних потреб і бажань людини. Монотехніка орієнтується головним чином на 

економічну експансію, матеріальне насичення і військове виробництво. Її мета - зміцнення 

системи особистої влади, і тому вона має авторитарний характер. Вона ворожа не тільки 

природі, але й людині. Її авторитарний статус сходить у своїх джерелах до раннього періоду 

існування людської цивілізації, коли вперше була винайдена «мегамашина» - машина 

соціальної організації нового типу, здатна підвищити людський потенціал і викликати зміни в 

усіх аспектах існування. 

Хосе Ортега-і-Гассет – іспанський філософ, що займався аналізом концепцій етичного 

соціалізму. У 1939 році вийшла відома праця Хосе Ортега-і-Гассета – «Роздум про техніку», 

де автор виділяє три значних етапу в історичному розвитку техніки: 

1. Техніка випадку - це історично перша форма існування техніки, притаманна 

первісному суспільству і характерна для доісторичної людини. Вoна відрізняється простотою 

і убогістю виконання і крайньою обмеженістю технічних дій (про це писали Л. Нуаре, і інші). 

2. Техніка ремесла - це техніка Стародавньої Греції, доімператорского Риму, 

європейського Середньовіччя. У цей період значно розширюється набір технічних дій, 

засвоєння яких вимагає спеціальних знань, а заняття технічною діяльністю стає професією і 

передається у спадок. 

3. Техніка людини-техніка - це машинна техніка з технічними пристроями, яка бере свій 

початок з другої половини XVIII століття, коли був винайдений механічний ткацький верстат 

Едмунда Картрайта (1743). 

Машина істотно змінює відносини між людиною і знаряддям. «Працює» машина, а 

людина її обслуговує. Він придаток машини. Побічним явищем цього процесу стають «криза 

бажань», бездуховність. Ортега-і-Гассет своє вчення називає раціоналізмом, хоча він близький 

до екзистенціалізму[4]. 

Висновок. Отже, сучасна філософія техніки не є завершеною, вона навіть не являє собою 

певної філософської цілісності. Це зумовлено тим, що цей напрям філософії з'явився відносно 

недавно, відсутністю певних дослідницьких традицій, відсутністю систематичності в знаннях, 

що накопичуються, а також через розбіжність використання термінології, що приводить до 

небажаних наслідків та негативно впливає на проведені дослідження в цій сфері. Свого часу 

багато науковців, такі як: Г. Рополь та Х. Ленк, М.Тарасенко, Ф. Раппе, Г.Маркузе, А.Бергсон, 
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К. Ясперс, Л. Мамфорд, але їм не вдалося знайти несуперечливі, систематизовані та цілісні 

рішення. 
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Анотація. У роботі розглянуто інтуїцію як ірраціональний елемент в науковому 

пізнанні. 

Ключові слова: інтуїція, творчість. пізнання  

 

Вступна частина. В епістемологічному дискурсі сучасних філософії та науки інтуїція 

постає як невідрефлектоване, передпонятійне знання, яке ще не прийняло логічно визначені 

форми, існують різні оцінки тієї ролі, яку відіграє інтуїція в науковому пізнанні. У роботі 

розглянуто інтуїцію як ірраціональний елемент в науковому пізнанні. 

Основна частина. Небагато знайдеться настільки невизначених понять, як «інтуїція». У 

філософському контексті під інтуїцією розуміють дораціональну здатність (чуттєва інтуїція), 

надраціональний дар (чиста інтуїція, інтуїція сутності, містична інтуїція) або різновид 

розумового процесу (інтелектуальна інтуїція). Для філософів інтуїція – майже завжди 

здатність людського розуму, що відрізняється як від чуттєвості, так і від розуму та являє собою 

автономний засіб пізнання, а саме раптове, повне і точне осягнення. Не слід виокремлювати 

інтуїцію як самостійний засіб пізнання. Засобами пізнання ми користуємось рефлексивно, 

свідомо обираючи їх. Інтуїція спонтанна. Ми не можемо «застосовувати» інтуїцію, коли 
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бажаємо. Осяяння приходить само, а не за нашою волею. Але практика демонструє, що 

інтуїція має дві детермінанти. Одна природна – деяка вроджена здатність, бо не усі люди 

володіють однаково розвиненою інтуїцією. Інша детермінанта – глибока заглибленість 

суб’єкта пізнання у тему чи предмет. Той, хто довго та багатостороннє обмірковує певний 

предмет, може розраховувати, що осяяння здійсниться. Але гарантій нема. Звідси і роль 

інтуїції у пізнанні: вона є моментом прориву, точкою біфуркації. Творчість, у тому числі 

пізнавальна, без інтуїції неможлива. З точки зору пізнавальної дії інтуїція є ніщо інше, як уява. 

Проте може існувати і зусилля уяви, навмисне «вигадування», але це не інтуїція. 

Характерними рисами інтуїтивного знання є: неусвідомленість шляху, що приводить до 

результату; раптовість; новизна та неординарність; безпосередня очевидність. 

У математиці проблема Інтуїції багато в чому пов'язана з проблемами обґрунтування, 

оскільки в процесі доказу математик нерідко несвідомо спирається на положення, які явно не 

сформульовані, не виражені в мові. Кант вважав, що на інтуїції простору базується геометрія, 

а на інтуїції часу – арифметика. Виходячи з того, що всі теореми геометрії доводяться за 

допомогою побудов, і що самі побудови виконуються в інтуїтивно уявленому просторі, Кант 

зробив припущення, що в математиці «усі висновки вбезпечуються від помилок тим, що кожен 

із них показується наочно» [1, С. 420].  

Схожу ідею про роль інтуїції в математиці висловлює і німецький мислитель Курт 

Гедель. На його думку, вся математика спирається на особливий вид інтуїції, що розуміється 

як здатність безпосередньо виявляти властивості математичних сутностей і формулювати їх у 

вигляді аксіом. З точки зору Геделя, така інтуїція споріднена чуттєвому сприйняттю в 

емпіричних науках, породжує числа, геометричні фігури або множини. Вона ж служить 

специфічним критерієм істинності загальних положень математики, які самі не є інтуїтивно 

ясними, але повинні бути прийняті (так само як і будь-яка добре обґрунтована фізична теорія) 

хоча б через те, що вони служать ефективним засобом вирішення будь-яких математичних 

проблем [2, С. 20]. 

Пуанкаре активно відстоював точку зору про те, що неможливо отримати нові 

результати в математиці, спираючись тільки на логічні засоби, що нове з необхідністю 

пов'язане з інтуїцією, на яку математики спираються навіть при доказі вже виведених істин. 

Він стверджував, що математична творчість нерозривно пов'язана з інтуїцією, що розуміється 

їм в кантівському смислі як чуттєве споглядання [3, С. 16–21]. Спираючись на дослідження 

своєї власної творчості, Пуанкаре показав, що для інтуїції характерні несвідома діяльність 

розуму і результат цієї діяльності, що раптово являється досліднику, що ефективність 

несвідомої розумової діяльності і навіть сама її можливість багато в чому залежать від 

попереднього і наступного за нею етапів свідомої роботи. На ці ж особливості математичної 

творчості звертав увагу в одній зі своїх робіт і французький математик Жак Адамар, який 

виділив етапи «підготовки» (усвідомленого дослідження проблеми), «інкубації» 

(неусвідомлюваної діяльності мислення), «осяяння» (раптового усвідомлення знайденого 

рішення) і, нарешті, «перевірки і теоретичного оформлення» знайденого результату [4, С. 31–

35]. Отже, значення інтуїції в математичній творчості очевидне. Жодне математичне відкриття 

без неї не було б можливим. Звичайно, цей висновок стосується не тільки математики. 

Відомий американський соціолог Рендалл Коллінз в одній із своїх робіт пише, що «ідея повної 

та суворої формалізації, операціоналізації й вимірювання всього і вся в науковій теорії – 

химера. У будь-яких пунктах теорії завжди виявляються неформальні поняття й інтуїтивні 

скачки думки» [5, С. 42]. 
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Висновки. У цілому, можна зазначити, що, будучи переважно особистісним феноменом, 

значною мірою зумовленим соціокультурним середовищем, в якому існує особистість, 

інтуїція вимагає серйозного і глибокого вивчення.  
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Анотація. У статті проведено аналіз поняття "інформаційні технології" в процесі 

стрімкого розвитку науки і техніки. Обґрунтовано ефективність використання 

сучасних технологій, але розглянута також і зворотна сторона впливу штучного 

інтелекту на життя людини.  

Ключові слова: інформаційні технології, користувач, Інтернет-ресурси, контроль. 

 

Вступна частина Наука и техника стремительно развиваются на протяжении многих 

лет, что, безусловно, оказывает видимое влияние на жизнь человека и общества. В 

особенности стоит выделить информационные технологии, которые способствуют научно-

техническому прогрессу, но также и осуществляют контроль над обычными обывателями 

(юзерами) интернет-пространства. 

Основна частина Контроль осуществляется с целью облегчить повседневные заботы 

человека, но также присутствует определенная выгода и с политической, и с бизнес стороны. 

Когда-то Уинстон Черчилль сказал: "Кто владеет информацией - тот владеет миром", - и 

это является неоспоримой истинной. Ведь в современном мире важнейшими ценностями 

являются информация и знания, как стратегический ресурс, что имеет большое значение в 

развитии не только отдельного человека, но и государства в целом. 

К примеру, такие большие корпорации, как Google, Facebook, а также онлайн-

платформы, как Rozetka, Amazon – имеют огромный интерес к своим пользователям и 

покупателям, так как ведут свой бизнес с помощью различных технологий. Реклама – один из 

таких ключевых способов, чтобы повысить рейтинг посещаемости: завлечь внимание, вызвать 

желание просмотреть товар или посетить нужную ссылку, и чаще всего всплывающую 
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целенаправленно. Ведь уже существует немало программ и устройств, которые проводят 

анализ поисковой системы и истории запросов конкретного человека, и автоматически 

направляют ему адрес товара, который может заинтересовать, опираясь на его предпочтения 

или информацию, размещенную собственноручно в социальных сетях. 

Политический контроль в информационной среде проявляется не только в ограничении 

или запрете посещения сайтов, идеология которых противоречит государственной, но также и 

имеет огромное влияние в формировании мировоззрения, восприятии событий внутри и вне 

государства и многое другое, что можно было бы охарактеризовать, как пропаганда. 

Еще одна проблема, пришедшая с научно-техническим прогрессом – это отсутствие 

работы, а точнее замещение человеческой деятельности. 

Как бы то ни было, сейчас конвейерное производство уже не обходится без машин, 

интеллектуальная работа и обработка больших объемов информации уже выполняется 

компьютерными алгоритмами - рутинная работа, от которой у человека приходит усталость и 

падает эффективность, а у робота показатели всегда стабильны и точны. На очереди также 

таксисты и водители, которым на смену идут автомобили с автопилотом. Страдает ряд 

профессий, а некоторые и вовсе исчезают. 

Если же посмотреть с другой стороны, то в целом IT – и правда помогает людям быстрее 

справляться с некоторыми задачам, облегчает им жизнь в целом и совершенствует их 

деятельность. Например, очередь в такие учреждения, как больница, администрация города, 

паспортный стол – теперь оформляется с помощью системы, которая доступна всем 

пользователям Интернета. Объединение современных технологий и медицины приносят 

невероятные достижения и в скором будущем позволят победить, казалось бы, неизлечимые 

болезни. Материалы для самообучения и саморазвития теперь можно найти всего в несколько 

кликов через поисковую систему, используя электронные библиотеки, которые максимально 

эффективно сохраняют в себе национальное, культурное и научное достояние. 

А желание педагогов внедрить информационные технологии в систему способствовало 

расширению информационных потоков познания, стремительному росту объема 

абитуриентов, интенсивности и результативности усвоения теоретического материала, а также 

развития возможностей преподавателя. 

Висновки Таким образом, можно сделать выводы, что научно-технический прогресс 

неоспоримо влияет и совершенствует современное общество, однако создает ряд проблем 

социального, экономического и экологического характера.  
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Аннотація. Стаття присвячена дослідженню ролі техніки в житті людини та 

суспільства. У статті розглянуто проблеми ризику і безпеки сучасної техніки. 

Доведено, що техніка є невід’ємною частиною життя суспільства у XXI столітті. 

Аналізуються трансформація цінностей і небезпека наростаючого впливу техніки, 

технологічної експансії для самореалізації та існування особистості. 

Ключові слова: людина; техніка; технізація; наука; інформація; безпека. 

 

Вступ. Людина завжди була пов'язана з технікою; вона виробляє і використовує або 

споживає продукти техніки, але в той же час і сама людина - продукт своєї технічної 

діяльності. Історичний процес розвитку техніки включає три основних етапи: знаряддя ручної 

праці, машини, автомати. Техніка в своєму розвитку зараз, мабуть, починає наближатися до 

людського рівня, рухаючись від аналогії з фізичною працею і його організацією до аналогій з 

ментальними властивостями людини. Технікa, – відзнaчaв К. Ясперс, – рaдикaльно змінилa 

повсякденне життя людини в оточуючому її середовищі, примусово перемістилa трудовий 

процес і суспільство в іншу форму, в сферу мaсового виробництвa, перетворилa усе існувaння 

нa дію деякого технічного мехaнізму, усю плaнету – нa єдину фaбрику. 

Основнa чaстинa. Техніка (від ст. грец. τεχνικός від τέχνη – мистецтво, майстерність) – 

сукупність неприродних засобів, створених людством для обслуговування своїх потреб 

виробничого і невиробничого характеру. Це загальна назва різних пристосувань, механізмів і 

пристроїв, що не існують у природі і виготовляються людиною для здійснення процесів 

виробництва і обслуговування невиробничих потреб суспільства.  

З кожним роком нaукa крокує вперед, осмислюючи проблеми сучaсного світу тa 

вирішуючи їх. Не відстaє від неї й розвиток техніки. Проектувaння техніки поєднує в собі 

сукупність теоретичних знaнь, виведених вченими, природничих тa гумaнітaрних нaук тa 

політ-інженерної думки, що використовує відомі дaні для створення техніки.  

З кожним роком технікa стaє все склaднішою, з’являються нові нaпрями у її 

проектувaнні. Нa основі отримaних знaнь розвивaлaсь і рештa техніки, що принесло користь 

mailto:thejuliakiselyova@gmail.com


Філософські та культурологічні проблеми людства 

 очима студентства 
 

ІІ Всеукраїнська студентська науково-практична конференція 

 
 
  

 
71 

 

людству. Нaприклaд, рaдіозв’язок, біомедицинa, інформaційні технології є нaслідкaми 

воєнних розробок.  

У пошукaх комфортного, зручнішого, безпечнішого життя людинa створює технічні 

зaсоби. Ці зaсоби, нa перший погляд, є безпечними тa знaчно полегшують життя, проте, 

людинa нaстільки пов’язана з технікою, що без технічних зaсобів стaє безпорaдною, 

безпомічною і обеззброєною.  

Епохa мaшинно-технічної влaди нaд людською душею зaкінчиться не відмовою від 

техніки, a підкоренням її духу. Людинa є творцем техніки, проте, не звaжaючи нa це, технічнa 

цивілізaція може дійти до тієї стaдії, коли мaшини будуть досконaло діяти і досягaти 

мaксимaльних результaтів без людського упрaвління.  

Технікa, безсумнівно, збaгaчує людське існувaння, вонa є зaсобом, зa допомогою якого 

людинa пристосовує середовище до себе, економить свої зусилля, змінює обстaвини, 

полегшує життя. Одне з признaчень техніки - звільнення людини від "обійм" природи, 

досягнення певної незaлежності від неї.  

К. Ясперс, бaчить подвійну природу техніки: вонa і розширює нaші можливості, і піддає 

нaс до серйозної небезпеки– потрaпити у зaлежність від неї. У безпосередній діяльності 

людини техніка відсутня, але як тільки з'являється необхідність ввести навмисні дії, 

підпорядкувати процес людської діяльності певним правилам, застосувати знаряддя - виникає 

техніка. Техніка ґрунтунтується на діяльності розуму і є частиною загальної раціоналізації 

життя людини. Принцип техніки склaдaється в цілеспрямовaному мaніпулювaнні 

мaтеріaлaми, силaми природи і своїми влaсними. Людинa стверджує свою реaльність по мірі 

того, як розширює своє середовище. Спотворенням змісту техніки К. Ясперс нaзивaє ті 

випaдки використaння знaрядь тa мехaнізмів, коли остaнні не ведуть к досягненню людської 

мети, перестaють бути опосередковaними лaнкaми і стaють сaмоціллю.  

Не слід підлaштовувaтися під «технічний світ», тa вміти відповідaти йому (техніці крaще 

відповідaтимуть "роботи"), aле його слід осмислити. Вaжливо не втратити шaнс зaлишити 

техніку силою, підвлaдній людині. 

У XX ст. технічний розвиток нaбув усебічного й бурхливого хaрaктеру. Тому це століття 

хaрaктеризують як технічне, aтомне, космічне, кібернетичне, століття aвтомaтики, 

комп'ютеризaції, роботизaції тa ін.. Aле цей період знaменний тaкож нaдзвичaйною, 

нечувaною рaніше нaпруженістю усіх соціaльних протиріч, нaдзвичaйною конфліктністю і 

нaвіть трaгічними соціaльними кaтaстрофaми. 

Це століття не можнa собі уявити без техніки і технічних новaцій. Розвиток трaнспорту, 

зв'язку, зaсобів комунікaції зробили всю Землю осяжною і досить невеликою. Люди стaли 

жити тепер життям усієї Землі і рaптом нaочно відчули реaльний сенс термінa “людство”. Aле 

водночaс відчули і нaдзвичaйну різномaнітність, склaдність, неоднознaчність суспільствa, 

побaчили й цілу низку смертельних небезпек для нього. І знову-тaки знaчну роль у тaкому 

усвідомленні відігрaлa технікa в її зв'язку з нaукою, і технологією. 

Технікa сaмa здaтнa нейтрaлізувaти aбо й подолaти ті негaтивні нaслідки, які несе 

людству її розвиток і поширення. Тобто технічні системи створюють зaсоби і передумови 

поступової гaрмонізaції життя і процесів у суспільстві. 

Спрaвді, ми бaчимо, як прогрес техніки дaє змогу перемогти смертельні рaніше хвороби, 

зменшувaти гостроту екологічної кризи, вирішувaти конфліктні ситуaції у суспільстві, 

зaбезпечувaти динaмічний стaн суспільної інфрaструктури. Aле громaдськість непокоїть те, 

що зa кожним новим поворотом у нaуково-технічній стадії виникaють нові небезпеки, 
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причому мaсштaб їх зaгрози зростaє, і нaперед невідомо, чим повинно буде людство 

розрaховувaтися зa чергову технічну вигaдку. 

Людинa вже відлученa від нaтурaльних форм тa проявів життя, від природи, a нaдaлі ця 

тенденція стaне пaнівною. Комп'ютернa технікa не зробить людину ні розумнішою, ні 

щaсливішою, a рaдше ще більше незaхищеною і безпорaдною, нездaтною протистояти 

життєвим негaрaздaм.  

З огляду нa попередні міркувaння не можнa не визнaти спрaведливість зa словaми 

Ф.Рaппa: “Aмбівaлентність (нaявність протилежних знaчень) техніки не можнa усунути. 

Технікa служить для полегшення і вивільнення, aле тaкож створює нові обмеження, обтяження 

тa прилучення, її ввaжaють гaрaнтом людського розвитку тa соціaльного поступу, проте вонa 

викликaє тaкож нелюдські й руйнівні нaслідки”. 

Принaймні сьогодні ми розуміємо, що людський шлях цивілізовaного розвитку — це 

шлях до диференційовaної суцільності, до збільшення склaдності культури тa інтелекту, 

нюaнсів у нaшому стaвленні до буття, a все це ми здобувaємо зa допомогою техніки.  

Відтоді, коли почали досліджувати вплив техніки на життя людей і оцінювати цей вплив, 

то думки виявилися далеко неоднозначними. Одні захоплювалися і пишалися технічними 

успіхами свого часу, технічні нововведення у них вселяли оптимізм, впевненість в тому, що 

підкоряючи природу за допомогою техніки можна повністю задовольнити всі людські запити 

і ліквідувати всі соціальні неприємності. У інших, навпаки, виникло почуття песимізму, страху 

перед «технічним демоном», побоювання за те, що людина буде поневолена машиною, ера 

роботів змінить еру людини. Так виникли ті тенденції в розумінні відношення техніки і 

суспільства – технократизм і антитехнократизм з їх численними різновидами, то набирають 

силу, то послаблюється в різний історичні часи. 

До сер. ХХ ст. панував технічний оптимізм - підхід, абсолютизує позитивні наслідки 

технічного прогресу ( «техніка вирішує все»). Ще в філософії Нового часу (XVI—XVII ст.) 

сформувалося уявлення про людину, як підкорювачів природи. Розвиток науки і техніки надає 

людині нові можливості, а значить, робить її більш вільною від стихійних сил природи. 

Застосування нових технологій веде до збільшення продуктивності праці, до зростання 

економіки, робить більш комфортним побут людей. Науково-технічна революція відкрила 

запаморочливі перспективи і породила утопічні плани перетворення природи і суспільства. 

Прихильники технічного песимізму вірять, що навіть екологічні проблеми, породжені 

технічним прогресом, можуть бути вирішені за допомогою самої ж техніки, нових технологій. 

У другій половині ХХ ст. набув поширення технічний песимізм – підхід, абсолютизує 

негативні наслідки НТП ( «все зло - від техніки»). Навіть найпримітивніші технічні пристрої 

становлять небезпеку для людини. І чим складнішою стає техніка, тим більшу загрозу вона 

несе. Впровадження нових технологій і стихійне зростання виробництва веде до погіршення 

навколишнього середовища. Перегони військових технологій породили зброю масового 

ураження. Розвиток інформаційних технологій дозволяє вторгатися в приватне життя людей. 

В цілому, зростає залежність суспільства від нових технологій, у разі відмови яких суспільство 

може бути приведено до хаосу. 

Технічний оптимізм і песимізм абсолютизує ті чи інші сторони НТП. Діалектичне 

мислення вимагає більш глибокої, всебічної оцінки цього явища, визнання суперечливості 

НТП. Були б помилковими спроби зупинити прогрес. Але необхідно навчитися передбачати 

його результати, щоб мінімізувати негативні наслідки. У розвинених країнах приймаються 

закони і формуються державні органи, які контролюють застосування нових технологій. 
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Проводиться комплексна екологічна і соціально-гуманітарна експертиза нових технологій. 

Прогнозуються можливі позитивні і негативні наслідки. Визнається право громадян на участь 

в ухваленні рішень, пов'язаних з впровадженням потенційно небезпечних технологій. 

Найбільші проекти повинні проходити відкрите обговорення із залученням фахівців з різних 

галузей знань, представників громадських організацій та влади. Ці заходи спрямовані на 

перехід від стихійності розвитку до усвідомленої науково-технічну політику. 

Висновок. Отже, можна зробити висновок, що ми стикaємося сьогодні з тим, що 

непомірне зростaння техніки породжує сьогодні постлюдський світ, в якому людські почуття 

перестaють сприймaти процеси, які досліджуються в нaуці і використовуються в технологіях, 

взaгaлі особливості людини перестaють визнaчaти пізнaвaльний процес в нaуці. У цій ситуaції 

можнa говорити про межі aнтропологічного підходу, бо він не може зaстосовувaтися в 

ситуaції, де людинa відсутня. 

Не слід очікувaти припинення чи вичерпaння нaуково-технічного розвитку, aдже він 

нерозривно пов'язaний з екзистенцією людини. Нaвпaки, ми повинні очікувaти в цій сфері 

нового піднесення. Без нaуки й техніки неможливо тaкож зaбезпечити функціонувaння 

сучaсної економіки. Окрім того, нaукові тa технічні досягнення нaгромaджуються у нaш чaс 

нечувaними темпaми. Припинити цей процес неможливо, зaлишaється важливішим завданням 

– його регулювaти.  
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Equipment and man: problems of risk and safety of modern equipment 

Annotation. The article is devoted to the study of the role of technology in the life of human and society. The 

article deals with the problems of the risk and safety of modern technology. It is proved that technology is an 

integral part of society's life in the 21st century. The transformation of values and the danger of the growing 

influence of technology, technological expansion for self-realization and the existence of personality are 

analyzed. 
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Техника и человек: проблемы риска и безопасности современной техники 

Аннотация. Статья посвящена исследованию роли техники в жизни человека и общества. В статье 

рассмотрены проблемы риска и безопасности современной техники. Доказано, что техника является 

неотъемлемой частью жизни общества в XXI веке. Анализируются трансформация ценностей и 

опасность нарастающего влияния техники, технологической экспансии для самореализации и 

существования личности. 

Ключевые слова: человек; техника; технизация; наука; информация; безопасность. 
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Анотація: майже всі важливі зміни, що відбувалися в житті людей у XX столітті, 

були пов’язані з науково-технічною революцією (НТР). Сучасна НТР – це якісний 

стрибок у розвитку науки і використанні її досягнень, який супроводжувався 

перетворенням науки в безпосередню продуктивну силу суспільства. Новідосягнення 

зробили можливим практичне використання багатьох законів природи в людській 

діяльності. 

Ключові слова: науково – технічна революція; штучний інтелект; автоматизація. 

Вступна частина: першочергово розглядається проблема втрати людського в 

технічному. Може здатися, що розвиток техніки в нашому столітті є торжество розуму і може 

стати основою щастя і здійснення багатовікових мрій людства. На жаль, це далеко не так. 

Технічний прогрес, даруючи людині матеріальні блага, забирає у нього головні моменти 

радощів. [3]  

Дослідимо у філософському контексті основні аспекти впливу розвитку техніки на 

сучасне життя людини, проаналізувавши позитивні та негативні наслідки їх взаємодії. 

Основна частина: розглянувши детальніше взаємозв’язок «людина і техніка», можно 

провести аналогію із поняттям «людина і знання». Чим більше людині вдавалося розширити 

рівень пізнання, тим більш розвинутим ставало людство, воно отримувало нові знання та 

можливості. Від найпростіших механізмів давніх часів до надскладних технологій сучасності 

відбувалася еволюція людства та змінювалися можливості людей. Одним технічні досягнення 

полегшували життя, допомагали виробляти більше товарів та отримувати більший прибуток. 

Інші, втративши в умовах технологічних змін засоби для існування, змушені були шукати для 

себе нову сферу діяльності. 

 Історично виділяють наступні види науково-технічного прогресу(НТП): 

1. Еволюційна форма НТП має місце, коли техніка і технологія, що застосовується на 

виробництві, удосконалюється на основі вже відомих наукових знань. 

2.Революційна форма НТП означає перехід до техніки і технології, що побудовані на 

принципово нових наукових ідеях. Прикладом цієї форми є перехід від ручних знарядь праці 

до машиних, заміна енергії пари на електричну або атомну, застосування лазерної та інших 

сучасних технологій тощо. 

3.Винахід та апровадження у виробництво принципово нових науково-технічних 

розробок призводять до суттєвих змін у трудовому процесі, передбачають розширення 

продуктивних можливостей людства. Тому в цьому випадку йдеться про науково-технічну 

революцію.[2] 

Уявити звичне нам навколишнє середовище без техніки неможливо. Її розвиток не 

зупиняється, а навпаки, збільшується у геометричній прогресії. Людина дуже швидко звикає 

до використання нововведень цього прогресу, як здатне виконувати за неї її роботу, тобто 
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економить її життєві ресурси. Це дозволяє людині менше витрачати фізичних сил і мати 

більше вільного часу, який вона перенаправляє на подорожі, розваги чи просто усамітнення 

чи самовдосконалення, освіту тощо.  

Певна річ, технічний прогрес має свої позитивні наслідки. Так, наприклад, винахід нових 

джерел енергії, масове застосування машин, небувале зростання видобутку й металургійної 

переробки корисних копалин призвели свого часу до зміни усієї економічної та суспільної 

структури суспільства. Уперше найбільший внесок у матеріальний добробут людства належав 

не сільському господарству (як було протягом тисячоліть), а промисловості, що займалася 

видобутком та переробкою мінеральної сировини, результатом чого стала велика кількість 

різноманітної фабричної продукції. „Залізо й вугілля– ось полюси, навколо яких обертається 

усе життя нового часу” – приблизно так доволі справедливо зазначав того часу канцлер 

Німеччини Отто фон Бісмарк. Доступні ресурси земних надр слугували своєрідним 

регулятором темпів матеріального виробництва та розвитку товарно-грошових відносин. Вони 

значною мірою зумовлювали зростання суспільного розвитку. Промислова революція 

супроводжувалася небаченим поділом і стрімким підвищенням продуктивності праці, 

швидкою урбанізацією, зміною способів пересування та зв’язку і, щонайважливіше, помітним 

зростанням споживчого рівня населення, а також збільшенням середньої тривалості життя. 

Деякі оптимісти індустріального руху навіть проектували ідеальні промислові міста, які 

незабаром повинні були стати взірцем життя робітничого люду.[1] 

До вагомих досягнень технічного прогрессу ми можемо віднести наступні моменти: 

1. Можливість комфортного життя у зручних умовах. 

2.Можливості користування сучасним транспортом, що дозволяє потрапити на інший бік 

світу за незначний проміжок часу. 

3. Винахід великої кількості побутових приладів, що спростили життя сучасних людей.  

4. Можливість спілкування з людиною у будь – якій частині Землі за допомогою 

сучасних форм зв’язку. 

5. Винаходи та засоби, що дозволяють рятувати життя людей: медичне обладнання тощо. 

На жаль, технічний прогрес має також для нас і негативні наслідки. Так, за останнє 

століття розвиток технологій сягнув приголомшливих вершин. Наразі в нашому житті існують 

такі речі, про які раніше або можна було лише мріяти, або прочитати у книгах письменників – 

фантастів. Так, людина опустилася на дно найглибшої прірви Світового океану, полетіла у 

космос та навіть побувала на Місяці. Навіть з побутової точки зору ХХ століття подарувало 

нам велику кількість різних «помічників з домашнього господарства». Такі речі, як побутова 

техніка, телефонний зв’язок, Інтернет – все це ми сприймаємо як належне. Техніка у різних її 

проявах та видах стане одним з найважливіших складових компонентів нашого життя. Майже 

кожна родина залежна від цієї складової, вона вже не уявляє свого повноцінного побутового 

існування без пральної машини, телевізора, автомобіля, дрібних приладів. Звичайно, майже 

кожна людина не може уявити себе без комп’ютера, мобільного телефону, Інтернету. У 

якомусь сенсі ми всі стали «заручниками» техніки. 

Побачити цю залежність ми можемо на прикладі звичайної побутової ситуації. Так, 

наприклад, коли електромережі повноцінно функціонують, ми не помічаємо присутності 

техніки у нашому житті. Але коли вимикають електрику (світло) в домі, майже відразу ми 

починаємо відчувати певний дискомфорт, і не тільки через брак освітлення. Ми розуміємо, що 

не здатні звичним чином виконувати щоденні обов’язки, втрачаємо звичну форму відпочинку 
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– Інтернет, соціальні мережі тощо. В деяких випадках люди навіть не можуть знайти спільних 

тем для обговорення, і просто мовчать, бо не знають, про що говорити один з одним.  

Така ілюстрація дає нам змогу заявити: «Техніка перемогла людину. Вона без нас може, 

а ми вже без неї - ні!» Так, використання технічних розробок та досягнень спростило наше 

життя. Все більше людей воліють не працювати фізично взагалі. Це впливає на людей не 

кращим чином. Ми стаємо більш схильними до інертності, пасивності. Деякі розуміють, що 

можуть мати певну перевагу перед іншими – розвиватися в інтелектуальному плані, не бути, 

як усі. 

Бурхливий розвиток технічних засобів зв’язку і засобів масової інформації суттєво 

вплинув на духовне життя людей, збільшив можливості й полегшив шляхи їх залучення до 

світової культури. Але, знов-таки, ці досягнення у XX столітті мали не тільки позитивні 

наслідки. Зросли можливості ідеологічного «обовдурювання» людей, нав’язування їм певних 

стереотипів мислення та світосприйняття. [1] Глобальна проблема наразі полягає в тому, що 

людина припиняє мислити самостійно – за неї це робить машина (розглядається питання про 

штучний інтелект). Це нагадує сучасні фантастичні фільми, в яких відображаються можливі 

реалії технологічного світу, в якому людством керують машини. 

Сьогодні наш рівень технічного розвитку дозволяє радіти можливості управління 

складною технікою за допомогою ЧПУ. Одним з головних його завдань є необхідність 

виробляти деталі в 3D об’ємі не тільки за допомогою механічної обробки, але і заповною її 

протилежністю – 3D принтерів. Принцип дії принтера – нанести швидкозастигаючу пластмасу 

та скорегувати її форму, так як вказано людиною на кресленні моделі виробу. Віддається 

перевага композиційним матеріалам, які зайняли лідируючі позиції в цій індустрії. Тобто, ми, 

умовно кажучи, можемо надрукувати уявну реальність. 

Досягаючи великих вершин у розвитку, людина не зупиняється. Вона знов і знов прагне 

більшого. З кожним новим кроком відбувається усвідомлення того, що розумові ресурси 

людини безмежні. Питання полягає в тому, чи будуть такими ж безмежними й наші 

технологічні ресурси та можливості? Вже зараз ми розмірковуємо про туристичні польоти у 

космос, про досягнення інших планет.  

Висновок: у підсумку, виникає запитання: техніка та її можливості існують для людини, 

чи люди необхідні лише для підтримки технічного прогресу? «Протистояння людини і 

техніки» - актуальна тема реалій сучасного світу. Бажано, щоб усі наші досягнення свідчили 

не тільки про технічний, але й про духовний прогрес.  
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Люди и технологии в современном обществе. 

Аннотация: почти все важные изменения, происходившие в жихни людей в ХХ веке, так или иначе 

связаны с научно – технической революцией. Современная НТР – это качественный скачок в развитии 

науки и техники, использовании их дострижений для блага всего общества.  
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Вступна частина.Чимало напрямів сучасної філософії позиціонують мову ключовим 

об‘єктом своїх досліджень [2, с. 74- 75]. Приміром, для феноменології мова постає знаковим 

вираженням особливостей і ефективності роботи свідомості; герменевтика як мистецтво 

тлумачення вбачає у мові «абревіатуру сутності», «дім буття» і «оселю людського духу» (М. 

Гайдеґґер), «універсальне середовище, в межах якого здійснюється розуміння» (Г.-Г. 

Гадамер); представники аналітичної філософії в мові знаходять невичерпені ресурси людської 

свідомості й практики. Втім, численні емпіричні дані свідчать не лише про тотальну 

присутність, а й водночас про змістовну невиразність, невизначеність і суперечливість 

практики слововжитку філософії мови і смислових параметрів цього термінологічного 

конструкту. Об‘єктивно й закономірно ця обставина утворює теоретимко-праксеологічну 

проблему, яка потребує рефлексійних зусиль, розв‘язання засобами насамперед філософії [12, 

с. 114]. 

Перехід від філософської класики до періоду філософії мови пов‘язаний зі зміною 

об‘єкта дослідження: на місце «ідей» приходять лінгвістичні сутності. Суб‘єкт пізнання 

зсувається на периферію пізнавального процесу або взагалі усувається, а дискурс починає 

розглядатися як автономний. Ж.-Л. Нансі аргументовано зазначає, що «філософія як 

артикуляція логосу була суб‘єктом поліса як простору цієї артикуляції, натомість поліс як 

сукупність логосів (logikoi) був суб‘єктом філософії як засобу генерування їх спільного логосу. 

Сам же логос набуває сутності й сенсу з цієї взаємності: він є спільною основою спільноти, а 

спільнота – основою буття» [10, с. 47]. Принагідно зазначимо, що в часовому діапазоні від 

Платона до Гумбольдта теорії мови не розмежовувалися на філософію мови та лінгвістику. 

Зокрема, до кінця XVIII століття лінгвістика не була відокремлена від логіки, а її предметом 

(як частини тогочасної логіки та філософії) вважалися конвенційно канонізовані способи 

вираження думки. Відокремлення лінгвістики відбулося в XIX столітті. Цей крок 

детермінований генеруванням еволюційного погляду на мову, який дозволив ідентифікувати 

предмет лінгвістики як самостійний предмет, відмінний від предмета будь-якої іншої науки. 

У ХХ столітті різні аспекти феномену мови розглядалися представниками біхевіоризму, 

феноменології, теорії соціальної взаємодії, неопозитивізму, структуралізму та герменевтики. 

Зокрема, теорія лінгвістичної відносності, обґрунтована і репрезентована Е. Сепіром та Б. 

mailto:irinagrigorieva2778@gmail.com
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Уорфом, витлумачує мову своєрідним оптичним фокусом, за допомогою якого людина 

сприймає дійсність. На початку ХХ століття набув виразності прагматичний підхід (Ч. Пірс, 

Дж. Дьюї, Ч. Джеймс) як концептуальна противага структуралізму, що вбачав у мові замкнену 

в собі структуру, та формальній граматиці Н. Хомського, відповідно до якої об‘єктом 

лінгвістичної теорії є лише мовне знання і мовна компетентність суб‘єкта мовлення. 

Прагматичний поворот був зумовлений тим, що поза увагою опинився індивід і 

контекстуальність, у виловому полі якої відбувається мовне комуні кування. 

Основна частина «Лінгвістичний поворот» характерний для широкого спектру 

сучасних відгалужень філософського знання – екзистенціалізму і герменевтики, 

феноменології і структуралізму. Загалом, починаючи з другої половини XX століття, основні 

розділи філософії відчувають щонайменше стилістичний вплив лінгвістичного фактора, а 

мовний аспект філософських проблем набув імпативного значення для філософського 

дискурсу. 

Співвідношення когнітивної, соціологічної та культурологічної спрямованості 

лінгвістичнох досліджень останніх років висуває на перший план цілісний аналіз Homo 

Lingualis, її природи, складових, функціонування, еволюції і репрезентативних форм, як 

центральної пошукової проблеми. Homo Lingualis та її діяльність по інтеріоризації дійсності, 

втіленій у формі певним чином структурованих і систематизованих знань і уявлень, стає 

початковою точкою відліку для ідеології антропоцентричної парадигми лінгвістики 

Існують певні коди культури, які співвідносяться з найдавнішими архетиповими 

уявленнями людини, вони утворюють певну "систему координат", у межах якої й здійснюєть 

концептуалізація та категорізація дійсності та внутрішнього рефлективного досвіду людини, 

вербалізація цієї концептуалізації та категорізації в мові. Як зазначають дослідники, "коди 

культури як феномен є універсальними за своєю природою, вони притаманні людині як homo 

sapiens. Проте їх вияв, питома вага кожного з них у певній культурі, а також метафори, у яких 

вони вербалізуються, завжди національно детерміновані й зумовлені конкретною культурою" 

[Красных 2003, 298]. 

Висновки Мовна когніція є складовою творення життєвого світу людини, який 

розглядається як особлива когнітивна реальність, що є перехідним шаром суміщеного буття 

суб’єктивного і об’єктивного. Цей “перехід” забезпечує здатність людини проникати в 

об’єктивне і з нього об’єктивне проникає у план свідомості (процес пізнання). Життєвий світ 

людини розкривається через приєднання феноменів людського буття до смислів людської 

діяльності, коли стихійність людського існування перетворюється у здатність об’єктів бути 

“почутими”, сприйнятими на рівні культури, у сфері їх практичного й духовного освоєння, а 

також культурно-символічної репрезентації у мові. Основними термінологічними одиницями 

даного дослідження є, життєвий світ, Homo Lingualis і мовна когніція. Кожне з цих понять 

повинно тлумачитися в першу чергу через ті вияви людського “Я”, що постають як об’єкти 

філософсько-антропологічної рефлексії. 

Когніція знаходить своє відображення у категоризації – процесі впорядкування 

осмисленого, його розподілі по понятійних нішах. Для філософського знання категорії – це 

фундаментальні поняття, що відображають найсуттєвіші, закономірні зв’язки і відношення 

реальної дійсності і пізнання [18]. Сьогодні теорії категоризації стають пріоритетним 

напрямком когнітивної лінгвістики, для якої першочергове значення мають різні пізнавальні 

прийоми, що дозволяють впорядковувати знання про світ через відображення зв’язку світу, 

мови, культури і людини як суб’єкта пізнання. 
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Питання про когнітивні структури розглядається крізь зміну у поглядах на онтологію 

людини, спирається на її нейрофізіологію, всім відомий характер людських почуттів [1, 15-18; 

7]. Тут питання про когнітивні структури співвіднесення з когніцією, як формою психічних 

ментальних процесів людського мислення і мозку. Розгляд обробки тексту і когнітивних 

технологій в комплексі наук, що отримали назву когнітивних, виходить з поняття 

когнітивного. Значимість саме когнітивного в становленні нової парадигми, що прийшла на 

зміну структуралізму, підкреслює І.М. Кобозєва в роботі, що має символічну назву: “Що 

значить когнітивний в лінгвістиці” [3, 19]. Відзначаючи відсутність суворих критеріїв 

когнітивності лінгвістичного дослідження [3, 20], Кобозєва І.М. фактично виходить із більш 

широкого розуміння когнітивного, ніж когніція людини. Спроба узагальнити поняття 

когнітивного змушує вводити в розгляд представлення знання і характерні для внутрішнього 

простору знання процедури оперування, які втрачають безпосередній зв’язок із психічними 

ментальними станами людського мислення. Так, визначаючи чистоту когнітивного, 

говориться “про ті чи інші структури представлення не власне мовного знання (фрейми, 

сценарії, образні схеми, ментальні репрезентації, тощо) та операції над такими структурами 

(правила концептуального виводу, різного роду процедури над фреймами тощо” [3, 26]. Але 

твердження, що артикульована система репрезентації цих представлень немовного знання та 

операцій над ними регулюється дією тих чи інших психологічних механізмів [3, 26] можна 

вважати надто строгою ідеалізацією. Принаймні фрейми як “структури даних, призначених 

для опису типових ситуацій або типових понять” [1, 58], які, власне є фреймовими моделями, 

що розглядаються в контексті тісного зв’язку з поняттям об'єкту об’єктно-орієнтованого 

програмування [1, 59, 63], не відповідають цьому визначенню, що акцентує значення саме 

психологічних механізмів в якості критерію когнітивності [3, 26]. Посилання на фрейми у 

визначенні специфіки когнітивного розширює зміст цього поняття. З фреймами ми входимо в 

світ комп’ютерних наук, когнітивної інженерії та штучного інтелекту. “І семантичні мережі, і 

фрейми в першу чергу є формалізмами для структуризації знань, на відміну від логічних і 

продукційних моделей, центральне місце в яких займають процедури дедуктивного 

виведення” [1, 61]. 

Список літератури 

[1] Бацевич Ф. С. Філософія мови. Історія лінгвофілософських учень. К. : ВЦ «Академія. 

[2] Дандес А. Фольклор: семиотика и/или психоаналіз. 

[3] Андрейчук Н.І. Когнітивна лінгвістика і моделювання інтелектуальної діяльності // Проблеми та перспективи 

лінгвістичних досліджень в умовах глобалізаційних процесів.. 

[4] Андрейчук Н.І. Антропоцентрична парадигма сучасної лінгвістики: ідеологія і програми досліджень// 

Лінгвістичні студії: Зб. наук. праць. Випуск 17 / Укл.Анатолій Загнітко (наук. ред.) 

[3] Кобозева И.М. Что значит когнитивный в лингвистике // Обработка текста и когнитивные технологии / Под 

ред. Потаповой Р.К., Соловьева В.Д., Полякова В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Філософські та культурологічні проблеми людства 

 очима студентства 
 

ІІ Всеукраїнська студентська науково-практична конференція 

 
 
  

 
80 

 

УДК 008  

ТЕХНІКА ТА ЇЇ МОЖЛИВОСТІ: ЇЇ ПОЗИТИВНИЙ ТА НЕГАТИВНИЙ 

ВПЛИВ 
Данілова О. О., ст. гр. 1271 

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова  

Україна, Миколаїв 

lenadanilova2017@gmail.com 

 

Анотація. У статті розглядається зв'язок людини і техніки, нові наукові відкриття, 

без яких суспільство не могло б існувати. Розвиток техніки, пошук нових 

можливостей, покращення різних сфер виробництв, постійні інновації. Технологічний 

вплив на суспільство, його позитивні та негативні наслідки.  

Ключові слова: техніка ;розвиток; взаємодія; суспільство, винаходи 

 

Вступна частина На початку ХХ ст. люди навіть не могли собі уявити, що таке 

телевізор, телефон чи автомобіль. Наукові відкриття мали сильний вплив на все людство . У 

ХХ ст. було зроблено більше наукових відкриттів, ніж з всі роки. Людина завжди взаємодіє з 

технікою на протязі всього життя. Саме техніка , є однією з головних ланок життя суспільства 

, є основним чинником розвитку нашого людства. Розвиток техніки впливає на всі сторони 

життя людини , радикально змінюючи їх зміст. 

Основна частина Високий рівень розвитку техніки , розкрив принципово нові аспекти 

їх зв’язку з різними сферами людського життя, корінним чином змінюючи сторони людського 

буття. Зміст техніки в тому , щоб звільнитись від влади природи. Тому сутність сучасної 

техніки , складається не стільки в діяльності по розкриттю можливостей природи та 

суспільства , скільки в забезпеченні такого розкриття, в її самовідтворенні. На даний час наука 

не стоїть на місці , як і розвиток техніки, постійні інноваційні зміни, пошук нових 

можливостей, покращення різних сфер виробництв. 

Техніка розширює свої межі звичайного і буденного , виходить за рамки стереотипів, 

вона назавжди перевернула уяву про світ, полегшила життя, вона створила технічні винаходи 

без яких нам не обійтись, такі як: 

Електрична лампа. З 1901 року до цього часу електрична лампочка Томаса Едісона 

наповнює людські будівлі світлом. Але мало хто знає історію створення її.На створення 

електричної лампочки Едісона підштовхнула газова компанія , яка погрожувала відключити 

га в його майстерні за несплату. 

Телефон Перший патент на створення телефону , був зафіксований в 1876 році, який 

зробив грандіозний переворот в науці. 

Комп'ютер В 1822 році, була створена модель шестицифрового калькулятора, здатного 

виробляти обчислення і друк цифрових таблиць. 

Електродвигун Перший електродвигун було створено в 1834 році фізиком Борисом 

Якобі. 

Телеграф У 1816 році Семюел морзе створив перший телеграф, який працював на 

перериванні електричного струму. 

Але незважаючи на переваги техніки, людство занадто стало залежним від неї. У вільний 

і робочий час ми постійно взаємодіємо з технічними приладами. Ми не уявляємо як ми будемо 

mailto:lenadanilova2017@gmail.com
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добиратись до місця роботи без техніки , шукати інформацію без техніки, готувати їжу без 

техніки. Ми починаємо все більше поглинатись технікою, особливо це стосується молодого 

покоління , яке і дня не може прожити без телефонів та Інтернету . 

Отже, як бачимо, техніка проникає в області психічного, духовного і соціального з метою 

внесення змін.Сучасна техніка розрізняється і залежить від області її 

застосування:промислова, науково-дослідна, транспортна, комунікаційна, військова, медична 

тощо. Тому техніка і в сучасному розумінні не є чимось обмеженим . Вона поєднує всі відомі 

сфери буття і відносин між людьми . Таким чином, ми бачимо, що техніка увійшла в природу 

та побут. 

Висновки Підсумовуючи вище сказане та аналізуючи сучасний стан людства, можна 

стверджувати, що технологічний вплив набуває широкого характеру. Техніка виконую свою 

позитивну роль в суспільстві, якщо буде підкорена духом, в протилежному випадку – техніка 

підкорить собі все сама, і в тому числі і людину. 
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Аннотація. В роботі розглянутий філософський підхід до вирішення однієї з 

найважливіших екологічних проблем сьогодення – проблеми радіаційного забруднення. 

Розкрита сутність зазначеної проблеми, дана її філософська оцінка та шляхи 
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розв’язання. Подана можлива концепція виживання людства та моделі вироблення 

світогляду в центрі якого нова екологічна свідомість.  

Ключові слова: філософська оцінка; радіаційне забруднення; екологічна безпека; 

екологічна культура та свідомість; нова філософія життя.  

 

Вступна частина. Людство перейшло в новий вимір науково – технічної революції, це 

явище посилило антропогенний вплив на природу. Він має суперечливий характер. З одного 

боку, розширення виробництва, вдосконалення технологічних процесів, підвищення якості 

життя, з іншого – це глобальне забруднення. Останнім часом особливо гостро постала 

проблема радіаційного забруднення. Інтенсивний розвиток ядерної енергетики вимагає 

збільшення використання радіоактивних речовин, що в свою чергу, призводить до 

радіоактивного забруднення. Тому метою роботи є розкриття сутності проблеми радіаційного 

забруднення, надання їй філософської оцінки в рамках глобалізації та інформаційної 

революції та визначення шляхів вирішення проблеми.  

Основна частина. Дослідженню питання філософської оцінки екологічних проблем 

присвячені роботи таких науковців, як Дороніна М. [1], Маткін І., Абалкіна І., Жульова С., 

Курняк Л.[2], Науменко Н., Процюк В. та інші. В роботах цих вчених обговорюється думка, 

що філософія має базуватися на загальнолюдських пріоритетах та цінностях і в основі має бути 

універсальне розуміння людини як природної істоти. Слід посилити вплив на духовну сферу 

людей, формувати екологічну культуру; створювати свідоме ставлення до екологічних 

проблем, до природи в цілому; виховувати екологічно досвідчену особистість [1, 2].  

Переглядаючи історію виникнення проблеми радіаційного забруднення можна сказати, 

що вперше людство відчуло реальну загрозу, коли в червні 1945р. на полігоні Аламогордо 

американські вчені випробували перший ядерний пристрій на плутонії. Загроза підтвердилася 

і після бомбардування Хіросіми та Нагасакі атомними бомбами. Випробування ядерної зброї 

військовими на полігонах (Семипалатинський, атол Бікіні та інших) розпочало масове 

забруднення навколишнього середовища. Не відставав і «мирний атом». Аварії на Род – 

Айленді, Фукусімі, ЧАЕС та інших АЕС показали не меншу загрозу, ніж випробування зброї 

[3].  

Аварія на ЧАЕС за масштабами і наслідками для нас, безумовно, стоїть на першому 

місці. Основна маса радіоактивних елементів випала протягом 10 діб. Зміна метеорологічних 

умов призвела до утворення ІІІ секторів забруднення ( західного 26 – 27 квітня), північного ( 

28- 29 квітня) і південного ( 30 квітня – 5 травня ). Йод, цезій, стронцій, плутоній визначили 

радіологічну обстановку. Таким чином, один із факторів, що впливає на радіологічну ситуацію 

на Україні, взагалі, це 30 – км зона високоактивного забруднення. 12% сільгоспугідь зазнали 

забруднень, уражено 2, 1 млн. га лісових масивів.  

Фактичні обсяги радіоактивних відходів невеликі. Для ядерного енергоблока 

потужністю в 1 млн. кВт це становить 3 – 4 м3 на рік. АЕС мають потенціальну небезпеку у 

випадку аварій реактора. Природно, виникає потреба у формуванні такого поняття як 

екологічна безпека, у формуванні нового ставлення до природи, нового світогляду.  

Останнім часом істотно змінилось філософське сприйняття проблеми радіаційного 

забруднення. Результатом роботи є проведення ряду заходів у цій сфері, які ініційовані 

Міжнародним агентством з атомної енергетики (МАГАТЕ), спеціалізованою установою ООН, 
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розроблення низки конвенцій таких, як Конвенція про оперативне сповіщення про ядерну 

аварію, Конвенція про ядерну безпеку та інші [4]. 

Людині необхідно навчитися осмислювати, пізнавати, раціонально використовувати 

досягнення цивілізації, науки, вивчати вплив на людину, її здоров’я, а також на природу в 

цілому. Виробити етичне ставлення до природи, як відмічав А. Швайцер, вкрай бажане 

«благоговіння перед життям». 

Важливо створити «кодекс поведінки людини» із власне природою та із «другою 

природою» - новою галуззю діяльності людини, яка виникла в процесі праці, наукових 

досліджень і спрямована на самореалізацію людини за науково обґрунтованими положеннями 

та висновками. Людству потрібна екологічна культура і свідомість, нова філософія життя. 

Модель екологічної культури, свідомості, поведінки крім того, що гарантує підвищення 

якості життя, розвиток економіки, також забезпечить високу якість навколишнього 

середовища, раціональність ресурсокористування та збереження природних ресурсів для 

майбутніх поколінь [5, 6]. Таким чином створюється філософський пошук перспектив 

життєстверджуючого розвитку людини в системі екологічної безпеки. Він утверджується як 

самостійний напрям «філософії природи людини та техніки», крім того він набув 

першочергової практичної значимості. 

Висновок: Проблема радіаційного забруднення особливо загострилась останнім часом 

внаслідок стрімкого розвитку виробництва, розширення технологій, збільшення використання 

природних ресурсів, в тому числі радіоактивних речовин. В якості заходів вирішення 

проблеми можна запропонувати створення особливого «кодексу поведінки людини», зміну 

екологічної культури та свідомості, а також філософії життя.  
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Annotation: In the work considered the philosophical approach to solving one of the major environmental 

problems of today is the problem of radiation contamination. Disclosed to the entity specified problem, given 

her philosophical assessment and solutions. Filed is possible the concept of the survival of mankind and the 

development of world view in the center of which is a new environmental consciousness.  
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Философская оценка радиационного загрязнения 

Аннотация: В работе рассмотрен философский подход к решению одной из главных экологических 

проблем - проблема радиоактивного загрязнения. Раскрыта суть указанной проблемы, дана её 

философская оценка и пути решения. Представлена возможная концепция выживания человечества 

и модели создания мировоззрения, в центре которого новое экологическое сознания.  

Ключевые слова: философская оценка; радиационное загрязнение; экологическая безопасность, 

экологическая культура и сознание; новая жизненная философия. 
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Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова 

Україна, Миколаїв 

morozanbk@qmail.com, ermakofff97@gmail.com, olga.stupak@nuos.edu.ua 

 

Анотація. В статті проаналізовано низку філософських концепцій техніки та 

особливу роль і доцільність впровадження сучасних інформаційних та інноваційних 

технологій для більш ефективного та результативного навчання. 

Ключові слова: філософські концепції техніки; інформаційні технології; інноваційні 

технології; навчальний процес. 

Вступна частина. Сьогодні технічна реальність по суті пронизує всі сфери людської 

життєдіяльності і має всі людські виміри. Відтак, проблема техніки сприймається як одна із 

найзначущіхся у сучасній світовй філософії. В умовах науково-технічного прогресу технічний 

розвиток сприймається іноді як щось фатальне, яке детермінує життя людей. Все частіше 

постають проблеми соціально-правових відносин стосовно впровадження і використання 

інформаційно-комунікативних мереж. Очевидними є труднощі адаптації людини як 

біологічної істоти до нових технологій. Важливо відзначити і те, що на новітній стадії свого 

розвитку техніка націлена не тільки на полегшення фізичної і інтелектуальної праці, але і 

претендує вже на виконання культурних, комунікативних і багатьох інших споконвічно 

людських функцій. Техніка не є ціль сама по собі. Вона має цінність лише як засіб. Сама по 

собі вона не хороша і не погана. Все залежить від того, що з нею зробить людина і чому і кому 

вона служить, в які умови людина її ставить. На суперечливий характер розвитку техніки 

вказував цілий ряд філософів, причому роль та значення науково-технічного прогресу 

оцінювалась дуже по різному, деколи в кардинально протилежному напрямку. Це зумовило 

необхідність осмислення феномену техніки, її в глобального значення в житті сучасної 

людини. 

У межах сучасного філософського дискурсу техніки перед вченими постало важливе 

завдання – визначити світоглядні основи та базові цінності подальшого науково-технічного і 

технологічного розвитку цивілізації, встановити межі, до яких можна дозволити застосовувати 

біотехнологічні, генно-інженерні, нано- і когнітивні інтервенції щодо людського організму, 
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щоб не завдати непоправної шкоди унікальності, неповторності, гідності та свободі індивіда. 

Відтак, одним із головних завдань філософії техніки постає завдання формування 

гуманітарного уявлення про техніку і не тільки в інженерному середовищі, а й у суспільстві в 

цілому. 

Розгляд цієї проблеми започатковано працями Д. Белла, О. Тоффлера, Є. Масуди, Д. 

Лайона. Питання інформаційних відносин в умовах постіндустріального суспільства як об’єкт 

наукового аналізу висвітлені в роботах зарубіжних учених, зокрема Ф. Фукуями, Ю. 

Габермаса, Д. Трапскотта, Т. Беккера. У вітчизняній науці зпитання впливу інформаційних 

процесів на суспільний розвиток та взаємодії ндивідів і суспільствоа, питання впливу масової 

культури на індивідуальну свідомість досліджують Р. Абдєєв, С. Джура, В. Лях, О. Соскін та 

інші. 

Однак не всі питання, пов’язанні з виокремленням і розглядом філософських проблем 

інформаційного суспільства, достатньо досліджені. На наш погляд, бракує передусім 

системного підходу у висвітленні цієї теми. Тому метою нашої статті є розгляд днеяких 

філософських концепцій техніки в аспекті вливу техносфери на способи буття сучасної 

особистості, зокрема з урахуванням використання інформаційно-комунікативних технологій 

в освіті. 

Основна частина.  

Техніка виступає однією із сутнісних сил людини в існуючих алгоритмах свого буття, 

модифікованих історично-культурними традиціями і новаціями суспільної реальності. 

Універсальність технічного світу людини обумовлена універсальністю алгоритму 

раціональності мислення, втіленого в предметно-матеріальні елементи культури. Змінюються 

лише форми техніки, осмислення ролі яких в житті кожного із нас, в різні історичні епохи 

також є неоднозначним [1;2]. 

В ХХІ столітті неможливо не помітити експансію техніки, народжуючу домінанту 

кіберкультури, електронне віртуальне життя людей, що веде до надвиснаження емоційних 

функцій і надспрощення розуму людини. Проте минуле століття нагадує нам, як небезпечно 

робити радикальні оптимістичні чи песимістичні прогнози в області техніки.  

Наразі різні за віком інтелектуально сформовані покоління людей вже розуміють, що 

техніка – засіб інтеграції і соціалізації особи, тобто перетворення обєктивно функціонуючого 

соціального досвіду в особистісний досвід людини. Проте дійсна соціальна роль техніки може 

бути визначена самперед з урахуванням характеру її звязку з функціонуванням суспільного 

організму в цілому, аналізу її соціальної ролі та дослідження її соціальної детермінованості. 

Кожне нове покоління техніки модифікує не окреме покоління людей, воно модифікує 

універсально загальну людську природу. В соціокультурному змісті розвитку техніки 

знаходить свій безпосередній прояв відповідна історична направленість соціокультурного 

розвитку людства [3-5]. 

Характер інформаційного впливу нині змінюється у зв’язку зі стрімким розвитком 

інформаційних технологій. Українське суспільство зараз швидкими темпами, на наш погляд, 

набирає рис інформаційного суспільства. Тому важливо здійснити філософський аналіз 

проблеми своєрідності інформаційного суспільства. Актуальність цієї теми, насамперед, 

визначається роллю інформації та інформаційних відносин в умовах трансформації 

української спільноти в інформаційне суспільство, розширенням можливостей інформаційно-

комунактівних, які є засобом дієвого впливу на особистість. Крім того, зацікавленість і 
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проведення досліджень ученими в цьому напрямку свідчать про наукову перспективність і 

практичну значимість досліджень у цій галузі. 

Освіта в навчальному закладі не може не зазнавати змін, які диктує наше століття. Саме 

сучасні інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) зробили можливим доступ кожного 

студента до величезної кількості різних видів інформації. На сьогоднішній день практично 

неможливо уявити навчальний процес у вищій школі без використання нових інформаційних 

технологій і засобів навчання. Але, щоб доступ до інформаційно-комп’ютерних ресурсів 

перетворився на оволодіння ними, студенти повинні здобути певні знання, уміння і навички з 

інформаційних технологій, які б стали гарантом найповнішої реалізації здібностей особистості 

та професійно-значущих якостей, підготовки майбутнього фахівця до життєдіяльності у 

відкритому інформаційному суспільстві. Використання сучасних інформаційних технологій 

на заняттях надзвичайно актуальне і водночас проблематичне питання для викладача. 

Сьогодні використання інформаційних технологій – одна з умов успішного вивчення не 

лише природничих і технічних, а й соціо-гуманітарних дисциплін. Тому викладач повинен, 

окрім ґрунтовної фахової підготовки, володіння сучасною комунікативною методикою, 

використовувати інформаційні технології на усіх етапах навчання – це вимога часу. Сучасні 

інформаційні технології мають бути ефективним інструментом, який полегшить засвоєння 

знань, зробить навчання інтерактивним, комунікативно спрямованим, цікавим, наочним, 

індивідуальним. Значний досвід використання ІКТ накопичено в методиці викладання 

іноземних мов де ця проблема розроблялась з початку 80-х років ХХ століття. 

В епоху інтернету та мобільних пристроїв сучасні технології в області викладання та 

вивчення іноземних мов більше не є чимось винятковим. Особливо покоління користувачів 

інтернету очікує, що пристрої та форми комунікації, які вони використовують у повсякденні, 

стануть корисними і в області соціо-гуманітарних дисциплін. У глобалізованому світі методи 

вивчення і викладанняі повинні бути краще пристосованими до постійно зміннюючихся 

потреб та умов тих, хто навчається. Нові технології відкривають величезні можливості для 

посиленої індивідуалізації навчання. Вони роблять людей, які вчаться, незалежними у 

просторі та часі та полегшують свідоме, автономне, конструктивне ставлення до навчання. 

Для набуття знань вони уможливлюють поряд з легко доступною інформацією глобальне 

об’єднання у мережу, спілкування та співпрацю, що охоплюють весь світ і доступ до 

найактуальніших автентичних джерел та навчальних матеріалів. 

Стрімкий розвиток інноваційних технологій стає причиною масштабних освітніх 

реформ, що перетворюють освіту на продуктивний сектор економіки, зокрема, всесвітня 

мережа Інтернет з її багатими ресурсами, пропонують сучасному викладачеві справжній 

арсенал технічних засобів навчання – веб-сайти, електронна пошта, електронні енциклопедії, 

блоги, вікі, Твіттер, ЮТюб, подкасти, вебінари та відео конференції, тощо. 

Інформаційно-комунікативні технології покращують не тільки спосіб передачі знань, а й 

їх сприйняття. постійний доступ до матеріалів лекцій, завдань, можливість участі в дискусіях 

з приводу питань, які полегшують процес навчання, як для студентів, так і для викладачів, 

стаючи новим інструментом в сфері освіти. Для того, щоб результат їх використання був 

успішним, необхідно, щоб викладач, був гарно обізнаним з існуючими технологіями та 

постійно слідкував за новинками, які пропонують розробники, оскільки світ сучасних 

інформаційних технологій швидко змінюється. 

Ці актуальні й важливі проблеми є ще недостньо розблені для застосування при вивченні 

соціо-гуманітарних дисциплін в умовах вищої школи. Хоча останнім часом помітно зросла 
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кількість досліджень предметом яких стало використанні інформаційно-комунікативних 

технологій у навчальному процесі. 

Розробкою і впровадженням у навчальний процес нових інформаційних технологій 

активно займаються такі дослідники, як, Є. Полат, Е. Дмитреєва, С. Новиков, Т. Полілову, Я. 

Стрельчук, Л. Цвєткова і т. д. Тому актуальність даної теми може бути аргументована 

важливістю проблеми, у той же час її недостатньою розробленістю для застосування в умовах 

вищої школи. 

Використання кібернетичного простору в навчальних цілях є абсолютно новим 

напрямом загальної дидактики, оскільки зміни, що відбуваються, охоплюють всі сторони 

учбового процесу, починаючи від вибору прийомів і стилю роботи, кінчаючи зміною вимог до 

академічного рівня тих, що навчаються.  

Висновок. Отже, вважаємо, що використання сучасних інформаційних технологій, 

зокрема медіа-ресурсів – це одна із умов успішного навчання. Застосування медійних ресурсів 

у процесі навчання є допоміжним засобом, що передусім сприяє підвищенню рівня знань 

студентів, орієнтуванню у професійному середовищі, формуванню стійкої мотивації студентів 

до навчання та саморозвитку, вдосконаленню навичок володіння комп’ютерною технікою та 

знання мережі Інтернет, що допомагає реалізувати особистісно-орієнтований підхід у 

навчанні, забезпечує індивідуалізацію і диференціацію навчального процесу з урахуванням 

здібностей студентів, урізноманітнює спектр дидактичних матеріалів. 

Таким чином, можна зробити висновок, що залучення сучасних технологій, які 

ґрунтуються на творчому підході, значно розширює можливості диференціації програм 

навчання у вищій школі, надає доступ до різноманітних матеріалів, розширює мотивацію 

студентів до навчання, допомагає по-новому розкрити потенціал і сприяє динамічному 

розвитку та самовдосконаленню навчальнокомунікативного процесу. 
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Анотація. У роботі наведені результати дослідження в частині визначення та 

формалізації філософських аспектів проблем логістики. Розглянуто поняття 

логістики як виду господарської діяльності та наукової дисципліни на основі аналізу 

проблем логістики (загальних та специфічних). Сформульовано основні особливості 

та проблеми логістики. Висвітлено основні перешкоди для вдосконалення механізмів 

контролю та регулювання переміщення ресурсів. 

Ключові слова: логістика; оптимізація; проблеми; стандарти; складування; 

страхування; аутсорсинг; методологія. 

 

Філософськими проблемами логістики можна визнати: 

1. Проблема істини. 

2. Проблеми об'єктивності та суб'єктивності. 

3. Проблема інтерфейсу (пов'язаності). 

4. Проблема реалізації. 

5. Оптимізація зовнішніх матеріальних потоків. 

6. Оптимізація внутрішніх матеріальних потоків. 

7. Оптимізація фінансових потоків 

8. Оптимізація інформаційних потоків 

9. Оптимізація бізнес-процесів підприємства 

10. Підготовка кваліфіцированих кадрів. 

11. Підвищення мотивації персоналу. 

12. Питання методології та навчання. 

13. Проблеми екології та безпеки. 

14. Проблема гнучкості, адаптивності, надійності. 

15. Проблема ризиків, відмов, порушень. 

16. Впровадження сучасного логістичного управління в практику бізнесу. 

17. Проблема ефективного використання та розподілу енергоресурсів. 

18. Впровадження АСУ (Автоматизовані системи управління). 

19. Облік рівня автоматизації логістичних операцій. 

20. Мовні перешкоди. Вплив географічних факторів. 

21. Ретроспективний аналіз історичного досвіду логістики. 

22. Підвищення рівня комп’ютеризації. 

23. Вибір між аутсорсингом і власної логістикою. 

24. Підбір моделей і методів для оптимізації витрат на логістику. 
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25. Створення сучасної логістичної інфраструктури. 

26. Формування належної складської інфраструктури. 

27. Впровадження та забезпечення комплексних логістичних послуг 

28. Забезпечення злагодженої роботи всіх контрагентів логістичної системи 

Наука і філософія - специфічні види пізнавальної діяльності. Філософія виробляє для 

науки загальний теоретичний світогляд, вказує науці можливі напрямки її розвитку. Наукове 

пізнання прагне до об'єктивної істини. Предметом науки є конкретна реальність. Логістика - 

цілком певний вид господарської діяльності, та логістика, як наука пізнає цю конкретну 

реальність господарського життя.  

Наука «логістика» визнана забезпечити оптимальність того виду господарської 

діяльності, який вона теоретично пізнає, щоб господарюючі суб'єкти, які представлені 

конкретними працівниками - логістами, маркетологами, підприємцями, досягали поставленої 

мети, маючи теоретично обґрунтований алгоритм. Однак, щоб наука була здатна виробляти 

подібні теоретичні алгоритми, вона повинна сама володіти досконалою методологію. І в цій 

справі не обійтися без філософії. [8] 

Методологія - система методів, теоретичний підхід до вивчення явищ, заснований на 

особливому розумінні дійсності, на певній філософській базі.  

Потік - основна категорія логістики, але він не обмежується тільки лише господарською 

діяльністю. Логістика відноситься до конкретних економічних наук і вивчає цілком певну 

реальність, яка створюється людиною. Вона досліджує економічні потоки в системі 

господарства. А значить її методологія також повинна сприяти виробленню теоретичних 

основ для забезпечення оптимальної форми руху потоків. 

Звернемося до зв'язку науки і філософії. Академік В. І. Вернадський [2], визначив його 

так. Апарат наукового мислення недосконалий; він поліпшується шляхом філософської 

роботи людської свідомості. Філософія становить коріння і життєву атмосферу наукового 

пошуку. Філософські концепції та ідеї входять в науку як необхідний її елемент. Без філософії 

немає і науки: наука і науковий світогляд не можуть розвиватися самі по собі, крім участі ідей 

і понять, вироблених в духовному середовищі; філософія і наука - сторони одного і того ж 

процесу, необхідні і неминучі.  

Значимість логістики в сфері міжнародного бізнесу складно переоцінити. В сучасному 

світі чітко простежується тенденція до глобалізації, яка сприяє розвитку логістичних систем. 

Сучасна міжнародна логістика безпосередньо пов'язана з управлінням міждержавними 

ланцюгами поставок, які є основою міжнародної торгівлі і являють собою складну 

послідовність скоординованих дій. Транспортні процеси включають в себе організацію 

вантажоперевезень, складських операцій, митних процедур, взаєморозрахунків, і інших 

допоміжних функцій. [1] 

Незважаючи на те, що логістичні операції головним чином здійснюються приватними 

операторами, проблеми міжнародної логістики є предметом уваги урядів багатьох держав, 

оскільки без державного втручання і вирішення питань логістики на міжнародному рівні, 

неможливо здійснити оптимізацію і ефективне функціонування логістичних процесів. 

Нерівномірний рівень розвитку багатьох країн створює перешкоди ефективному 

розвитку міжнародної логістики. 

Фахівцям логістичної сфери, організуючим управління вантажопотоками, в процесі своєї 

діяльності нерідко доводиться долати обмеження багатьох держав і задіяти різні інформаційні 

системи. 
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Розвиток міжнародної логістики прямо пов'язан з тенденціями світового ринку. У 

розвинених країнах частка транспортної логістики в середньому становить 13-14% від ВВП. 

В Ірландії цей показник досягає 14, 2%, в Гонконзі - 13, 7%, в Сінгапурі -13, 9%, в Німеччині 

-13%. Світовий ринок транспортної логістики оцінюється в 2, 7 трильйона доларів США. Це 

свідчить про те, що багато країн звертають особливу увагу на розвиток даного сектора як 

одного з джерел національного доходу. [4] 

Впроваджуючи глобальні логістичні концепції, великі компанії розраховують на 

отримання конкурентних переваг за рахунок оптимізації виробництва, збільшення 

продуктивності праці і диференціації готової продукції. [6] 

Міжнародна логістика розвивається певними темпами. І хоча в сфері оптимізації 

логістичного процесу зусиллями різних країн вже багато зроблено, перешкод на шляху до 

глобальної логістики залишається чимало. 

Найбільш гостро стоять проблеми, пов'язані з фінансовими бар'єрами, унікальними 

особливостями ринків збуту і конкуренції окремо взятої держави. 

Фінансові бар'єри в першу чергу пов'язані зі складною передбачуваністю міжнародної 

політичної обстановки і тенденціями, що складаються на міжнародному ринку. Часом буває 

непросто передбачити, як буде вести економічну політику та чи інша держава, як будуть 

змінюватися митні процедури і правила. Великі законодавчі та національні відмінності 

специфіки зовнішньоекономічної діяльності різних країн є суттєвими бар'єрами для розвитку 

міжнародної логістики. Певні складнощі додає необхідність взаємодії логістичних операторів 

з допоміжними посередниками, такими як банки, вантажоперевізники, страхові та 

консалтингові компанії. [3] 

Розрізняються терміни проходження платежів, поряд з нестабільними темпами інфляції 

можуть істотно підірвати планомірне функціонування логістичного процесу. 

Складність придбання доступної інформації про особливості конкретних ринків, 

ціноутворення та особливості конкуренції на них ставитися до числа конкурентних ринкових 

бар'єрів на шляху до глобалізації міжнародної логістики. 

Законодавчі обмеження і технічні перешкоди на шляху ввезення продукції сильно 

ускладнюють оптимізацію зовнішньоекономічної діяльності. 

Дефіцит інформації про умови імпорту та документальних вимогах - явище, яке виникає 

в міжнародній логістиці достатньо часто. Такі вимоги в різних державах можуть істотно 

відрізнятися. Питання з документацією, як правило мають вирішальне значення. Через 

незначні спотворення в документах, можуть виникнути такі з приємні наслідки, як затримки 

термінів доставки вантажів, збільшення часу простою, псування товарів, а відповідно і значні 

фінансові втрати.[5] 

Ціноутворення в міжнародній логістиці дуже сильно залежить від коливання курсів 

валют. Фактор, пов'язаний з коливанням курсів може впливати на учасників міжнародних 

логістичних відносин як сприятливо, так і вкрай негативно. 

Традиційні перешкоди утворюють мита і тарифи, які накладають двоякі обмеження на 

зовнішньоекономічну діяльність. Митні платежі ускладнюють планування логістичної 

діяльності, оскільки під їх впливом обсяги і напрямки товарних потоків можуть стрімко 

змінюватися. Мито є додатковим елементом витрат, який слід брати до уваги, при оцінці 

вартості зарубіжних джерел поставок. Крім того, митні тарифи - це політичний інструмент, 

який легко піддається зміні при зміні економічної політики уряду. 
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Більшість великих компаній, які беруть участь в міжнародних операціях, намагаються 

адаптуватися в високо конкурентному середовищі, однак відмінності між країнами в 

правилах, що регламентують конкуренцію, залишаються великою проблемою міжнародної 

логістики. 

Особливості і стандарти інфраструктури різних держав, а також окремі торгові угоди, 

становлять ще одну перешкоду для логістичних операторів. Проблеми інфраструктурної 

стандартизації обумовлені національними та географічними особливостями транспорту, 

систем зв'язку та інформаційного обміну, портових і складських потужностей. Транспортне і 

вантажно-розвантажувальне обладнання, що використовується в різних країнах, як і раніше 

сильно розрізняється по потужності, розмірам, вантажопідйомності і ширині залізничної колії. 

У такій ситуації дуже складно здійснювати розробку єдиних стандартів. В окремих державах 

і навіть регіонах однієї країни (наприклад, в США) діють власні обмеження на 

вантажопідйомність і лінійні розміри допустимих до експлуатації транспортних засобів. За 

відсутності єдиної логістичної інфраструктури вантажі при перетині національних кордонів 

доводиться перевантажувати на інші транспортні засоби або переміщати в інші контейнери, 

що веде до збільшення витрат і термінів доставки. Для розвитку і модернізації існуючих 

терміналів, портів, залізничних станцій потрібні чималі фінансові вкладення. [4] 

Окремою масштабною проблемою міжнародної логістики, що стосується виключно всіх 

держав, є екологічна безпека. Наземний транспорт, що переміщає продукцію на великі 

відстані, може істотно і систематично забруднювати навколишнє середовище шкідливими 

вихлопами і паливними відходами. Транспортні засоби, що переміщаються по воді, можуть 

завдавати значної шкоди водним басейном, забруднюючи простір. Труднощі з утилізацією 

тари і упаковки продукції, також несуть в собі ризик виникнення дисбалансу навколишнього 

середовища. Дані проблеми слід вирішувати на світовому рівні, і вони також безпосередньо 

пов'язані з впровадженням горезвісних нормативів і стандартів.[5] 

Міжнародна логістика надзвичайно чутлива до різних природних катаклізмів і при їх 

виникненні, ритм діяльності учасників логістичних процесів може істотно порушитися, а 

витрати на всіх етапах логістичних ланцюгів, зрости. 

Наприклад, кожний останній тиждень грудня і перший тиждень січня в Тихому океані, 

Жовтому, Японському і Східно-Китайських морях бушують шторми. В цей час морські 

перевезення утруднені і, навіть якщо вантаж дійшов вчасно, це не гарантує успішного 

результату. У шторм всі порти Владивостока припиняють роботи баштових кранів, а це 

значить, що нічого не розвантажується. [7] 

На міжнародну логістику впливає і відмінність в національно-культурні звичаї і традиції 

багатьох країн. Тут наочним прикладом може служити час свята весни в Китаї, який триває 

протягом декількох тижнів. При цьому практичні вся логістична діяльність, пов'язана з 

взаємовідносинами з китайськими партнерами на міжнародній арені, зупиняється. Ще один 

приклад впливу релігійних традицій – священний місяць Рамадан (Рамазан) у мусульман, 

місяць обов'язкового для мусульман поста. В цей період зовнішньоекономічна діяльність 

практично призупиняється.  

Висновки Таким чином, найбільш важливим завданням міжнародної логістики є 

створення надійних логістичних ланцюгів, які дозволили б мінімізувати витрати на 

перевезення і істотно скоротити час шляху товару від виробника до споживача. Для того, щоб 

здійснювати ефективні рішення в даному аспекті, представникам різних держав слід 

вирішувати дані завдання на міжнародному рівні, розробляти і впроваджувати єдині 
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стандарти, пов'язані з логістичними операціями, взаєморозрахунки, питаннями бережливого 

поводження з навколишнім середовищем при здійсненні діяльності з перевезень і складування 

великого якості товарів. 

Не менш важливим фактором для вирішення проблем міжнародної логістики є 

підвищення якості освіти фахівців усіх рівнів, які беруть участь в логістичних процесах. 

Крім того, всі нововведення в галузі зовнішньоекономічної діяльності повинні 

оперативно впроваджуватися в логістичний процес. Розвиток і вдосконалення інформаційних 

систем, гнучкість і адаптивність системи бізнес-процесів, а також грамотні і вчасні дії, що 

забезпечують безперервний зв'язок інформаційних технологій з багатогранними етапами 

логістики, сприятимуть вирішенню багатьох проблем міжнародної логістики, які поки ще 

існують у сучасному світі. 

Настала пора зміни усталеного світогляду. Пора визнати, що для вивчення природи 

господарства потрібен комплексний системний підхід, що включає в себе різні напрямки 

знання - наукове, релігійне і філософське. Філософія логістики як науки це форма осмислення 

вже пройденого нею історичного шляху, способи його корекції і метод виявлення зародків її 

подальшого розвитку. 
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философских аспектов проблем логистики. Рассмотрено понятие логистики как вида хозяйственной 

деятельности и научной дисциплины на основе анализа проблем логистики (общих и специфических). 
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Аннотація. В даній статті досліджена існуюча наукова відповідальність вченого за 

продукт його діяльності; розкрита необхідність перевірок, об’єктивної та 

неупередженої оцінки з боку колег, для проведення подальших досліджень. Розглянуто 

шляхи вирішення та уникнення порушень. Обґрунтовано потребу дотримання 

основних цінностей етики науки.  

Ключові слова: етика науки; професійна відповідальність; наукова репутація; етична 

оцінка.  

 

Вступ. Етика науки – це певна сукупність норм, що застосовуються у відносинах, що 

виникають між вченим і результатом його наукової діяльності, всередині наукових колективів 

та діють в рамках наукового співтовариства. Основне питання етики науки - проблема 

співвідношення наукового пізнання і ціннісного мислення.  

Основні етичні проблеми в наукових дослідженнях зводяться до наступних питань: 

- Чи не фальсифіковані отримані дані? Чи правдива опублікована інформація? 

- Чи не заподіюється шкода особам, залученим до процесу дослідження? 

Надійність отриманих результатів, як правило, забезпечується застосуванням до 

досліджень таких критеріїв науковості, як: об'єктивність, раціональність, достовірність. 

Актуальність даної теми в тому, що будь-який вчений працює в рамках певного 

колективу, організації і він ніяк не може ігнорувати сформовані в них соціальні норми та 

вимоги.  

Питання етики науки вивчали: І. Кант, Г. Скірбекк, Р. Мертон. На думку вітчизняних і 

зарубіжних соціологів і психологів, вчений, що працює в організації, виконує приблизно 4-5 

взаємопов'язаних соціальних ролей: службовець, керівник, вчений професіонал, член 

колективу. 

Головна ціль дослідження вченого полягає в тому, щоб домагатися отримання нових 

знань, фактів, вирішувати актуальні наукові проблеми, розвивати та систематизувати наукове 

знання. 

Саме принцип професійної відповідальності вченого за продукт його наукової діяльності 

лежить в основі етики науки.  

Метою статті є здійснення аналізу існуючої наукової відповідальності вченого за 

продукт його діяльності. Розкриття необхідності контролю, проведення об’єктивної та 

неупередженої оцінки колег. Розгляд шляхів вирішення та уникнення порушень для 

подальших досліджень вченого. 

Виділяють два ключові аспекти професійної відповідальності: 

При першому аспекті мова йдеться про достовірність знання, яким керувався вчений, 

створюючи своє відкриття, перед іншими вченими.  

mailto:vashishina0411@gmail.com
mailto:volnistik@gmail.com
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При другому етичне ставлення до результату наукової діяльності передбачає 

відповідальність за його подальше використання. 

З одного боку, вчений, звертаючись до колег, може сподіватися на їх об’єктивні та 

неупереджені думки. І саме вони визначають оцінку даного дослідження та можливість 

проведення подальших досліджень, від яких залежатиме вся наукова репутація.  

З іншого боку, вчений, посилаючи науковому співтовариству результат свого сумлінно 

проведеного дослідження, з дотриманням усіх належних методологічних та технічних норм 

експериментування, у тих випадках, коли їх порушення очевидне, повинен розуміти, що 

серйозного ставлення такий результат дослідження заслуговувати не буде. Тому нерідко 

перевірка вимагає, як мінімум, повторення дослідження, що немислимо стосовно кожного 

результату. 

У формуванні ментальних та поведінкових навичок вченого, типу його особистості 

беруть участь ціннісні орієнтації того чи іншого періоду. Вчений розділяє істотні цінності, які 

виростила його культура, а саме: повага до особистості, гуманізм, свобода вибору, служіння 

суспільству і т.д.  

Сталому відтворенню наукової діяльності та соціального інституту науки в цілому 

сприяє взаємозв’язок між членами наукового співтовариства. Проблеми етики науки, в такому 

випадку, в певних відносинах перетинаються з проблемами методології науки. Ще норвезький 

філософ Гунар Скірбекк писав: «Будучи діяльністю, спрямованою на пошук істини, наука 

регулюється нормами: «шукай істину», «уникай нісенітниці», «виражайся ясно», «старайся 

перевіряти свої гіпотези як можна більш ґрунтовно»». Так етика міститься в самій науці, і 

відносини між етикою та наукою не обмежуються питаннями про хороше або погане 

застосування наукових результатів [1]. 

Норми наукової етики нечасто формулюються у вигляді відповідних кодексів та 

переліків. Проте, відомі спроби виявлення, опису та аналізу цих норм. Найбільш популярною 

в цьому відношенні є концепція англійського соціолога науки Роберта Мертона, яка зображена 

в роботі «Нормативна структура науки» 1942 року. За нею етос – обов’язковий для людини 

науки комплекс норм і цінностей, які відтворювалися від покоління до покоління. Етос 

окреслює коло допустимої поведінки в рамках науки. Науковий етос пов'язаний з організацією 

відносин в науковому співтоваристві, він інтегрує і забезпечує автономію наукового 

співтовариства. Суспільство не може і не повинно втручатися в справи вчених, але вчені не 

можуть і не повинні втручатися в питання моралі, богослов'я, політики. Саме учасники 

наукової спільноти роблять висновок про адекватність їх досліджень і результатів по 

відношенню до реальності, а не люди з боку. 

В етосу є механізм контролю за дотриманням норм. У науковому етосі головна 

позитивна санкція - визнання колег, а негативна - ігнорування.  

Мертон розглядав норми науки які будуються навколо чотирьох основних цінностей: 

організований скептицизм, незацікавленість, спільність та універсалізм. 

Одним із головних критеріїв істини є практика. До неї тут відносять накопичений 

людством досвід, експеримент, матеріальне виробництво. Але практика завжди повинна бути 

корисною та доповнюватися вимогами логічного обґрунтування того чи іншого знання [2]. 

Аналізуючи норми, які включає етика науки, можна виділити ряд цінностей, а саме: 

Першою цінністю являється організований скептицизм. Це філософська позиція 

уникнення того, щоб постулювати остаточну істину. За цією цінністю кожен фахівець є 
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відповідальним за оцінювання високоякісності зробленого колегою. А також за те, щоб ця 

оцінка стала здобутком публічності. 

Незацікавленість – друга цінність. Нагороди та широке визнання не повинні бути 

основною метою. Вони можуть бути наслідком наукового досягнення. Адже безкорисливий 

пошук істини повинен стати стимулом для наукової діяльності.  

Третя цінність – спільність. Її значення полягає в тому, щоб наукове знання без зусиль 

ставало загальним надбанням. Відбувається процес засудження монопольного володіння. 

Універсалізм є четвертою цінністю. Проявляється в тому, що явища природи, які 

досліджує наука, скрізь протікають однаково. А істинність наукових тверджень повинна 

характеризуватися незалежно від титулів, звань, авторитету, раси, статі, віку тих, хто їх 

визначає. А це означає, що результати досліджень відомих вчених так само повинні 

піддаватися не менш суворим перевіркам та контролю. 

Слід також зауважити, що зберігається тенденція етичного насичення освітніх програм 

у багатьох країнах світу. Випускник, що освоїв таку програму, повинен володіти такими 

моральними переконаннями, які звертали б його професійні знання на благо суспільства [3]. 

Вводиться додатковий етичний критерій при прийомі до ВНЗ, його суть полягає у 

відсіюванні кандидатів, з перекрученими моральними засадами, вже на стадії зарахування. Під 

час навчання ставиться мета зробити етичну проблематику невід'ємною частиною кожної 

дисципліни, не обмежуючись одним курсом з етики.  

Висновок: Отже, важливим фактором для самоорганізації наукового співтовариства є 

наявність норм і цінностей, які відтворювалися від покоління до покоління вчених. Етична 

оцінка науки повинна бути розмежованою, відноситися не до науки в цілому, а до окремих 

галузей і напрямків наукового знання. 

З цього випливає, що етичні норми можуть бути зведені до наступних основних 

категорій:  

1) чесність і сумлінність при проведенні досліджень;  

2) визнання інтелектуального внеску інших вчених; 

3) взаємовідносини з громадськістю; 

4) моральні цінності, які підтверджуються або спростовуються науковим дослідженням. 

Проте, остаточний етичний вибір так або інакше залишається за вченим, і від нього 

залежить, чи будуть результати його дослідження використані на шкоду або на благо. 
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продукт его деятельности; раскрыта необходимость проверок, объективной и беспристрастной 

оценки со стороны коллег, для проведения дальнейших исследований. Рассмотрены пути решения и 

избежания нарушений. Обоснована необходимость соблюдения основных ценностей этики науки. 
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Аннотація. У статті міститься короткий огляд філософських праць, в яких 

висвітлюється явище віктимності. На основі даного дослідження можна зробити 

висновок про найбільш важливі аспекти віктимності для філософів та для розвитку 

віктимоголії: поняття жертви, роль жертви в релігії, причини явища віктимності. 

Ключові слова: віктимність у філософських працях; проблеми віктимологіі; релігія; 

жертва. 

 

Вступна частина Виктимология как научное направление начала складываться только 

в 40-50-е гг. XX столетия. На данный момент она имеет большую неисследованную область 

проблем, которая требует детального анализа и выделения наиболее интересных из них. Таким 

образом становится актуальным исследование самой виктимологической мысли, которая 

зародилась гораздо раньше виктимологии как науки. Наилучшим решением этой проблемы 

является обращение к философским текстам, анализ которых поможет определить какие 

вопросы виктимизации интересовали человечество ранее и на какие стоит обратить внимание 

сейчас. 

Крайне мало исследователей занимались анализом явления виктимности в философских 

текстах. Важными являются рассмотрение религиозного аспекта виктимности в текстах в 

книге философа Славоя Жижека «Чума фантазий» и рассуждение о работе Ханны Арендт 

«Банальность зла. Эйхман в Иерусалиме» в статьях философа Жюли Реше, однако 

полноценного исследования этой темы еще не было, что делает его еще более актуальным. 

Цель моего исследования - осветить и проанализировать философские тексты, в которых 

освящено явления виктимности и обратить внимания какие его аспекты представляли и 

представляют для философов и дальнейших исследований наибольший интерес. 
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Основна частина Данная статья содержит краткий обзор философских трудов, которые 

рассматривали явление виктимности. 

Одним из первых писал об этом французский философ и теолог Николя Мальбранш. Он 

рассматривал жертвенность в религии и говорил о том, что святой, который жертвует собой 

для блага других, втайне желает, чтобы другие испытывали несчастья, так как жертвовать 

собой для бедных страждущих доставляет намного больше удовольствия, чем дать им 

возможность избавиться от статуса жертвы. Такой взгляд на роль спасателя был первым в 

истории и дал толчок к дальнейшему рассмотрению мотивов и самого понятия жертвы и 

жертвенности, а также роли жертвы в религии. 

Следующее упоминание о виктимности можем найти в философских трудах Ницше. Им 

было введено понятие ресентимента в работе «К генеалогии морали». Ресентимент — чувство 

враждебности к тому, кого субъект считает причиной своих неудач и врагом. Представляя 

«злого врага», он выдумывает «доброго» себя. Это понятие широко используется и сейчас, так 

как объясняет еще одну причину явления виктимности. 

Одной из центральных задач философа Ханна Арендт был анализ природы поступков 

Адольфа Эйхмана, который был нацистским преступником, в книге «Банальность зла. Эйхман 

в Иерусалиме». В ней была рассмотрена природа массовых преступлений и ответственность 

жертв Холокоста.  

Французский философ Рене Жирар создал теорию «козла отпущения», которую он 

впервые сформулировал в книге «Насилие и священное». По мнению Жирара, все 

первобытные общества когда-то прошли через спонтанные коллективные убийства, которым 

предшествовали кризисы и бедствия. Убийство «козла отпущения» дает выход агрессии 

толпы, сплачивает общину и завершает этот кризис. Предлоги и поводы, оправдывающие это 

насилие, меняются, но суть остается: группа перекладывает вину и переносит агрессию на 

своих маргинальных членов. 

Славой Жижек в «Чуме фантазий» говорит о насилии и священном, но уже с точки 

зрения отсутствия преступления и жертвы в преступлении как таковом. Также он ставит под 

сомнение понятие насилия и жертвы, рассматривая их зависимость от контекста, в работе «О 

насилии». 

Жюли Реше критикует «Банальность зла» Ханны Арендт и говорит о том, что 

человеческое зло не просто банально, оно и есть добро в его предельном проявлении и что 

человека, который был бы на стороне зла, — не существует. 

Висновки На основе данного исследования можно сделать вывод о наиболее важных 

аспектах виктимности для философов: природа и понятие жертвы, роль жертвы в религии, 

массовые жертвы, коллективные жертвы, причины явления виктимности.  
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The article contains a brief overview of the works of philosophers, which highlights the phenomenon of 

victimization. On the basis of this study, there are the most important aspects of victimization for 
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Вступна частина Роздивимося прояв булінг у дітей підросткового віку у школах. Що 

таке шкільне цькування? Як його уникнути?  

Шкільна цькування - це завжди дуже складний процес, в якому беруть участь різні боки: 

жертви, кривдники або переслідувачі, спостерігачі, співчуваючі тій чи іншій стороні. Всі вони 

знаходяться в безперервному процесі взаємодії, характер якого багато в чому обумовлений 

позицією по відношенню до того, що відбувається дорослих і школи. Для батьків, дуже 

важливо, щоб школа для дитини стала місцем його комфортного перебування, розвитку 

особистості, навчання вибудовування соціальних зв'язків і дружніх взаємин. Спокійні, дружні 

відносини в класі часто виявляються навіть важливіше якості освіти. Однак психологічний 

клімат в дитячих колективах далекий від батьківських очікувань. 

Основна частина Під шкільним насильством розуміють застосування фізичного, 

психологічного та інших видів негативного впливу на дитину з боку інших дітей і підлітків, а 

також вчителів.  

Одна з причин поширеності шкільної цькуванні - високий рівень терпимості до 

насильства і жорстокого поводження в нашій культурі.  

Безкарна жорстокість по відношенню до іншої особистості вважається цілком 

допустимою. Інша причина - хлоп'яча субкультура демонстрації переваги, лідерства на основі 

фізичної сили, агресивності, підпорядкування слабших. 

Буллінг визначаеться- як утиск, дискримінація, цькування. 

Основні ознаки буллінг: 

 Нерівність сил агресора і жертви.  

 Повторюваність насильства.  

 Гостра емоційна реакція жертви. 

 Учасники: У колективі, де відбувається буллінг, є умовний розподіл ролей:  

 Буллер (агресор).  

mailto:volnistik@gmail.com
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 Пасивні учасники. 

 Спостерігачі.  

 Жертва. 

 Виховання в неповній сім'ї, де практикується негативне ставлення до життя і до 

оточуючих з боку матері; атмосфера владності, авторитарності в сім'ї; конфліктні відносини 

батьків між собою і з іншими родичами, сімейні традиції застосування насильства по 

відношенню один до одного - все це фактори ризику, що формують нахили до насильницького 

поведінки. Найчастіше в ролі кривдників виступають хлопчики, а й дівчатка, залучені в 

буллінг, за своєю жорстокістю не поступаються хлопчикам. Причинами жіночої шкільної 

цькування зазвичай стають суперництво, заздрість, ревнощі. 

Кривдники бувають різних типів: 

 Агресивний кривдник труїть не тільки слабких, але всіх. Він відрізняється 

жорстокістю, зниженим самоконтролем, високим самоповагою. 

 Тривожний кривдник схожий на своїх жертв за психологічними характеристиками: 

низький рівень самоповаги, невпевненість в собі, самотність, емоційна нестійкість. 

Сам може виявитися жертвою буллінг. 

 Пасивний агресор задирає інших в порядку самозахисту і для набуття статусу, його 

поведінка в значній мірі залежить від ситуації. 

Висновки Батькам потрібно бути уважнішими, якщо підліток незвично поводиться, 

замкнутий, пригнічений або, навпаки, агресивний, у дівчат можуть проявлятися істеричні 

реакції.  

Щоб допомогти дитині, головне - зберегти з ним довірчі відносини, щоб разом 

обговорити і оцінити ситуацію. Проаналізувати разом кожну зі сторін: сам підліток, його 

переслідувачі, спостерігачі. Що ними рухає? Як вони зазвичай поводяться? Що може змінити 

їх поведінку? Якщо емоційна травма не дозволяє дитині поглянути на ситуацію з боку, 

потрібно звернеться за допомогою до психолога. Ніколи не залишати дитину наодинці зі тим, 

що трапилося.  

Завдання дорослого - допомогти йому побачити шляхи виходу з ситуації, що склалася. 

Чи не змушувати підлітка після пережитої травми знову йти в школу, якщо дитині не вдалося 

впоратися з її наслідками. Краще перейти в інший клас або іншу школу: зміна обстановки, 

новий колектив благотворно впливають на здатність пережити травмуючий досвід, 

дозволяють вийти за межі ситуації, побачити її і оцінити з боку. 
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Зайченко К.С., ст. гр. 4511, О. П. Сікорський, к.ю.н., доцент кафедри 

Адміністративного та конституційного права 

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова  

Україна, Миколаїв 
текст дається в авторській редакції 

 
Вступна частина На сьогодні, у світі дуже гостро стоїть проблема морального чи то 

фізичного насильства над особистістю і, зокрема, буллінгу – цькування та проявів агресії до 

особистості з метою її принизити. Багато людей страждає від його проявів і в Україні. Все 

частіше ми змушені спостерігати наслідки насильства в сім’ї, агресії в соціальних мережах, 

цькування в школі.  

Основна частина Буллінг (від англ. bully – хуліган, задирака, грубіян, «to bully» — 

задиратися, знущатися) – тривалий процес свідомого жорстокого ставлення, агресивної 

поведінки, щоб заподіяти шкоду, викликати страх, тривогу або ж створити негативне 

середовище для людини. 

Вперше цей термін використав англійський журналіст Ендрю Адамс в 1990 році. З тих 

пір в Британії стало широко використовуватися словосполучення "буллінг на робочому місці" 

(workplace bullying), хоча в інших європейських країнах частіше використовують слово 

"мобінг" (від англ. Mob - натовп; mobbing - гнобити, грубити, нападати). Під терміном мобінг 

розуміють вороже, неетичне ставлення однієї людини або групи людей, яке прямо спрямоване 

і систематично повторюється по відношенню головним чином до однієї особи, на якій дане 

переслідування відбивається негативно [1].  

На сьогодні, ми можемо виділити такі види буллінгу: 

1. Вербальний (словесний) буллінг ‒ це словесне знущання або залякування за 

допомогою образливих слів, яке включає в себе постійні образи, погрози й 

неповажні коментарі про кого-небудь (про зовнішній вигляд, релігію, етнічну 

приналежність, інвалідність, особливості стилю одягу і т. п.). 

2. Фізичний булінг. Фізичне залякування або буллінг за допомогою агресивного 

фізичного залякування полягає в багаторазово повторюваних ударах, стусанах, 

підніжках, блокуванні, поштовхах і дотиках небажаним і неналежним чином. 

3. Соціальний булінг. Соціальне залякування або буллінг із застосуванням тактики 

ізоляції припускає, що когось навмисно не допускають до участі в роботі групи, 

трапеза це за обіднім столом, гра, заняття спортом чи громадська діяльність. 

4. Кіберзалякування, кібербуллінг. Кіберзалякування (кібернасильство) або буллінг 

у кіберпросторі полягає у звинуваченні когось з використанням образливих слів, 

брехні та неправдивих чуток за допомогою електронної пошти, текстових 

повідомлень і повідомлень у соціальних мережах. Сексистські, расистські та 

подібні їм повідомлення створюють ворожу атмосферу, навіть якщо не 

спрямовані безпосередньо на людину [2]. 

Загалом, існує сім ознак буллінгу: 

1. Емоційне приниження включає вербальні і невербальні способи вираження. 

Вербальні способи – це негативно забарвлені висловлювання, використання 

http://llt.multycourse.com.ua/ru/glossary/165
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підвищеного тону, крик, звинувачення у помилках, приниження здобутків і 

досягнень людини. Невербальні способи – зневажливий погляд, мовчазне 

засудження, образливі жести тощо. 

2. Продовження емоційно образливої і принизливої поведінки впродовж тривалого 

періоду. Жертви буллінгу визнають, що навіть, якщо неприйняття і несхвалення 

висловлюється у відносно м’якій формі, але впродовж тривалого періоду, виникає 

відчуття загнаності і відсутності виходу. 

3. Непривітна і недовірлива поведінка також класифікується як буллінг. 

4. Втручання у приватне життя людини. 

5. Якщо наслідком агресивного, негативного ставлення до людини є погіршення 

психологічного і фізичного стану цієї людини, то така поведінка визначається як 

буллінг. 

6. Якщо агресор має намір завдати шкоду іншій людині, або дозволяє чи сприяє, щоб 

ця людина пережила травмуючи події, ця поведінка є буллінгом. 

7. Агресор займає вище становище ніж його жертва і відповідно дозволяє собі дії, 

що принижують гідність і завдають моральної або фізичної шкоди іншій людині 

[3, с. 12 – 13]. 

У 2016 році стартувала інформаційна кампанія Посла доброї волі UNICEF Девіда 

Бекхема під назвою #EndViolence. Зокрема, у рамках цієї кампанії були проведені глобальні 

опитування серед майже 200 000 людей у 22 країнах світу, які підтвердили існування 

негативної тенденції щодо насильства над дітьми і молоддю у світі. За результатами опитувань 

67% респондентів відповідають ствердно на питання «Чи траплялись з Вами чи Вашими 

друзями випадки насильства?». Між тим, третина з них (33%) заявляють про те, що найчастіше 

джерелом насильства в їхньому житті є правоохоронні органи, ще третина (29%) потерпає від 

знущання однолітків і приблизно стільки ж опитаних (28%) говорять про насильство з боку 

батьків або піклувальників. За даними UNICEF, кожні 5 хвилин від насильства у світі помирає 

одна дитина, кожна десята дівчина у віці до 20 років стає жертвою сексуального насильства, а 

кожен третій учень віком 13-15 років систематично страждає від цькувань. 

Як же можна запобігти виникненню буллінгу серед дітей і молоді? Шляхи запобігання 

буллінгу вбачаються у навчанні вчителів реагувати на цю проблему (53%), в інформуванні 

громадськості (27%), в ініціюванні змін до законодавства (12%), а також зазначають, що варто 

приділяти більше уваги комплексному вихованню дітей (10%) [4]. 

Наукові дослідження буллінгу привернули увагу педагогічної спільноти і Міністерства 

освіти Великої Британії до проблеми гендерної соціалізації і гендерного виховання учнів 

середніх шкіл, а також до необхідності виховання у молодого покоління гендерної культури. 

У 2006 році Міністерство освіти Великої Британії розробило рекомендації і стратегії, 

спрямовані на запобігання і викорінення буллінгу у середніх школах – “Safe to Learn: Anti-

bullying Work at School” [5]. 

 У цьому документі наголошується, що буллінг – це неприпустиме явище в школі і 

кожен, хто працює у сфері шкільної освіти, є відповідальним за створення такої шкільної 

культури, де буллінгу немає місця. Згідно частини 2 Закону про освіту і інспектування 2006 

року директори середніх шкіл повинні визначати критерії поведінки учнів у школі, які 

включають винагороди, санкції і стратегії управління поведінкою учнів. Директор і педагоги 

мають право застосовувати дисциплінарні заходи, якщо випадки буллінгу мають місце і поза 
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школою, наприклад, кібербуллінг. Анти-буллінгова складова – має стати важливим 

напрямком загальної політики школи. 

Міністерство освіти Великої Британії рекомендує прийняти кожній школі важливий 

документ – Устав щодо буллінгу – “Bullying – A Charter for Action”. Цей документ має містити 

чітко розроблені критерії самооцінки для учнів, за допомогою яких можна визначити своє 

відношення до булінгу - чи схильна конкретна людина бути ініціатором ситуацій буллінгу, чи 

жертвою, чи має правильну позицію щодо подібної поведінки. 

Необхідно залучити до роботи з буллінгом не тільки педагогів, а й батьків, громаду, 

самих учнів, представників органів управління освітою, церкву, поліцію. Директорам шкіл 

рекомендовано призначити педагога або психолога зі штату школи (Behaviour and Attendance 

Consultant), який був би відповідальним за вирішення питань, пов’язаних з буллінгом, і в 

обов’язки якого входило би спостереження за поведінкою учнів, консультування і надання 

необхідної допомоги [5]. 

В Україні також велика увага приділяється боротьбі з буллінгом. На сьогодні свою 

діяльність спрямовують на це певні організації, такі як: UNICEF (інформування батьків та 

дітей про буллінг та протидія йому); Благодійний фонд "Kiddo" (протидія буллінгу); 

Громадська організація "Студена" (недискримінаційне навчання); Український інститут 

дослідження екстремізму (дитяче насилля); Жіночий консорціум України (попередження та 

подолання насильства в дитячому середовищі); Український фонд "Благополуччя дітей" 

(вчить дитину захищати себе); Міжнародний жіночий правозахисний центр "Ла Страда-

Україна" (протидія насильству в сім’ї та школі) [6]. 

Висновки Отже, як висновок можна сказати, що будь-який прояв насильства над людьми 

‒ це спільна проблема суспільства. Дуже прикро, що такі проблеми і досі постають перед нами, 

у XXI столітті, в час, коли майже все можна вирішити і подолати цивілізованим шляхом, деякі 

і досі не навчилися керувати власною агресією. Від буллінгу страждає дуже велика кількість 

людей. Проте, так не має бути. Отже, завдання громадськості на сьогодні надзвичайно важливе 

‒ навчитися шанувати людей навколо, а в першу чергу шанувати себе, задля запобігання 

проявам буллінгу. 
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Аннотация: рассмотрены основные ценности, которые выносили на первый план в 

Советском Союзе; отображено, как государство влияло на формирование системы 

ценностей граждан и как это влияло на общество 

Ключевые слова: виктимизация; общество; Советский Союз; жертвенность; 

система ценностей. 

Массовое внедрение в сознание людей таких установок, что самым важным являются 

труд, коллективизм, преданность партии, ориентация на общественно полезные интересы, 

бескорыстность, готовность к самопожертвованию, аскетизм во имя «светлого будущего» и 

др. крайне негативно сказывалось на формировании личностей советских граждан. Громкими 

лозунгами власти формировали ту систему ценностей, которая позволяла им вести за собой 

общественные массы. 

Реальным ядром системы советских ценностей, как показывают отечественные и 

западные исследования, были не идеи социализма и коммунизма, а представления о 

государстве как источнике всех социальных благ, всех прав и обязанностей граждан. В 

исследовании Лапкина центральной советской ценностью, под которую подстраивались и в 

соответствии с которой видоизменялись все остальные ценности, было “Государство” с 

большой буквы, дающее свет и тепло, жизнь и благоденствие [1]. 

Как отметил Руденский, слом социальной системы Советского союза, который 

произошел в 1991 году, закономерно вызвал разрушение социально-генетических механизмов 

развития личности, которые сложились в стране за годы советской власти, а новый механизм, 

адекватный новым социальным отношениям в стране, не сложился. Культурный шок, а затем 

длительное пребывание страны в нестабильном состоянии закономерно детерминировали 

актуализацию деструктивных механизмов социальной генетики личности [2, 163].  

В результате выливается огромный и всепоглощающий образ жертвы. Приоритеты 

расставляются в такой последовательности: Родина, коллектив, семья. Все эти установки 

заставляют человека жертвовать собою во всех ситуациях. Приоритет общественных мотивов 

был естественным проявлением идеологии тоталитарного общества, в котором частные 

интересы отдельного лица, отдельной семьи и почти любой другой отдельной социальной 

группы или организации рассматривались как подчиненные общегосударственному интересу. 

Эти факторы способствовали развитию социально-психологической виктимизации. 

Социально-психологическая виктимизация - это деструктивный механизм зарождения, 

формирования и развития социально-психологической уязвимости личности к критическим 

ситуациям социального функционирования: кризисам, конфликтам, социальным фрустрациям 

и стрессам. Социально-психологическими индикаторами дисгармонии межличностных 

отношений являются: социально-психологическая напряженность; социально-

mailto:zherebetsky.alexandr@gmail.com
mailto:volnistik@gmail.com
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психологическая отчужденность; конфликтность; межличностная и социальная 

агрессивность.  

Если до середины 1930-х годов сохранявшиеся традиционные ценностные установки 

побуждали большинство людей к хозяйственной самостоятельности, а советское государство 

искореняло такие побуждения, то в эпоху “развитого социализма” ценностные ориентации 

советских людей претерпели необратимые изменения, своего рода инверсию: навязанное 

государством потребительское иждивенчество стало нормой, а стремление к хозяйственной 

самостоятельности - аномалией. 

Однако по мере того, как общество усложнялось и дифференцировалось, становилось 

урбанизированным, идеология, рассчитанная на малообразованную массу выходцев из 

деревни, все чаще и чаще не срабатывала. В недрах советской системы ценностей, основанной 

на обожествлении Государства, вызревало ее своеобразное, хотя и не вполне продуктивное 

самоотрицание [1] . 

 В итоге совокупность рассмотренных ценностей, закладываемых Советским Союзом, в 

большой степени влияли на формировании виктимности в подсознании общества. 

Жертвенность своими личными предпочтениями, отказа от определенных взглядов в пользу 

идеализированных ценностей поставленными государством до сих пор накладывает отпечаток 

на формирование сознания общества, которое выросло на постсоветском пространстве. 
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Аннотація. Результати дослідження несуть у собі розуміння проблеми 

віктимності у нашій сучасності, а також необхідність виявляти такі особливості у 

людини, щоб мати змогу допомогти їй побороти «стан жертви». У дослідженні були 

визначені також причини виникнення розглянутого синдрому. На практиці набуті 

знання можуть бути застосовані практичні поради як треба побороти стереотипи 

суспільства.  

Ключові слова: соціальна нерівність; віктимність; агресор; жертва; 

стереотипи. 

 

Вступна частина Виктимность — достаточно устойчивое личностное качество, 

характеризующее способность человека становиться жертвой внешних обстоятельств и 

активности социального окружения, своего рода личностная предрасположенность 

оказываться жертвой в тех условиях взаимодействия с другими и воздействия этих других, 

которые в этом плане оказываются нейтральными, "не опасными" для других личностей. 

Актуальность проблемы определяется социальной и практической значимостью, 

необходимостью к выявлению людей, склонных к виктимности и как следствие составление 

актуальных советов для преодоления обстоятельств, которые делают из человека жертву.  

В статье использовались различные источники. В том числе исследование К. Хорни 

(1885–1952), в ее работе «Наши внутренние конфликты» (1945), Л.А. Колпакова «Насилие в 

семье: виктимологический аспект, дифференциация ответственности и вопросы 

законодательной техники», А.В. Лысова «О границах радикальной феминистской теории в 

объяснении насилия в семье», В.Е. Каган «Стереотипы мужественности – женственности и 

«образ я» у подростков». 

Мета статті: рассмотреть данную ситуацию на примере взаимоотношений членов семьи. 

Со стороны тещи муж ее дочери является апатичным, в то время как жена описывает его как 

чёрствого человека, который не интересуется семьёй и не выполняет нужных для нее дел. 

Основна частина Завданням статті є розглянути: общие положения о проблеме жертвы, 

принципы стандартного образа, действия со стороны «агрессора» к «жертве», возможные пути 

решения проблемы. 

Общепринятые в нашем обществе представления стандартной позиции мира включают 

в себя определенные рамки, в которые вписывается такая формулировка как «Будь мужиком». 

Из-за этого мужчины могут притворяться и ощущать себя виноватыми за то, что не 

оправдывают надежд общества и делать все, чтобы быть не хуже идеализированного образа.  

Так, создание человеком своего образа является одной из попыток решения 

возникающих внутри него конфликтов. Идеализированный образ основывается на 

mailto:kolikovavika97@gmail.com
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представлении человека о том, каким он может или должен быть. Благодаря такому 

неприемлемые конфликты представляются сглаженными [1]. 

 Мужчины вынуждены притворяться в связи с общепринятыми представлениями в 

обществе. Это определяется факторами культурного воспитания и моделями поведения, как в 

культуре, так и в семье.  

Когда человек сталкивается с ситуацией, в которой дорогие и важные ему люди 

оценивают его как «слабака», для него существует только два пути. Первый — всеми силами 

скрывать эту слабость, пытаясь справиться с сопутствующими комплексами. А второй — 

подчинить весь мир, чтобы прямо сейчас, любой ценой выглядеть сильным. 

Сказать человеку, находящемуся в глубочайшей зависимости, «ты слаб» — значит 

усилить его зависимость многократно. И, в итоге, привести к тому, что он потратит жизнь на 

сбор доказательств обратного. Это желание может возникнуть из чувства восстановления 

справедливости к себе, чтобы поддержать свой образ. 

Во время воспитания идеализированного образа, родители могут нанести мальчику 

психологическую травму, как бы говоря, что "мальчики более стойкие, им сложнее нанести 

психологическую травму". Это совсем, совсем не так. Скорее даже наоборот: нужно очень 

постараться, чтобы эту травму не нанести. Ведь, с одной стороны, если время от времени 

сообщать мальчику о его неполноценности, а с другой — создать «мужские» предлагаемые 

обстоятельства, все вышеописанное произойдет почти само собой. А дальше остается только 

ждать, когда он подпалит землю под своими и нашими ногами...» [3].  

Во время написания статьи был использован аналитический метод. 

Существуют принципы стандартного образа мужчины, которые будут отражаться в 

следующем: 

 лишение прав на чувства, если это не агрессия и нежелание быть первым. 

 лишение права на слабость 

 необходимость быть защитником 

 необходимость всегда и везде доказывать, что ты сильнее других 

 Со стороны женщин происходит следующие действия, которые могут надорвать 

доверие мужчины и привести к его неосознанной грубости и сдержанности для 

описанной ситуации. 

Приведем пример наиболее типичных таких действий: 

 Требование отдавать всю зарплату или большую её часть 

 Угрозы бросить при условии материальной или другой зависимости партнера 

 Привлечение во время конфликтов третьих лиц как дополнительного рычага 

давления на мужчину  

 Настраивание детей против отца. Обычно тоже делается с целью шантажа. 

 Угроза заведомо ложным доносом. Нанесение самой себе ссадин, кровоподтёков 

и угрозы обратиться в полицию, суд с жалобами на "побои" со стороны мужчины 

(если на самом деле насилия со стороны мужчины не было).  

 Попытки разрушить или испортить принадлежащие партнеру вещи или с 

подчеркнуто хладнокровным видом, или в неконтролируемом приступе гнева.  

 Требования заниматься исключительно тем видом деятельности, которым сочтёт 

нужным женщина. 
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 Требование со стороны женщины ограничить круг знакомств таким образом, как 

того хочет женщина, либо вообще лишиться знакомств. 

 Вербальные атаки и унижения (оскорбительные прозвища, крик, постоянная 

критика и непредсказуемо возникающее неудовольствие ваши поведением, 

насмешки, сравнения с другими людьми с целью продемонстрировать вашу 

"ущербность").  

 Агрессивное поведение и унижения с глазу на глаз и подчеркнуто заботливое – 

на публике. Хотя, часто бывает такое, что агрессорша унижает мужчину и на 

публике, желая похвастаться перед подругами своей властью над мужчиной. Это 

уже совсем запущенный случай разнузданности. 

 Резкая смена поведения. В жизни это добродушный человек, однако, его 

приступы ярости появляются почти непредсказуемо и не на шутку пугают[2].  

Висновки Одновременно с идеализированным образом существует двойной стандарт. 

Его можно отобразить следующей фразой: «маниакально желающий всегда быть первым (то 

есть, чтобы другие были слабее/хуже/доступнее), доказывающий, что умеет за себя постоять, 

мужик, добивающийся своего любой ценой, на человеческом языке называется насильником». 

В социокультурном обществе важно не выделяться. Ведь всех, кто не соответствуют 

определенным нормам, люди боятся, т.к. не могут предугадать. Поэтому таких людей 

притесняют и давят на них, чтобы сделать их поведение и принципы как можно более 

понятными и простыми для восприятия. Можно считать, что это стремление общества 

является основным стимулом для создания стереотипов.  
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Annotation: The results of the study include an understanding of the problem of victimization in our present 

day, as well as the need to identify such features of a person in order to be able to help her to overcome the 

"victim's state". The study also identified the causes of the syndrome. In practice, the acquired knowledge can 

be applied to practical advice how to overcome the stereotypes of society. 
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Виктимность. Нестандартные случаи виктимизации личности в семье  

Аннотация: Результаты исследования несут в себе понимание проблемы виктимности в нашей 

современности, а также необходимость выявлять такие особенности у человека, чтобы иметь 

возможность помочь ему побороть «состояние жертвы». В исследовании были определены также 

причины возникновения рассматриваемого синдрома. На практике полученные знания могут быть 

применены практические советы как надо побороть стереотипы общества. 
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Вступна частина У сучасних умовах, для яких характерним є розвиток нових напрямів 

у практиці та теорії запобігання злочинності, одним з таких напрямів є кримінологічна 

віктимологія, яка вивчає осіб, що постраждали від злочинної діяльності. 

Основна частина Становлення віктимології як вчення про жертву злочину відбулося 

відносно недавно, у другій половині XX століття. Пов’язується це із появою після другої 

світової війни у Західних країнах та Сполучених Штатах Америки підвищеного суспільного 

інтересу до проблеми жертв злочинів [1, с.132]. 

Віктимологія ‒ напрямок кримінології, що вивчає кількісну та якісну характеристики 

жертв злочинів, закономірності їхніх взаємовідносин зі злочинцями, з метою вдосконалення 

форм і методів запобігання злочинності. 

Предметом віктимології, а точніше кримінальної віктимології, є: 

 жертви злочинів; 

 відносини, що пов’язують злочинця та жертву; 

 ситуації, які передують злочину. 

Завданням віктимології є встановлення більш повної картини латентної злочинності 

через виявлення потерпілих від невідомих або прихованих злочинів, а також удосконалення 

механізмів компенсації шкоди потерпілому на справедливій основі [2, с. 208]. 

Віктимологічна профілактика ‒ це сукупність державних і громадських заходів, 

спрямованих на запобігання злочинності через зниження в населення загалом або в 

конкретних громадян ризику стати жертвою злочинних посягань [2, с. 210]. 

Головною метою віктимологічної профілактики є зниження ризику стати жертвою 

злочину. До цієї діяльності активно залучаються громадські організації, асоціації, різні спілки 

й комітети, клуби потерпілих тощо. 

Ефективність віктимологічної профілактики неможлива без аналізу значної інформації 

віктимологічного характеру, що дозволяє всебічно врахувати кримінологічні чинники (як 

загальні, так і ті, що характеризують конкретний злочин). Місце, час, способи вчинення 

злочинів, найбільш типові категорії осіб - чи як злочинці або потерпілі все це необхідно знати, 

узагальнювати і враховувати при організації профілактичної діяльності. 

Об’єктом віктимологічної профілактики є: фактори, що формують індивідуальну чи 

масову віктимність; обставини віктимної ситуації та процес віктимізації [3]. 

Систему суб’єктів віктимологічної профілактики становлять: 

 органи державної влади й місцевого самоврядування. Вони визначають основні 

напрями, завдання та функції профілактичної діяльності, забезпечують 

функціонування та реалізацію регіональних і місцевих програм; 

 правоохоронні органи всіх рівнів. Вони забезпечують безпосереднє здійснення 

заходів спеціальної та індивідуальної віктимологічної профілактики (особиста 

охорона, охорона житла, майна тощо); 
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 підприємства й установи різних форм власності, громадські формування та окремі 

громадяни [4]. 

 У віктимологічній профілактиці вирізняються два основні напрями запобіжних 

заходів, об’єктами яких є віктимологічні ситуації: 

 індивідуальна ‒ віктимологічна профілактика, спрямована безпосередньо на 

потенційних і реальних жертв; 

 загальна, чи індивідуально-групова ‒ віктимологічна профілактика, зорієнтована 

на груповий рівень. 

При реалізації першого напряму увагу приділяють заходам, спрямованим на усунення 

віктимно-небезпечних ситуацій (патрулювання, обладнання технічними засобами охорони й 

безпеки, поліпшення організації дорожнього руху, залучення громадськості до вирішення 

завдань колективної та особистої безпеки тощо). 

При реалізації другого напряму необхідно здійснювати заходи виховного впливу, 

професійного навчання, правової пропаганди, медичного характеру, забезпечення населення 

спеціальними засобами захисту тощо [2, с. 210]. 

Заходи профілактики можуть бути: безпосередніми або ранніми. Заходи безпосередньої 

профілактики спрямовані на особу, яка вже стала жертвою злочину або така, яка перебуває у 

стані, близькому до "перетворення" у жертву; заходи ранньої профілактики ‒ на особу, що 

підпадає під ознаки потенційної жертви, для якої характерним є високий рівень віктимності. 

Важливим засобом загально-соціальної віктимологічної профілактики є правове 

виховання. Практика свідчить, що деякі злочини ставали можливими у зв’язку з правовою 

необізнаністю громадян, особливо щодо меж необхідної оборони. Позитивний ефект 

досягається роз’яснювальною роботою з населенням, особливо з тією його частиною, яка 

характеризується підвищеною віктимністю. Саме у цьому випадку необхідно використовувати 

інформацію про осіб, що через власну необережність стали жертвами злочинів; активніше 

використовувати засоби масової інформації, поширювати знання про способи вчинення 

злочинів, що розраховані на необачність та зайву довірливість потерпілих. Виступаючи з 

лекціями, бесідами, працівники правоохоронних органів повинні звертати увагу на обставини 

віктимного характеру, рекомендувати бути більш уважними, обачними, обережними, 

критично ставитися як до своїх вчинків, так і вчинків, інших осіб [5]. 

Висновки На підставі вищевикладеного можна зробити висновок, що віктимологічна 

профілактика не може, на жаль, вирішити всіх проблем, але суттєво може підвищити рівень 

запобігання злочинності, створюючи можливість для застосування комплексних заходів, 

підвищуючи її ефективність. Зневажати можливостями віктимологічної профілактики, а тим 

більше ігнорувати їх ‒ означає вести боротьбу зі злочинністю частково. На останок, слід 

відмітити, що ефективність віктимологічної профілактики залежним, від багатьох факторів, 

передусім, від організаційного та тактичного характеру. 
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Аннотація. Розглянуті у тезисах питання, що стосуються віктимології корупції 

допомагають більш ширше зрозуміти проблему корумпованості суспільства, а також 

прослідкувати безпосередньо сам механізм утворення цього процесу. За допомогою 

отриманих знань можна завчасно передбачати можливість злочину та запобігти 

його скоєнню. 

Ключові слова: віктимність; корупція; злочин;жертва злочину.  

 

Вступна частина Віктимологія корупції - це прояв характерних рис жертви щодо 

соціального феномена - корупції.  

Актуальність теми віктимології корупції полягає в тому, що це відносно новий напрямок 

віктимології, який вивчає жертв корупційних злочинів, вироблення заходів віктимологичного 

попередження корупційної злочинності та надання своєчасної віктимологичної допомоги 

жертвам. Відносної датою народження віктимології є 1941 р коли з'явилася стаття німецького 

кримінологи Ганса фон Гентінг «Злочинець і його жертва». Гентінг, аналізуючи кримінальні 

справи, прийшов до висновку про те, що є жертви, які або піддаються, або сприяють, або 

провокують злочин. Також серед вчених, які займалися цим питанням можна назвати 

Устинова В. С., Ендрю Кармена, Вишневецького К.В., Полубінского В. І. 

Метою даної роботи є розгляд поняття віктимності в площині корупції і характеристики 

корупційно-віктимних людей, визначення шляхів профілактики даного явища. 

Основна частина Кримінальна віктимологія в широкому сенсі під поняттям «жертва 

злочину» має на увазі як фізичних, так і юридичних осіб, прямо і безпосередньо або 

опосередковано постраждалих від злочину або тих що страждають від злочинності в цілому, 

а також людей, які зазнали моральну, фізичну і майнову шкоду в результаті злочинного 

посягання, вчиненого щодо близької людини або утриманця, прямих і безпосередніх 

постраждалих від злочину.  

Під корпоративної жертвою корупції розуміється юридична особа, якій в результаті акту 

корупції безпосередньо або опосередковано заподіюється матеріальної чи моральної шкоди 

або ділова (професійна) і / або політична репутація якого підривається таким актом[6]. 

Під криміналізованою жертвою корупції розуміється фізична особа, залучена проти її 

волі (шляхом обману, погроз, шантажу, іншим способом) у вчинення корупційного діяння або 

корупційної діяльності. У цьому випадку буде доречним відзначити випадок з віктимології 

корупції, коли чиновник (державний службовець) стає жертвою конкретного корупційного 

скандалу або пішаком в корупційній угоді[6]. 
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Корупційну віктимність можна визначити як потенційну здатність громадян і / або 

юридичних осіб стати жертвою корупційного злочину в силу певних особистісних 

властивостей і віктімогенних обставин. 

Корупційна злочинність - категорія кримінологічна, що представляє собою сукупність 

злочинів, які безпосередньо посягають на інтереси державної влади та публічної служби, що 

здійснюються публічними особами і виражаються в незаконному отриманні ними 

матеріальних благ і переваг, а також у наданні останнім таких благ і переваг. 

Віктимологічний механізм корупції виглядає наступним чином: це заохочення 

громадянами і представниками юридичних осіб використання уповноваженими особами свого 

службового статусу і посадових повноважень для незаконного отримання матеріальних благ і 

переваг[1]. 

Розглянемо питання про злочинця і жертви в корупційній злочинності. Основним 

домінуючим мотивом скоєння злочинів даної категорії є корисливий мотив (мета такого 

злочину - збагачення, але останнім часом виділяються групи злочинців, якими рухає мотив 

«престиж»: призначення на більш високу посаду, завоювання авторитету серед оточуючих і 

т.д.[5] Мотив не може формуватися сам по собі, без впливу зовнішніх умов, тому він 

відображає єдність умов існування соціального середовища і особистісних якостей індивіда, 

заломлених в цих умовах. 

Особистість корупціонера свідчить про наявність деяких відмінних психологічних 

особливостей, наповнених негативним змістом, ціннісно-нормативної мотивацією і стійкими 

психологічними особливостями, поєднання яких має криміногенної значення і специфічно 

саме для злочинців. 

Специфіка морально-психологічного образу корупціонера є важливим фактором 

вчинення ним злочинів, однак одномоментно не є психологизации причин злочинності, 

оскільки моральні особливості складаються під впливом соціальних відносин довкілля 

особистості. 

На соціальному рівні в корупційному поведінці особи проглядається прагнення до 

досягнення певного соціально-рольового становища в професійному плані або громадській 

діяльності, яке знаходить відображення в кар'єрі, забезпеченні матеріальними благами, 

завоюванні авторитету. 

На соціально-психологічному рівні передбачається прагнення до придбання визнання з 

боку особистісно значимого групового оточення, тобто визнання за матеріальним 

становищем, за значимістю посади. Серед корупціонерів зустрічаються особи, які прагнуть до 

утвердження на будь-якому з перерахованих рівнів, причому деякі з них так вирішують свої 

внутрішньоособисті проблеми, тобто самостверджуються. 

За соціальним статусом особистість корупціонера істотно відрізняється від особистості 

інших злочинців. Вони належать до вікової групи від 23 до 55 років, в основному це люди 

сімейні, прекрасні працівники (володіють виключно діловими якостями і досить високим 

рівнем працездатності), мають вищу освіту (часто не одну), прагнуть до кар'єрного росту, але 

не заради честолюбства, а з метою використання свого службового становища для досягнення 

корисливих цілей особистого або корпоративного характеру. У віковому відношенні це також 

люди з усталеною психікою і світоглядом. 

Охарактеризуємо потерпілих у їх рольовому статусі: посадові особи, що займають певні 

посади, або особи, які виконують управлінські функції або займаються громадською 

діяльністю, які в силу виконання своїх професійних функцій частіше, ніж інші, виявляються 
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потерпілими від злочину (наприклад, вони піддаються підкупу за вчинення будь-які дії або 

(бездіяльності), вчиненого на користь хабародавця). В даному випадку ця категорія осіб може 

бути не тільки потерпілою стороною, а й особою, що підлягає притягненню до кримінальної 

відповідальності, якщо буде мати місце вимагання хабара або використання функціональних 

повноважень свого посадового або службового становища, статусу та авторитету в 

корисливих особистих або вузькогрупових цілях.  

На відміну від корупціонера жертвами корупційних злочинів є фізичні й юридичні особи. 

У жертв даних злочинів віковий критерій варіюється від 16 до 60 років. 

На соціально-психологічному рівні можна говорити про віктимізацію населення. 

Корупція щільно увійшла в життя нашого суспільства, проникла в усі сфери його 

функціонування, і населення стало толерантно по відношенню до неї. На думку населення, 

простіше заплатити посадовій особі і швидко отримати результат у вирішенні будь-якого 

питання, ніж довго вирішувати його дотриманням правомірною процедури. На сьогоднішній 

день корупційні взаємини стали замінювати правомірні. 

Беручи до уваги усі вищенаведені тезиси можна стверджувати що наразі гостро постає 

питання віктимологічної профілактики. Підвищення ефективності попередження корупційних 

злочинів може бути досягнуто за рахунок таких заходів: 

 проведення антикорупційної пропаганди серед різних верств населення із 

залученням освітніх установ; 

 організації правової допомоги особам, які потрапили в поле корупційного впливу; 

 цілеспрямованого впливу на найбільш потенційно віктимні групи громадян, які 

за родом діяльності систематично контактують з посадовими особами та 

службовцями різних рівнів з метою формування у них позиції активної протидії 

зазіханням на їх законні інтереси та права. 

Та все ж однією з основних мір профілактики можна зазначити збільшення 

відповідальності корупціонерів перед державою та її громадянами. На сьогоднішній день 

згідно зі Статті 368 «Отримання взятки» [4]- отримання взятки в особливо крупних розмірах 

або службовою особою яка займає особливо відповідальне становище карається позбавленням 

волі на строк від восьми до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи 

займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна. Але це не 

найстрашніше покарання, якщо порівнювати із країнами світу. Наприклад, Китай має одне з 

найсуворіших антикорупційних законодавств. Покарання за хабарі - тюремне ув'язнення або 

смертна кара. За останні кілька років позбулися життя більше десяти тисяч китайських 

чиновників.У Китаї працює масова програма по відучування чиновників і громадян брати і 

давати хабарі. Високопоставленим чиновникам організовують відвідування тюрем, де 

відбувають покарання хабарники. А інформацію про шкоду крадіжки діти отримують ще з 

молодших класів школи. 

У Сінгапурі введено поняття «презумпція корумпованості», згідно з якою чиновник, 

підозрюваний в отриманні хабара, вважається винним, поки не доведе протилежне. Така 

жорстка антикорупційна політика вивела Сингапур в число держав з найнижчим рівнем 

корупції. 

Дуже жорстко обходяться з хабарництвом на Близькому Сході. У країнах, де діють 

норми шаріату, корупція прирівняна до крадіжок. Карають за злочин відповідно до Корану: 

наприклад в Саудівській Аравії і Еміратах чиновникам, спійманим на хабарі, відрубують руку.  
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Звичайно, це жорстокі методи, але за потребі швидкого очищення владної гілки, тільки 

вони можуть гарантувати результат.  
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Victimology of corruption  

Annotation. Issues concerning the victimology of corruption are considered in the theses to help a broader 

understanding of the problem of the corruption of society, as well as to trace directly the very mechanism of 

formation of this process. With the help of acquired knowledge, it is possible to foresee the possibility of a 

crime and prevent it from being committed. 
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Аннотация. Рассмотрены в тезисах вопросы, касающиеся виктимологии коррупции, помогают более 

широкое понять проблему коррумпированности общества, а также проследить непосредственно сам 

механизм образования этого процесса. С помощью полученных знаний можно заранее предвидеть 

возможность преступления и предотвратить его совершение. 
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Аннотація. Стаття розкриває прямий зв'язок формування віктимної поведінки дітей 

в сім’ях де напружена обстановка, яка пов’язана з невротичними рисами характеру 

батьків. Досліджуються чинники пов’язані з психічними особливостями батьків, 

чинники, пов’язані із станом соціально-економічним статусом сім’ї та чинники, 

пов’язані з нормами і стилем сімейного виховання, які звичайно впливають на емоційне 

становище дитини.  

Ключові слова: Віктимізація; віктимна поведінка; віктимна поведінка у дітей; вплив 

сім’ї на віктимність. 
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Вступна частина У наш час переходу країни з одного якісного стану в інший 

відбуваються не тільки позитивні зміни в суспільстві, але виникають і негативні соціально-

економічні явища, які позначаються на підростаючому поколінні. Основи віктимності людини 

закладені в дитинстві залежать від можливості раннього виявлення схильності дитини стати 

жертвою несприятливих умов соціалізації. На розвиток дитини впливають різноманітні 

чинники негативного характеру: кризові процеси в сім’ї і соціальна напруженість у 

суспільстві, посилення шкільного благополуччя і широкий криміногенна обстановка 

суспільного життя. 

Було виявлено безпосередній зв'язок між агресивною поведінкою дітей та методами 

виховання в родині. А. Бандура та Р. Уолтерс встановили, що, якщо поблажливо відносяться 

до агресії своїх дітей і навіть потурають їм, то діти стають ще агресивнішими. Також, діти, 

яких суворо карають, теж агресивно себе ведуть. Агресивна та жорстка поведінка дітей стали 

предметом дослідження (Н. Волянюк, Г. Ложкін, А. Гюгенбюль, Л. Берковіц). 

Мета дослідження полягає у з’ясуванні ролі с’імї у віктимізації дітей та розкритті 

напрямків віктимологічної профілактики. 

Основна частина Під віктимною поведінкою, розуміють таку поведінку, при якій 

жертва, свідомо чи несвідомо, сприяє скоєнню злочину та створює умови для криміналізації, 

зневажаючи запобіжними заходами. Головною ознакою віктимної поведінки є здійснення 

певних дій або бездіяльність, які сприяють тому, що людина становиться в ролі жертви.  

У віктимних дітей з’являється почуття незахищеності. Це спостерігається в сім’ях, де 

напружена обстановка, яка пов’язана з невротичними рисами характеру батьків. Це сім’ї де 

панують постійні сварки між батьками, агресія, незгода один з одним, а також сім’ї на межі 

розпаду – діти мають приховану ворожість, байдужість батьків та образи.  

Існує багато чинників, пов’язаних з психічними особливостями батьків, чинників, 

пов’язаних із станом соціально-економічним статусом сім’ї та чинників, пов’язаних з нормами 

і стилем сімейного виховання, які звичайно впливають на емоційне становище дитини.  

До першої групи чинників відносяться специфіка взаємодії батьків з дітьми, заснована 

на емоційно-психологічному стані батьків. Наприклад: 

 нервові зриви у вигляді крику, жорсткої поведінки, фізичного покарання, 

постійних зауважень та критики, незадоволеність батьків власним життям; 

 гіперопіка матері, заснована на почутті самотності, що призводить до формування 

у дитини невпевненості у своїх силах , неадекватної оцінки того що відбувається, 

тривожності; 

 певні особливості матерів, такі як, нарсицизм, імпульсивність, низька самооцінка, 

депресія, що призводять до формування характерного стилю особистісного 

реагування дитини. 

До чинників пов’язаних із станом соціально-економічним статусом сім’ї відносяться: 

 неповна сім’я, в якій присутня відсутність підтримки, що призводить до 

соціальної ізоляції матері, яка проявляє свої почуття у вигляді жорсткої поведінки 

або глибокого почуття провини; 

 молодий вік батьків, який супроводжується фінансовим неблагополуччям, 

низьким рівнем освіти, що призводить до ігнорування потреб дитини ; 

 низький соціально-економічний статус родини, економічна нестабільність, що 

призводить до віктимізації в сім’ї. 
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Чинники, пов’язані зі стилем сімейного виховання: 

 авторитарний стиль призводить дитину до відчуття своєї ущербності, протесаної 

поведінки; 

 гіперопіка призводить до невпевненості та безпорадності; 

 алкоголізм одного або обох батьків призводить до формування спів залежних 

відносин та занедбаності дітей; 

 конфлікти в сім’ї збільшують ризик інцестуальних відносин. 

Вайс Дж., перераховує обставини, які викликають у дитини підвищену віктимізацію: 

 якщо дитина вважає що батьки соромлять її, вона вірить в свою неповноцінність; 

 якщо батьки дитину не захищають, то дитина вважає що вона не заслуговує на це, 

тому дитина може стати замкнутою, тривожною або схильною до паніки; 

 якщо батьки не приймають дитину, вона думає, що не заслуговує на це, і тому її 

самооцінка падає, дитина думає, що не заслуговує на любовне лише від батьків, а 

й від інших людей; 

 якщо дитину постійно сварять за якусь її особливість характеру, вона на 

несвідомому рівні може з цим погоджуватись і вважати себе поганою людиною; 

 якщо хтось із батьків має алкогольну залежність, то дитина може відчувати з 

одного боку, занепокоєння про нього, а з іншого – емоційне відкидання від цієї 

людини. 

Результатами дослідження є те, що внутрішньо-сімейні чинники набувають великого 

значення у формуванні особистості. Взаємини в сім’ї, її структура, особливості членів сім’ї 

впливають на формування особистості дитини, її самооцінку та рівень віктимності. 

Висновки Виходячи з вищесказаного ми можемо зробити висновки, що взаємовідносини 

в сім’ї, її структура впливають на особистість дитини. Фахівці всіх рівнів розуміють, що 

необхідні адекватні форми і методи спілкування та взаємодії з віктимними дітьми в роботі з 

ними. Оскільки діти розвиваються, багато чого можна змінити і них самих та в особливостях 

поведінки, світогляді. Але зміна дитини – дуже складний і тривалий процес, який вимагає 

великих знань.  

Для суспільства пріоритетне значення повинні мати заходи віктимологічної 

профілактики та попередження віктимізації у дітей, серед яких важливу роль має відігравати 

психопрофілактична робота. 
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THE IMPACT OF FAMILY EDUCATION ON VITAMINARY BEHAVIOR OF CHILDREN 

Annotation. The article reveals the direct connection of the formation of victimal behavior of children in 

families where there is a tense situation, which is associated with neurotic traits of the nature of parents. The 
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factors related to the state of the socio-economic status of the family and the factors related to the norms and 

style of family education, which usually affect the emotional state of the child, are explored. 

Keywords: Victimization; victim behavior; victimal behavior in children; the influence of the family on 

victimization. 
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Аннотація. Дані тези присвячені філософським роздумам на все більш актуальну 

тему віктимізації суспільства. Розглянуто причини "стану жертви" і головна 

відмінність від жертовності. На основі проведеного аналізу зроблено висновок про 

неправильне сприйняття відповідальності і власних невдач. Жертовність - особистий 

позитивний досвід, заснований на стражданнях і травмах. 

Ключові слова: стан жертви; жертовність; віктимізація. 

Вступна частина Актуальность. Все социально-культурные изменения, которые 

постоянно происходят в нашем мире, во многом являются двигателем виктимизации 

общества. Жертвенное поведение сделалось модным и для правых, и для левых, и среди 

богатых, и среди бедных. И возможно, впервые в человеческой истории каждая 

демографическая группа общества ощущает себя жертвой. И все это происходит с 

колоссальным негодованием нравственности.  

Основна частина Мода на виктимность прежде всего ужасна тем, что отвлекает 

внимание от реальных жертв. Словно мальчик из детской, который кричал «волки, волки!». 

Чем больше становиться вокруг людей, которые якобы пали жертвой какой-нибудь ерунды, 

тем сложнее разглядеть реальных жертв. 

Попробуем проанализировать, что в современном обществе приводит к «состоянию 

жертвы» и чем отличается от жертвенности. 

Некоторые расположены думать, что их проблемы в принципе не поддаются решению 

(даже если это не так). Они пытаются найти вину в своих проблемах у других людей или во 

внешних обстоятельствах. На время это улучшает состояние, но в конечном счете ведет к 

раздражительности, беспомощности и отчаянию.  

Одни недовольны, что на занятиях в университете им задали читать книгу по расизму; 

другие — что запретили рождественскую елку в центре города; третьи — что повысили на 

полпроцента налоги на инвестиционные фонды. Но каждый, кто чем-то оскорблен, ощущает 

себя угнетенным, а потому — имеющим право возмущаться и пользоваться вниманием.  

СМИ поощряют и поддерживают такие настроения, ибо это полезно для бизнеса. 

Писатель и медийный комментатор Райан Холидей говорит о «порнографии возмущения»: для 

СМИ легче (и доходнее) писать не о реальных историях и реальных проблемах, а о чем-нибудь 

умеренно оскорбительном – раструбить о нем как можно шире, спровоцировать возмущение, 

а у другой части населения вызвать «вторичное возмущение» этим возмущением. [2, с.103] 
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Таким образом, можно сделать вывод, что в данное время существует неправильное 

восприятие ответственности/вины, люди не готовы решать свои проблемы и это приводит к 

страданиям. А те, кто живет с вечным ощущением собственной виктимности, находят все 

больше поддержки и участия. Но все на самом деле проще и кроется в восприятии человеком 

своих проблем. Страдание каким-то образом перестает быть страданием в тот момент, когда 

обнаруживается его смысл, как, например, смысл жертвенности. [1, с.115] 

Жертвовать означает оставить и покинуть то, что мы имеем или желаем, ради более 

высокого, более значительного, более необходимого или неотложного. Может показаться, что 

необходимость жертвовать возникает в редких случаях и при особых обстоятельствах. Но это 

не так. Мы практикуем жертвенность чуть ли ни каждую минуту нашей жизни. Каждый из нас 

всегда был и будет вовлечен в акт жертвования на том или ином уровне. Жертвенность - это 

постоянное дело! Когда мы встаем утром, мы поступаемся нашим отдыхом ради завтрака, 

физической зарядки или работы. [3, с. 3] 

Т.е. если смотреть глубже, «состояние жертвы» и жертвенность во многом связаны. 

Проблема только в психологии восприятия человеком ситуации. Кто-то вопит о 

несправедливости судьбы, а кто-то и вовсе занимается самостигматизацией. К сожалению, оба 

варианта виктимности приносят вред.  

Висновки Современное общество - несчастно, в моде виктимность. Так много статей о 

том, как побороть состояние жертвы и стать счастливым. Но ни одной о жертвенности. Ни 

одной о том, что жизни без страданий, в данном случае страдания приравниваются к 

жертвенности, нет. Дорога к счастью усеяна постыными провалами. А если основываться на 

работах украинского философа Жюли Реше о том, что «личность это травма» [4], то можно 

сказать, что жертвенность – это тот самый личный позитивный опыт, основанный на 

страдании и травмах. И именно он способен куда-то привести, изменить точку зрения, да и 

всю жизнь. Жертвенность – выбор, который нас определяет, как личность, и разделяет на 

жертв и счастливых людей. 
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SACRIFICE  

Annotation. These theses are devoted to philosophical reflections on an increasingly urgent topic of 

victimization of society. The reasons for the "state of sacrifice" and the main difference from sacrifice are 

considered. On the basis of the conducted analysis, the conclusion is drawn about the misconception of 

responsibility and own failures. Victim is a personal, positive experience based on suffering and trauma. 

Keywords: the state of the victim; sacrifice; victimization. 

 

Раева А.Н., Патлайчук О.В. 

ЖЕРТВЕННОСТЬ 

Аннотация. Данные тезисы посвящены философским размышлениям на всё более актуальную тему 

виктимизации общества. Рассмотрены причины "состояния жертвы" и главное отличие от 

жертвенности. На основе проведенного анализа сделан вывод о неправильном восприятии 
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ответственности и собственных неудач. Жертвенность - личный позитивный опыт, основанный на 

страдании и травмах. 

Ключевые слова: «состояние жертвы», жертвенность, виктимизация. 
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Аннотація. У статті здійснено спробу звернути увагу до негативного 

інформаційного впливу на суспільство. Використання психологічних прийомів 

маніпулювання свідомістю чи підсвідомістю людини через використання різних 

засобів масової інформації. Вплив екранізованого насилля на поведінку людини. 

Розглянуто девіантну поведінку людини, яка пов’язана зі злочинністю одним 

ланцюгом. 

Ключові слова: девіантна поведінка, інформаційно-психологічний вплив, медіа-

аддикція. 

 

Вступна частина В Україні протягом 10 років відбувається постійне розширення 

інформаційного простору, яке величезною хвилею віктимізує населення. Головними явищами 

стали дезінформація та пропаганда. Незнання того, як перевірити правдивість повідомлень, є 

основними факторами, котрі породжують масове соціально-психологічне явище, як 

інформаційна віктимізація. Щоденна необхідність людини у медіа-повідомленнях, яка 

викликається розважальним характером та надмірним емоційним забарвленням, зумовлює 

формування нового виду залежності – медіа-аддикцій. 

Аналіз досліджень та публікацій. Вищезазначена проблема віктимології отримала своє 

осмислення у працях Бутиріної О.М., Джужи О.М., Моісеєва Є.М., Ривмана Д.В., з питань 

впливу медіа-простору досліджували Брайант Д. та Томпсон С. На етапі формування 

віктимології з’являються нові типи жертви, а девіантна поведінка зумовлюється, окрім вже 

відомих чинників, ще й інформаційно-психологічними впливами.  

Мета статті полягає у з’ясуванні сутності інформаційної віктимізації та влив 

екранізованого насилля на свідомість людини.  

Основна частина Інформація, яка поширюється в Інтернеті, може бути недостовірною. 

Тому існує загроза негативного інформаційного впливу на суспільство, що, може викликати 

поширення девіантної поведінки людини, негативні настрої та віктимізацію суспільства. 

Такий інформаційний вплив може ставати причиною мітингів і масових заворушень.  

Як зазначає Рівман Д.В., будь-яка людина віктимна, оскільки вона перебуває в певному 

життєвому положенні й може стати жертвою злочину. Індивід не здобуває віктимності, 

навпаки, він просто не може бути не віктимним, тому що є членом суспільства, у якому існує 

злочинність, тож, це і є можливість стати жертвою злочину. Якщо говорити про інформаційно-

віктимізованих осіб, то вони зазнають психологічного насилля через використання різних 

засобів масової інформації. 

mailto:slava.korzh.79@gmail.com
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Наслідком інформаційної віктимізації є сприйняття інформації на емоційному, а не на 

раціональному та критичному рівні, недовіра до влади та відсутність відчуття безпеки у 

державі. 

На сьогодні виділяють такі загрози в інформаційно-комунікаційній сфері: 

 “прояви обмеження свободи слова та доступу громадян до інформації; 

 розповсюдження культу насильства, комп’ютерної злочинності та комп’ютерного 

тероризму; 

 розголошення конфіденційної інформації, що є власністю держави, яка 

спрямована на забезпечення потреб та національних інтересів суспільства і 

держави; 

 маніпулювання свідомістю чи підсвідомістю людини шляхом поширення 

недостовірної або неповної інформації”. 

Віктимологія пізнає характеристики індивідуальної та масової форм вияву девіантності, 

пов’язаної зі злочином і злочинністю “одним ланцюгом”. Організації у Великій Британії, 

встановили, що половина з тих, хто вчиняв злочини, свого часу були їх жертвами. Не варто 

виключати таке явище як “медіа-насильство” та вплив екранізованого насилля на свідомість 

людини. 

Виділяють наступні жертви злочинів:  

 імпульсивна жертва, яка характеризується загальмованістю реакцій та 

раціонального мислення на напади зловмисника; 

 установча жертва. Агресивна жертва, “ходяча бомба”, що провокує нападника на 

агресивні дії; 

 жертва з утілітарно-ситуативною активністю. Добровільні потерпілі, які через 

свою діяльність, статус, що потребують уваги та концентрації, опиняються у 

небезпеці; 

 раціональна жертва. Жертва-провокатор, що сама створює ситуацію здійснення 

злочину і сама потрапляє в цю пастку 

 жертва з ретристською активністю. Пасивний провокатор, який своєю 

підвищеною доступністю та тривожністю підштовхує злодіїв до скоєння 

злочинів. 

Активні жертви – це такі особи, які, не перевіряють отриману інформацію та поширюють 

її далі шляхом надмірно розгорнутих дискусій зі своїм оточенням – у родинному колі, з 

друзями, на роботі, по телефону. При цьому в останньому випадку дискусія може бути почута 

сторонніми особами, тоді інформаційно-віктимізований є раціональною жертвою, яка не 

усвідомлено створює небезпечну для себе ситуацію. 

На прикладах пасивної жертви зазначимо, що окремого аналізу потребує саме особа, 

котра має певну залежність.  

Інформаційна віктимізація тісно пов’язана з медіа-аддикціями, які виникають у зв’язку з 

переглядом одних і тих самих медійних джерел, тобто сприйняття інформаційних повідомлень 

виключно одного каналу, блогу, спільноти в соціальній мережі тощо. Томпсон С. з цього 

приводу доречно зазначає, що користувачі активно вибирають телепередачі та інші носії 

медіа-інформації для задоволення своїх індивідуальних потреб. 

Висновки Резюмуючи викладене, доцільно зазначити, що акцент робиться саме на 

особах з медіа-залежністю тому, що вони по суті є групою ризику, сприятливим підґрунтям 
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для поширення інформаційної віктимізації в соціумі, через те, що вони систематично 

піддаються інформаційно-психологічному впливу з боку обраних ними ж медіа-джерел. 
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Potapova T.D., Patlaichuk O.V 

Information victimization in the media space 

Annotation. The article attempts to draw attention to the negative informational impact on society. Use of 

psychological methods of manipulating the consciousness or subconscious of a person through the use of 

various media. The Effect of Filmed Violence on Human Behavior. The deviant behavior of a person, which is 

connected with crime in one chain, is considered. 

Keywords: deviant behavior, information-psychological influence, media-addiction. 

 

Потапова Т.Д, Патлайчук О.В. 

Информационная виктимизация в медиапространстве 

Аннотация. В статье предпринята попытка обратить внимание на негативное информационное 

воздействие на общество. Использование психологических приемов манипулирования сознанием или 

подсознанием человека через использование различных средств массовой информации. Влияние 

экранизированного насилия на поведение человека. Рассмотрено девиантное поведение человека, 

которое связано с преступностью одной цепью. 

Ключевые слова: девиантное поведение, информационно-психологическое воздействие, медиа-

аддикция. 

 
УДК 14  

КОНЦЕПТ РЕСЕНТИМЕНТУ В ФІЛОСОФІЇ Ф. НІЦШЕ 
Поворознюк О. С., ст. гр. 4371, Дрожанова О. М., канд. соц. наук, доцент кафедри 

філософії та культурології 

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова 

Україна, Миколаїв 

alexey99195@gmail.com, sana71@mail.ru 

 

Аннотація. Розглянуто поняття ресентименту як центральне в ніцшеанській 

генеалогії моралі. З’ясовано специфіку ресентиментної настанови як 

трансформованого ціннісного переживання. 

Ключові слова: ресентимент; реактивна пам’ять; цінності. 

 

Загальнокультурні й соціально-політичні реалії сьогодення виявляють затребуваність 

саме ніцшеанської думки при вирішенні проблем культурної ідентичності та при розробці 

сучасних етичних соціально-психологічних концепцій. Метою роботи є розгляд концепту 

ресентименту як складного комплексу антропологічних і соціокультурних явищ, який був 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID&amp;I21DBN=UJRN&amp;P21DBN=UJRN&amp;S21STN=1&amp;S21REF=10&amp;S21FMT=JUU_all&amp;C21COM=S&amp;S21CNR=20&amp;S21P01=0&amp;S21P02=0&amp;S21P03=IJ%3D&amp;S21COLORTERMS=1&amp;S21STR=%D0%96100597
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID&amp;I21DBN=UJRN&amp;P21DBN=UJRN&amp;S21STN=1&amp;S21REF=10&amp;S21FMT=JUU_all&amp;C21COM=S&amp;S21CNR=20&amp;S21P01=0&amp;S21P02=0&amp;S21P03=IJ%3D&amp;S21COLORTERMS=1&amp;S21STR=%D0%96100597
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID&amp;I21DBN=UJRN&amp;P21DBN=UJRN&amp;S21STN=1&amp;S21REF=10&amp;S21FMT=JUU_all&amp;C21COM=S&amp;S21CNR=20&amp;S21P01=0&amp;S21P02=0&amp;S21P03=IJ%3D&amp;S21COLORTERMS=1&amp;S21STR=%D0%96100597
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уведений у філософський обіг Фрідріхом Ніцше й отримав у подальшому широку розробку в 

гуманітарному дискурсі модерну. 

Термін «ресентимент» з'явився в лексиконі Ніцше, коли йому знадобилося пояснити, 

яким чином в житті європейського людства стався відкритий ним «переворот цінностей». При 

всій проблематичності цього ніцшеанського відкриття саме поняття «перевороту цінностей», 

фіксуючи порушення належного співвідношення цінностей самозбереження («нижчих 

цінностей») і цінностей творчого зростання і розвитку («вищих цінностей»), містить в собі 

величезні пізнавальні та аналітичні можливості. Як, втім, і всі поняття, виникненням яких ми 

зобов'язані генієві Ніцше. У французькій мові, з якої він запозичив слово «ресентимент», воно 

означає «злопам'ятність», «озлоблення», «сумна пам'ять», «жага помсти», «злість», 

«заздрість», «ворожнеча», «ненависть», «образа» і передає це слово почуття ворожості до того, 

кого суб'єкт вважає причиною своїх невдач («ворог»), безсилу заздрість. Суб'єкт створює 

образ «ворога», щоб позбутися почуття провини за власні невдачі. Зберігши всі відтінки слова 

«ресентимент», Ніцше при цьому застосовував його для позначення цілого ряду людських 

дефіцитів, які в сукупності і складають феномен «ресентимент», що має місце в сфері оцінки 

й оціночних суджень [1, С. 36–50]. 

Відповідно до головного пояснення принципу своєї філософії – розрізнення активної 

сили, або волі до влади, і реактивної, Ніцше виявив прорив реактивної волі до влади у факті 

виникнення специфічного виду пам'яті, – тієї саме, при якій відображається негативний досвід 

болю і страждання, переживання суб'єктом своєї слабкості. Такого роду хвороблива фіксація, 

яка є не більше, ніж «пасивна неможливість звільнитися від продемонстрованого одного разу 

чуття» [2, С. 240], стає можливою внаслідок нестачі здорової (активної) сили безпам'ятності. 

У разі цього недоліку людина пам'ятає тільки тому, що в неї не вистачає сили забути, що вона 

не може впоратися з враженням. Її пам'ять, таким чином, є негативною за визначенням. 

Оскільки при виникненні ресентименту мова йде про нестачу активної життєвої сили як 

такої, то недолік сили безпам'ятності неминуче пов'язаний з ще одним недоліком – 

нездатністю людини, з одного боку, до самостійної, автономної дії, тобто дії з самої себе, а з 

іншого, – до справжньої, адекватної реакції на зовнішній подразник. В результаті складається 

така картина. Жодна дія стає неможливою без зовнішнього враження, зовнішнього 

роздратування, оскільки в умовах браку активної сили дією є виключно реакція. Але реактивна 

дія, або виявлення в собі прояву реактивної сили переживається реактивним же чином, тобто 

як вимушене, як пасивне страждання. Тому все, що спонукає діяти, тут же розцінюється як 

нанесення образи, як зло, яке вимагає заперечення. Звідси випливає, що неодмінною умовою 

існування реактивної сили служить заперечення. Вона може здійснити прорив до існування 

тільки актом заперечення, і тому перше, що вона робить, – це створює «іншого», «ворога», з 

яким вона могла б сказати «ні» і на якого вона могла б звалити вину за себе, своє існування. 

Тільки потім, так би мовити, на другому кроці, на противагу «злому», реактивна сила творить 

«доброго» – звичайно, з себе самої. Це означає, що як «добро» вона розцінює саму себе і тим 

самим себе перетворює на мірило всіх цінностей. 

Відчуття образи і проектування поза собою провини за власну слабкість, в свою чергу, 

тягне за собою бажання помститися «винному». Однак через нездатність до активної реакції, 

до швидкого зменшення заряду афекту в адекватній відповідній дії, реактивна сила відкладає 

реакцію, утримуючи, розвиваючи почуття злоби і мстивості, чим надає останній збочену, 

«витончену» форму. Так з парадоксальної, самосуперечної ситуації нестачі справжньої 

активності виникає реактивна, негативна пам'ять, або «ресентимент». Як пам'ять про своє 
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страждання і образи вона є «сумна пам'ять». Як пам'ять про заподіяне зло вона є 

«злопам'ятність». Як пам'ять про необхідність помсти, вона є «злість» і «мстивість», або «жага 

помсти». Формування реактивної пам'яті означає справжній переворот в душевній організації 

людини, в її свідомості. Справа в тому, що у разі ресентименту негативна пам'ять болісно 

розростаючись, приймаючи гіпертрофованих форм, заповнює собою ту область людської 

психіки, яка як раз повинна бути вільною від негативних спогадів, для того, щоб в ній змогла 

проявити себе активна сила, активна пам'ять. В очищенні цій сфери і полягає функція активної 

сили забуття. Але оскільки остання тут – в дефіциті, негативна пам'ять виявляється нічим не 

обмеженою і виходить за призначені їй межі. В результаті чого перекривається будь-яка 

можливість для трансформації негативного переживання (яке саме по собі є універсально 

людським) в позитивне переживання досвіду подолання людиною своєї слабкості. Все це в 

цілому і означає порушення належного співвідношення нижчих і вищих функцій людської 

психіки, і, як наслідок, втрату нею (психікою) своєї цілісності. Найбільш значуща її «частина» 

– та сама, яка відповідає за здатність до творчості, до постановки довгострокових цілей і 

здатність утримувати їх у свідомості заради їх досягнення (Ніцше називає таку здатність 

«вольовою пам'яттю») відсікається і зникає з поля зору. При цьому роль регулятора беруть на 

себе нижчі психічні функції, які групуються навколо реактивної пам'яті як свого центру. 

Разом з реактивною пам'яттю людська психіка, таким чином, знаходить специфічну 

настанову. Ніцше тому і приділяв таку велику увагу питанню про виникнення у людини 

пам'яті, що його цікавило походження стійких структур людської психіки, або свідомості, що 

володіють здатністю грати формуючу роль по відношенню до конкретного життєвого досвіду.  

До числа основних рухів душі і афектів, що живлять ресентимент, відносять перш за все 

імпульси помсти, ненависті, злоби, заздрості, ворожості, підступності. Найважливішим же 

вихідним імпульсом ресентимента є помста. Однак слід мати на увазі, що сама по собі жага 

помсти є лише матеріал для ресентименту. Помста вступає в процес ресентименту тільки в 

тому випадку, якщо не відбувається морального подолання помсти (щирого вибачення, 

справжнього примирення з кривдником і т. п.) або відповідних дій помсти (образи, фізичного 

насильства, позбавлення життя). В такому випадку до помсти домішується почуття 

незадоволеності від неможливості з тих чи інших причин здійснити акт вибачення або помсти, 

супроводжуване усвідомленням власного безсилля. 

Іншою важливою умовою формування ресентименту служить установка на ціннісне 

порівняння себе з іншими людьми. Вона, як правило, буває не на користь того, хто порівнює, 

в силу чого виявляється насиченим заздрістю, ненавистю, ревнощами і т. п. У поєднанні зі 

усвідомленням безсилля це порівняння породжує специфічні «ціннісні ілюзії ресентименту», 

які полягають в приниженні цінних якостей об'єкта порівняння або фальсифікації самих 

цінностей [3, С. 13–15]. Поряд із загальними умовами формування ресентименту (даними 

людською природою і соціальною структурою суспільства) існують соціальні та професійні 

ролі та ситуації, які спонукають до ресентиментних реакцій і навіть породжують 

ресентиментні типи. 

Найбільш схильні до ресентименту сфери соціального життя та міжособистісних 

відносин: статева мораль, конфлікт поколінь, сімейно-шлюбні відносини. Виділяють також 

ресентиментні типи особистості, такі, як чиновник, політик, артист, священик. До збірних 

ресентиментних типів належать «відступник» і «романтик». На перший погляд ресентимент 

мав би бути у злочинця і воїна. Однак за наявності афектів, що привертають до ресентименту 

(ненависті, ворожості, помсти і т. п.), вони знаходять свій вихід у активних діях. 
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Висновки Отже, специфіка ресентиментної установки – в тому, що вона являє собою 

перекручене ціннісне почуття, або ціннісне переживання. В якості цілі у свідомості 

закріплюється бажання помститися, і у кінцевому підсумку «жага помсти», за якою стоїть весь 

ресентиментний комплекс, перетворюється в спосіб оцінювання, проектується в поняття 

оцінки як такої. Деформоване сприйняття поставляє свідомості в якості матеріалу для 

раціональної обробки, досвід, який попередньо вже піддався оцінці відповідно до 

ресентиментної установки, тобто втратив свою цілісність, будучи зведеним виключно до 

негативної сторони. 
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Аннотація. Рoзглядаються пoняття та види кримінoлoгічних засад віктимізації щo 

впливають на тенденції рoзвитку віктимнoсті в сучаснoму світі. 

Ключові слова: віктимізація, тенденції рoзвитку, кримінoлoгічні засади. 

 

Віктимність - це oб'єктивнo притаманна oсoбі схильність за певних oбставин стати 

жертвoю злoчину. 

Під віктимізацією рoзуміють прoцес і результат перетвoрення в жертву злoчину 

кoнкретнoї oсoби абo певнoї сукупнoсті oсіб, пoв'язані з характеристиками йoгo (їх) 

oсoбистoсті, щo сприяють в певній життєвій ситуації запoдіяння йoму (їм) фізичнoї, майнoвoї, 

мoральнoї шкoди прoтиправним актoм. 

 Oсoби стають жертвами злoчинів в силу мoральнo-психoлoгічних, сoціальних якoстей 

(жадібні, скупіі, дoвірливі) абo службoвoгo та грoмадськoгo станoвища (інкасатoри, oхoрoнці, 

касири, працівники правooхoрoнних oрганів і т.д.). 

mailto:volnistik@gmail.com
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Види віктимнoсті. 

Залежнo від пoведінки жертви віктимність підрoзділяється на: 

• винну (злoчин спрoвoкoванo прoтиправнoю, амoральнoю пoведінкoю пoтерпілoгo); 

• невинну (як правилo, oбумoвлену прoфесією і грoмадськими oбoв'язками, 

викoнуваними пoтерпілим). 

За кількістю жертв віктимність мoже бути: 

• індивідуальнoю - це стан уразливoсті oкремoї людини, oбумoвлене йoгo 

психoлoгічними чи біoфізичними властивoстями, які сприяють в певній кримінoгеннoї 

ситуації фoрмуванню умoв, при яких oсoба стає жертвoю злoчину; 

• масoвoї, пoв'язанoї зі схильністю певнoї групи людей в силу свoїх суб'єктивних якoстей 

і oб'єктивних oбставин нести фізичний і матеріальний збитoк і мoральну шкoду від злoчинів. 

Масoва віктимність мoже бути представлена у вигляді: 

• видoвoї - характеризується схильністю oкремих людей ставати в силу ряду oбставин 

жертвами oкремих видів злoчинів (наприклад, шахрайства, крадіжoк, насильницьких 

злoчинів); 

• групoвий, щo залежить від підвищенoї здатнoсті oкремих груп населення абo категoрій 

oсіб, схoжих за параметрами віктимнoсті, при певних умoв ставати жертвами злoчинів 

(працівники правooхoрoнних oрганів, oсoби, які займаються брoдяжництвoм, прoституцією). 

Абo масoва віктимність в залежнoсті від реалізації певних oсoбистісних і ситуативних 

фактoрів виражається ще в таких видах: 

 групoва - віктимність oкремих груп населення, категoрій людей, схoжих за 

параметрами віктимнoсті; 

 oб'єктнo-видoва - віктимність як передумoва і наслідoк різних видів злoчинів; 

 суб'єктнo-видoва - віктимність як передумoва і наслідoк злoчинів, скoєних різними 

категoріями злoчинців. 

Стан віктимнoсті визначається кількісними і якісними пoказниками жертв злoчину (в 

абсoлютних числах, кoефіцієнтах, індексах) стoсoвнo як дo загальнoгo числа пoтерпілих, так і 

дo чисельнoсті населення взагалі абo йoгo груп. 

Структура віктимнoсті характеризується якісними пoказниками, визначеними 

характеристиками сукупнoсті жертв злoчину, які базуються на самих різних фактoрах, які 

рoзкривають oкремі стoрoни віктимнoсті (які категoрії грoмадян (за статтю, вікoм, прoфесією) 

стали пoтерпілими). 

Віктимoлoгічна прoфілактика - це цілеспрямoване спеціалізoване вплив на oсіб з 

неправoмірним абo амoральнoю пoведінкoю, а такoж фактoри, щo oбумoвлюють віктимність, 

пoв'язану з пoдібнoю пoведінкoю. Oдин із напрямів пoпередження злoчиннoсті, далекo не в 

пoвній мірі реалізoваний в нашoму суспільстві. Це специфічна діяльність сoціальних 

інститутів, спрямoвана на виявлення, усунення абo нейтралізацію чинників, oбставин, 

ситуацій, які фoрмують віктимну пoведінку і oбумoвлюють вчинення злoчинів; виявлення 

груп ризику і кoнкретних oсіб з підвищеним ступенем віктимнoсті і вплив на них з метoю 

віднoвлення абo активізації їх захисних властивoстей, а такoж рoзрoбка абo вдoскoналення 

вже наявних спеціальних засoбів захисту грoмадян від злoчинів та пoдальшoї віктимізації. 

Як і традиційна прoфілактика злoчиннoї пoведінки, віктимoлoгічні прoфілактика має 

складну структуру, здійснюється різними суб'єктами, на різних рівнях, в різних видах і 
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фoрмах, щoдo різних oб'єктів, на ранній і безпoсередній стадіях прoяви віктимнoї пoведінки і 

властивoстей oсoбистoсті. 

Суб'єктами виктимoлoгічнoї прoфілактики виступають державні oргани, грoмадські та 

приватні oрганізації, пoсадoві oсoби та грoмадяни, які здійснюють традиційну прoфілактику. 

Але мoжуть ствoрюватися сутo спеціалізoвані структури, які на прoфесійній oснoві 

забезпечують рoбoту з жертвами в плані їх захисту від прoтиправних пoсягань. 

Зрoзумілo, віктимoлoгічна прoфілактика не вирішує всіх прoблем. Oднак разoм з 

традиційнoю вoна істoтнo підвищує рівень пoпередження злoчинів, рoбить в цілoму 

пoпереджувальну діяльність лoгічнo завершенoю. 

Нехтувати мoжливoстями виктимoлoгічнoї прoфілактики, а тим більше ігнoрувати їх - 

oзначає вести бoрoтьбу зі злoчинністю напівзахoдами. Успішне здійснення виктимoлoгічнoї 

прoфілактики залежить від багатьoх фактoрів, в першу чергу oрганізаційнoгo і тактичнoгo 

характеру. 

Виявлення oсіб, щo вoлoдіють підвищенoю віктимністю, різниться в залежнoсті від тoгo, 

прo яку (індивідуальній чи групoвій) схильнoсті дo тoгo, щoб стати жертвoю злoчину, йдеться. 

Дoсить прoстим є виявлення oсіб, підвищена віктимність яких пoв'язана, наприклад з їх 

прoфесією, рoдoм діяльнoсті (касири, інкасатoри, матеріальнo відпoвідальні oсoби, 

працівники правooхoрoнних oрганів, підприємці, які не кoристуються пoслугами oхoрoнних 

підприємств). Тoму, прoвoдячи загальні прoфілактичні захoди, слід в oбoв'язкoвoму пoрядку 

передбачити як захoди їх загальнoгo сoціальнoгo захисту, так і індивідуальні захoди 

інфoрмаційнoгo, вихoвнoгo та технічнoгo властивoсті, включаючи персoнальну oхoрoну в разі 

пoтреби. 

При визначенні цілей, завдань і oб'єктів віктимoлoгічнoї прoфілактики неoбхіднo 

виділити три рівні: 

• загальнoсoціальні - здійснення захoдів сoціальнo-екoнoмічнoгo, пoлітичнoгo, 

культурнo-вихoвнoгo характеру, спрямoваних на усунення абo нейтралізацію чинників, щo 

сприяють кримінальнoї віктимізації суспільства в цілoму. Oб'єктoм прoфілактики є все 

суспільствo в цілoму. Суб'єктами прoфілактики є федеральні oргани державнoї влади та 

oргани місцевoгo самoврядування; 

• спеціальний - діяльність спеціалізoваних oрганів, щo перешкoджає реалізації віктимних 

властивoстей і якoстей oкремих груп населення. Oб'єктoм прoфілактики є oкремі групи 

підвищенoї віктимнoсті (безрoбітні, наркoмани і т.д.). Суб'єктами прoфілактики є правo-

oхoрoнні oргани всіх рівнів; 

• індивідуальний - прoфілактична діяльність з oсoбами, щo вoлoдіють підвищенoю 

віктимністю. Суб’єктами є oрганізації з різними фoрмами власнoсті, грoмадські oрганізації, 

міжвідoмчі та місцеві кoмісії, асoціації та фoнди. 

Висновки Отже, всі суб'єкти виктимoлoгічнoї прoфілактики злoчинів переслідують єдині 

цілі і керуються в свoїй діяльнoсті єдинoї правoвoю oснoвoю. Таким чинoм, наші результати 

підтверджують, щo прoфілактика відіграє значну рoль в прoяві схильнoсті дo віктимнoї 

пoведінки. Результати oгляду свідчать прo актуальність пoдальшoгo дoслідження як 

змістoвних oрієнтацій, так і інших внутрішньooсoбистісних фактoрів детермінації віктимнoї 

пoведінки. 
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Анотація. Розглянуто проблеми, пов’язані з розкриття елементів кримінологічної 

характеристики жертви насильницької поведінки і відстежується взаємозв’язок зі 

злочинцем шляхом визначення окремих характеристик жертви, які, в свою чергу, 

впливають на таке злочинне поводження. До того ж розглядаються і порівнюються 

ключові поняття кримінології - поняття «жертва» і поняття «потерпілий», в 

контексті сучасних поглядів на цю проблематику вчених кримінологів. 

Ключові слова: жертва, насильницькі злочини, насильницька поведінка, віктимність, 

віктимологічна профілактика, кримінологічна характеристика. 

 

 Постановка наукової проблеми. Зростання в останні роки в Україні кількості вчинених 

насильницьких злочинів зумовлює необхідність детального науково-теоретичного 

дослідження природи насильницьких злочинів через визначення ознак цих злочинів та 

механізму їх вчинення. Існує потреба в розгляді причин та умов, що сприяють їх вчиненню, 

виявленні факторів, які обумовлюють їх виникнення, а також вивченні особи злочинця та 

жертви насильницького злочину. Ритм та стиль життя, норми та правила, які диктує сучасне 

суспільство, все збільшує необхідність в самореалізації молоді призводить до різноманітних 

проявів віктимності в їх поведінці. Деякі люди ніби створені для того, щоб притягувати до 

себе насильство. Провокувати тотальну приреченість можуть нездорова обстановка в сім’ї, 
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психологічні травми, отримані в ранньому дитинстві, підлітковий максималізм, слабкість 

характеру, звичайна людська дурість. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питанням віктимології загалом та жертв 

злочинів зокрема присвячували свої публікації доволі багато науковців, а саме Б. Холист, М. 

Куць, В. Малков, Д. Рівман, В. Туляков, І. Даньшин, О. Джужа. Розглядали вони і питання, 

пов’язані з роллю жертви у ґенезі злочину. 

Центральне поняття віктимології це - жертва. Як це не дивно, до теперішнього часу немає 

чіткого визначення поняття «жертва». Тлумачення, які наводяться в словниках, зачіпають ту 

сторону поняття «жертва», яка відображає її різні аспекти. Є ряд визначень цього поняття в 

юриспруденції, виділяють жертви автомобільної катастрофи, помсти, злочину, інвентуальну, 

латентну, потенційну та ін. Існують також поняття жертви релігійної, політичної, ідеологічної 

боротьби, економічної, жертви обману, шантажу і ін. І це далеко не повний список конкретних 

приватних визначень поняття «жертва». Для віктимології як загальної теорії жертви, 

предметом якої є постраждалі в будь-яких ситуаціях не кримінального характеру (екологічних, 

техногенних катастроф, стихійних лих і т. п.), терміна «жертва» цілком достатньо, хоча він 

позначає потерпілого, не вивчаючи механізму заподіяння йому шкоди. Так, наприклад, знаний 

вітчизняний кримінолог І. Даньшин прямо закликає приділяти особливу увагу вивченню 

питань жертви злочину та її поведінки, зазначаючи: “Вчинення значної кількості злочинів 

залежить не тільки від злочинця, але і від потерпілої особи внаслідок їх взаємодії. Із давніх-

давен прийнято вважати, що для вчинення злочину необхідні, з одного боку, винні, а з другого 

– потерпілі. На певних етапах злочинного посягання вони взаємодіють, а нерідко прямо 

“співпрацюють”. Причому потерпілий відіграє не останню роль у процесі зародження, 

розвитку і вирішення криміногенної ситуації. За вибірковими даними, “механізм” конкретного 

злочину був пов’язаний з особою і поведінкою потерпілого у кожному другому разі 

побутового насильницького злочину, в кожному третьому випадку зґвалтування, у двох 

випадках з п’яти при вчиненні автотранспортних злочинів, у восьми випадках з десяти при 

вчиненні кримінально караного шахрайства”[1, c. 50]. 

Мета статті. Тривалий час, відповідаючи потребам соціальної практики, розвивався 

лише кримінальний напрямок віктимології, що представлене значною кількістю теоретичних 

та методологічних розробок вітчизняних й зарубіжних авторів. Однак в результаті 

неможливості вузького розгляду явища віктимності виникла необхідність системного підходу 

до цього явища в рамках міждисциплінарного аналізу. Таким чином, віктимна поведінка особи 

стає предметом пильної уваги соціології, соціальної психології, психології особистості, 

психопатології. На сучасному етапі вивчення психологічних аспектів віктимної поведінки 

ведеться на двох основних рівнях: як соціальне явище та як індивідуальна психологічна 

характеристика особи з її віктимною активністю [2]. 

Комплексний аналіз віктимності, її форм та явищ у різних сфера соціального життя 

дозволяє глибше вивчать соціальні та психологічні корені відхилень від безпечної поведінки, 

які роблять людину жертвою, визначити особливості взаємодії жертви і злочинця в механізмі 

злочинної поведінки. 

Будь потерпілий, будь-яка жертва, як потенційна, так й реальна, володіє певними 

якостями, що роблять її більшою чи меншою мірою вразливою в життєвих професійних 

суспільних ситуаціях. Тому метою нашої статі є вивчення віктимної поведінки молодої особи 

в певній ситуації. 
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Основна частина Кожна людина живе і діє в умовах певної соціальної системи, 

виконуючи безліч різних соціальних ролей, які представляють динамічний вираз його 

соціальних позицій, статусів. В даний час існує декілька розроблених дослідниками 

класифікацій жертв. Однак до сих пір не розроблено єдиної класифікації. 

У віктимології, займаючись вивченням ролі жертви у генезі злочину, зазвичай 

користуються поняттям “вина жертви”. Винною жертва є тоді, коли вчиняє діяння, які 

призводять до віктимізації, а, відтак, невинна жертва – це така, яка не вчиняє жодних діянь, 

які спричиняють віктимізацію, а крім того зазнає шкоди від дій злочинця [2, c. 33].  

Про вину жертви можна говорити тоді, коли у поведінці жертви злочину можна віднайти 

такі елементи, які сприяють появі у іншої особи бажання вчинити злочин [3, c. 746]. 

В аналізі проблематики ролі жертви в генезі злочину значиме місце займають два 

чинники, а саме: 1) піддатливість (схильність); 2) провокація. 

Піддатливість (схильність) являє собою загальну схильність до перетворення на жертву 

злочину. Вона може бути винною або невинною, а також індивідуальною або груповою. 

 Прикладом групової винної піддатливості (схильності) можна вважати піддатливість до 

перетворення на жертв таких осіб, як алкоголіки, повії, особи зі схильністю до 

неконтрольованої поведінки. Знаний вітчизняний кримінолог О. Джужа, зараховуючи 

останніх до “жертв злочинів з високим ступенем ризику”, характеризує їх так: “Це особа, 

морально-соціальна деформація якої не відрізняється від правопорушників. Вона 

характеризується стійкою антисуспільною спрямованістю, схильністю до алкоголю, 

наркотиків, статевою розбещеністю тощо”[4, c. 130]. 

Прикладом групової невинної піддатливості (схильності) є піддатливість таких груп 

осіб, як касири, водії таксі, працівники поліції, охоронці. Коли йдеться про цю категорію жертв 

злочинів, О. Джужа іменує їх “жертвами умисних злочинів з підвищеним ступенем ризику”[4, 

c. 130].  

Щодо перелічених вище груп, то, наприклад, Д. Рівман так описує їх особливості: 

“Особи, які займають певні посади або займаються певним видом діяльності, саме через 

специфіку своєї роботи частіше за інших виявляються потерпілими від злочинів. Так, 

працівники поліції, охоронці, касири, інкасатори, військовослужбовці при виконанні 

службових обов’язків або патрулювання, тобто особи, зобов’язані протидіяти злочинцеві, 

ризикують при цьому здоров’ям або й життям”[5, c. 47–48]. 

Провокація є таким видом поведінки жертви, яка виявилась для злочинця викличною і 

стимулюючою до поведінки саме проти цієї особи. Можна говорити про винну та невинну 

провокацію. 

Невинна провокація наявна тоді, коли жертва не могла усвідомлювати того, що її 

поведінку може сприймати злочинець як провокацію. 

Винна провокація має місце тоді, коли жертва щонайменше повинна припускати, що її 

поведінка може виявитись провокацією для злочинця [7, c. 97]. 

Д. Рівман вважає, що згадана група жертв злочинів не є однорідною і об’єднує цілу низку 

видів, серед яких: 1) агресивних потерпілих (це потерпілі, поведінка яких полягає у нападі на 

майбутнього злочинця або інших осіб або у агресії в інших формах, наприклад, у образі, 

наклепі, знущанні; 2) активних потерпілих (це потерпілі, поведінка яких не пов’язана з 

нападом або поштовхом у формі конфліктного контакту, але спричинення їм шкоди 

відбувається за їх активного сприяння (свідомі підбурювачі, необережні підбурювачі і т.д.); 3) 
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ініціативних потерпілих (це потерпілі, поведінка яких має позитивний характер, але 

призводить до спричинення їм шкоди [5, c. 55–56]. 

Щодо першого з перелічених видів, Н. Бумаженко ще більше деталізує останній, 

зазначаючи, що з врахуванням мотиваційної та поведінкової характеристик можуть бути 

виокремлені такі підтипи агресивних потерпілих і загальної, і вибіркової спрямованості: 

 1. Корисливий агресивний тип. Віктимна поведінка спрямована на заволодіння чужим 

майном. Вона полягає у нападі, фізичному або психічному насильстві, інших діях, які 

об’єктивно провокують спричинення шкоди у відповідь. 

2. Сексуальний агресивний тип. Віктимна поведінка потерпілих цього типу – це 

поведінка особи, яка посягає на вчинення зґвалтування чи іншого статевого злочину, якій у 

результаті опору спричинено шкоду. 

3. Хуліган (тип з орієнтацією на немотивовану агресію). Віктимна поведінка може 

полягати у нападі, фізичному насильстві або у ненасильницьких, але провокуючих діях – 

домаганні, образі, нецензурній лайці. Це типова поведінка “невдалого хулігана”, який часто 

стає жертвою подібних до себе. 

4. Негативний месник. Віктимна поведінка потерпілих цього типу полягає у нападі і 

проявляється у інших діях – образі, наклепі, погрозах та ін. у відповідь на негативну поведінку 

іншої особи, як випадкової, так і певної, яка перебуває з цим потерпілим у стабільних 

стосунках. 

5. Скандаліст. Віктимна поведінка проявляється у фізичному насильстві або у інших 

провокуючих діях (образі, наклепі тощо) щодо сусідів, співробітників, знайомих.  

 6. Сімейний деспот. Віктимна поведінка проявляється у фізичному або психічному насильстві 

щодо членів сім’ї. Це тип мучителя, п’яниці, який користується тим, що дружина зв’язана 

матеріальною залежністю, дітьми[6, c. 27–28]. 

В. Туляков фактично поділяє жертв цієї групи на три види, а саме: 1) настановну жертву. 

Це агресивна жертва, “ходяча бомба”, схильна до істерик, зухвалої поведінки, яка провокує 

злочинця на дії у відповідь; 2) раціональну жертву. Це жертва-провокатор, що сама створює 

ситуацію вчинення злочину і сама ж потрапляє в цю пастку; 3) жертву з ретретистською 

активністю. Це пасивний провокатор, який своїм зовнішнім виглядом, способом життя, 

підвищеного тривожністю і доступністю підштовхує злочинців до вчинення 

правопорушень[8, c. 132–133]. 

Поза межами класифікації залишається поведінка випадкових жертв, тобто таких, що 

стали жертвами не у зв’язку з власною поведінкою, а винятково у зв’язку зі збігом життєвих 

обставин [3, c. 747]. 

Такої ж думки дотримується і О. Джужа, пишучи, що випадкова жертва має місце тоді, 

коли особа стає такою внаслідок збігу обставин. Взаємовідносини, що виникли між жертвою 

і злочинцем, не залежать від їх волі і бажання[4, c. 129]. 

Про них же пише й Д. Рівман, називаючи групу “нейтральні потерпілі”, і зазначаючи, що 

до цієї групи входять особи, поведінка яких є абсолютно позитивною; вона не була жодним 

чином негативною і не викликала злочинних діянь; у межах своїх можливостей потерпілий 

критично сприймав ситуацію)[5, c. 55–56]. 

Висновки Підсумовуючи викладене вище, можемо зробити висновок, що особа жертви 

та її поведінка часто значною мірою впливають на формування злочинного наміру 

майбутнього злочинця, а подеколи й породжують злочин. Відтак, як видається, чіткіше та 

активніше впливаючи на осіб, які за своїми моральними, соціальними, правовими та іншими 



Філософські та культурологічні проблеми людства 

 очима студентства 
 

ІІ Всеукраїнська студентська науково-практична конференція 

 
 
  

 
130 

 

характеристиками мають реальну можливість стати жертвами злочинних посягань, можна 

було б досягти істотного зниження кількості останніх, або хоча б знизити негативні наслідки 

таких посягань. 
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ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

Аннотация. Рассмотрены проблемы, связанные с разкрытием элементов криминологической 

характеристики жертвы насильственного поведения и отслеживается взаимосвязь с преступником 

путем определения отдельных характеристик жертвы, которые, в свою очередь, влияют на такое 

преступное поведение. К тому же рассматриваются и сравниваются ключевые понятия криминологии 

– понятие «жертва» и понятие «потерпевший», в контексте современных воззрений на эту 

проблематику ученных криминологов. 
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Стаття присвячена походженню терміну, тлумачення поняття віктимності 

різними дослідниками, які охарактеризували віктимність за соціальними та соціально-

психологічними властивостями особистості, допоміжними характеристиками 

особи, а саме: вік, стать, соціальний статус, професія, готовність діяти в критичній 

ситуації. 
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Ключові слова: віктимність; віктимізація; жертва; особистість. 

 

Започаткування віктимології пов'язують з періодом після Другої світової війни, яка 

забрала мільйони людських життів. Ідея про жертви в процесі скоєння злочину знайшла своє 

відображення в багатьох юридичних та літературних джерелах, починаючи з давніх часів. 

Наукові дослідження віктимогенних передумов злочинів почалися з другої половини ХХ 

століття. Самостійність будь-якої науки визначається її об'єктом та методологією. 

Віктимологія вивчає закономірності та особливості поведінки жертви, процес перетворення 

людини на жертву, соціальні процеси, внаслідок яких окремі індивіди та цілі соціальні групи 

наражаються на різного роду катування. Тому предметом віктимології виступає поведінка 

жертви, а об’єктом – сама жертва. 

Аналіз розвитку вчення про жертву показав, що в даний момент немає однозначного 

теоретичного трактування основних понять і категорій віктимології, таким чином виникла 

необхідность дослідження змісту терміну віктимності, жертви, віктимної поведінки та інших 

елементів теорії віктимології, та їх психологічного змісту. 

Віктимологія має свій понятійний апарат, тому основними термінами є «віктимність» та 

«віктимізація». Однак при визначенні зазначених термінів думки різних авторів розходяться. 

Термін «віктимність» введений Л.В. Франком, проте поняття віктимності різними 

дослідниками тлумачиться неоднозначно, немає загальноприйнятого змісту.  

На думку Л.В. Франка, віктимність окремої особи є нічим іншим, як «... реалізована 

злочинним актом« схильність », вірніше, здатність стати за певних обставин жертвою злочину 

або, іншими словами, нездатність уникнути небезпеки там, де вона об'єктивно була запобіжна 

...»[5]. Відповідно до цього визначення, вчений розглядає індивідуальну віктимність як 

реалізовану злочинним актом схильність або здатність. Однак в подальшому він змінив свою 

позицію, визнавши, що індивідуальна віктимність - це не тільки реалізована, але і потенційна 

«здатність» тих чи інших осіб стати потерпілими від злочину. В роботі, написаній у 

співавторстві з С.С. Остроумова, Л.В. Франк зазначає, що віктимність розуміється ними як 

«підвищена здатність в силу ряду суб'єктивних і об'єктивних обставин ставати «мішенню» для 

злочинних посягань»[2]. 

У широкому значенні – масову віктимність Л.В. Франк визначає як складне кримінальне-

правове й соціально-психологічне явище, вивідне від злочинності, що виражається в суцільній 

кількості, а також структурі й питомій вазі потерпілих у відповідній групі населення, як 

функціонально залежний від злочинності феномен, якому властиві свої власні своєрідні 

кількісні та якісні показники відносно потерпілих від злочинів, особливі для певної місцевості, 

професії, конкретного періоду часу. Масова віктимність залежність від стану злочинності: чим 

більше суспільство уражене злочинністю, тим вище шанс будь-якого індивіда стати жертвою 

злочину. 

На думку Д.В. Рівмана[3], будь-яка людина віктимна, оскільки вона перебуває в певній 

життєвій ситуації, будучи включеним у сплетення різних соціальних ситуацій, може стати 

жертвою злочину. Тобто індивід не здобуває віктимності, навпаки, він просто не може бути не 

віктимним, тому що є членом суспільства, у якому існує злочинність, а отже, це і об’єктивна 

можливість стати жертвою злочину. 
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В.Я. Рибальська вважає, що віктимність – це сукупність постійних характерних 

соціальних і соціально-психологічних властивостей особистості, що підвищують її здатність 

стати жертвою злочину[4]. 

Вивчаючи жертву в різних аспектах і її роль у генезисі злочину, кримінальна 

віктимологія виходить із того, що поведінка людини за своїм характером може бути не тільки 

злочинним, але й необачним, легковажним, розпущеним, ризиковим, провокаційним, тобто, 

небезпечним, що, безумовно, збільшує її схильність до злочинних зазіхань. Тобто 

допоміжного значення набувають характеристики особи: вік, стать, соціальний статус, 

виконувані соціальні ролі, професія, готовність діяти в критичній ситуації певним чином, а 

також навколишнє середовище, конкретна ситуація, поводження третіх осіб тощо. Взаємодія 

об’єктивних і суб’єктивних чинників впливає на здатність тієї або іншої людини стати 

жертвою злочину. 

Віктимність вияляється не завжди однаково в однієї й тієї ж людини за різних обставин, 

а в різних людей – за однакових обставин. На думку В.І. Полубінського, віктимність – 

динамічна властивість і її ступінь досить важко визначити до того, як людина стала жертвою 

злочину[1]. 

Одна з традиційних віктимологічних класифікацій ґрунтується на критеріях, дуже 

близьких до повсякденного життя (жертва умисних чи необережних злочинів, винна чи 

невинна, заздалегідь визначена чи ні, випадкова чи жертва-співучасник). Але ці критерії не 

задовольняють прагнень науки і практики, тому що не характеризують істинного різноманіття 

взаємодії потенційної жертви і злочинця. 

Віктимна поведінка може бути необережною, ризикованою, провокуючою, об’єктивно 

небезпечною для самого потерпілого, унаслідок чого може сприяти створенню криміногенної 

ситуації, а в деяких випадках – вчиненню злочину . Разом з тим, це не фатальна властивість 

особи. Загалом ступінь віктимності будь-якої людини може бути зведено до нуля. Все 

залежить від того, чи людина вибирає найбільш оптимальний варіант поведінки, щоб не 

створювати віктимогенну ситуацію. 

В.Я. Рибальська виділяє такі рівні віктимності[4]: 

- сумісність соціально-психологічних властивостей людини, яка пов’язана з 

особливостями її соціалізації; 

- «безособова» властивість, обумовлена виконанням деяких соціальних функцій – 

професійна віктимність; 

- «вікова» віктимність; 

- слідство патологічного стану особи. 
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Вступна частина Сучасний етап розвитку української держави характеризується 

декларуванням необхідності підтримки підростаючого покоління, забезпечення ефективної 

соціалізації дітей. В українському законодавстві існують чітко намічені орієнтири – 

культурний та духовний розвиток дітей, подолання дитячої бездоглядності та 

безпритульності, соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, дітей-інвалідів, дітей-біженців, ліквідація різних форм жорстокого поводження з 

дітьми. 

Разом з тим, науковці і практики звертають увагу на наявність значної кількості 

дезадаптованих дітей, які мають різні прояви віктимної поведінки – агресивність, 

роздратованість, безпорадність та ін.[3]. Це засвідчує відсутність гнучкості у поведінці 

неповнолітніх і може спричинити перетворення дитини у жертву несприятливих умов 

соціалізації. Особливо означена проблема стосується дітей підліткового віку, оскільки саме у 

цей період відбуваються значні фізичні та гормональні зміни, наявний нестійкий емоційний 

фон, недостатність соціальної зрілості для самореалізації.  

Основна частина Досліджуючи особиливості віктимності неповнолітніх [1], можна 

виявити, що показниками віктимності особистості підлітка є рівень його самооцінки, стратегія 

психологічного захисту в спілкування, стійкість емоційних станів, рівень виявлення основних 

психічних станів, уміння пристосовуватися до умов та рівень адаптованості [1, 2]. 

На формування особистісних якостей особи, в тому числі і віктимних, безпосередню 

роль відіграє середовище, з яким взаємодіє особа, та рівень його благополуччя. У дитячому та 

підлітковому віці це родина і школа. Розглянемо кожну з них. 

Головним прикладом моделі поведінки людини у суспільстві для дитини є її батьки, і 

якщо у ній наявні ознаки віктимності, то це підвищує ризик формування таких ознак у 

поведінці дитини. Можлива також інша ситуація, коли віктимність формується внаслідок 
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несприятливої атмосфери у родини або соціальних негараздів. За таких умов слабка ще не 

сформована психіка дитини може вмикати захисний механізм у якості агресії, 

роздратованості, тоді має місце активна віктимна поведінка, чи навпаки замкнутості та 

відчуження, тобто пасивна віктимна поведінка, за якої ризик стати жертвою несприятливих 

умов соціалізації формується бездіяльністю, нездатністю постояти за себе, нерозумінням 

ризикованих ситуацій та не вмінням правильно зреагувати на них. Таким чином, до показників 

віктимності сім’ї підлітка належать особливості та тип сімейного виховання, характер 

соціальної підтримки в сім’ї, наявність фактів насильства в сім’ї. 

Шкільна віктимність базується на поділі загальної віктимності на ситуативну та 

особистісну. Перша акцентує увагу на характеристики ситуації, у яку потрапляє 

неповнолітній, та зовнішні об’єктивні обставини, в той час як друга – на якості особистості та 

інші суб’єктивні чинники. У шкільному середовищі [5] можливий прияв особистісної, 

ситуативної, рольової, статусної, гендерної, вікової, фізичної та іміджевої віктимності. Дамо 

повну характеристику кожному типу. 

Ситуативна віктимність дітей проявляється дуже часто, скажімо, через різні види 

депривації, втрату батьків, позбавлення опіки чи належного контролю, через участь у бійках 

та якихось конфліктах, які вчиняють окремі розбишаки щодо однолітків або дорослих, а 

останнім часом ще й через терористичні акти, під час яких дітей використовують як 

заручників. 

Говорячи про особистісну віктимність, треба мати на увазі дітей з наявними зовнішніми 

та фізичними вадами («дистрофіки», «очкарики» та ін.), хронічними захворюваннями та 

іншими вадами здоров’я, дітей з ознаками відставання в розвитку тощо. Однак треба 

зазначити, що зовнішні віктимогенні ознаки підлітки можуть створювати самі. Наприклад, 

дівчата, які віддають перевагу відвертому одягу, можуть спровокувати сексуальне насильство 

щодо себе. Або деякі хлопці-школярі, що ходять із «солідними» папками або «дипломатами» 

наражають себе на кепкування зі сторони не «солідних» однолітків. 

Одним із проявів статусної віктимності є ізолювання дитини, яка досить успішно 

опановує шкільну програму, проте має труднощі із спілкуванням з однолітками. Такі діти 

набувають статусу так званих «завучок». Статусна віктимність дітей також зумовлюється 

наявністю безперечно вищого статусу педагога чи іншого дорослого, потребою підкорятися за 

вертикальним напрямом. Традиційно педагог навчає (нижчого за статусом, тобто учня), 

контролює, карає. Дитина повинна виконувати розпорядження та вказівки дорослих, 

підкорятися їм. Тож у такій сталій системі взаємин приховані передумови для зростання 

рольової віктимності дітей. 

У колективі однолітків та мікрогрупах дитина відіграє ще й певну роль у сфері 

міжособистісного спілкування: «душа товариства», «веселун», «козел відпущення». Рольова 

віктимність також може залежати від правил гри та особливостей конкретної ролі дитини в 

цій грі. У цьому разі рольова віктимність може поєднуватися з ситуативною. 

Слід також вказати на неодмінну наявність у дітей вікової віктимності, яка зумовлює 

віктимізацію дитини за так званим вертикальним напрямом: дитина може постраждати від дій 

людей, які старші від неї за ознаками віку, - педагогів, вихователів, батьків та будь-яких інших 

дорослих (зокрема, злочинців та терористів). 

Вивчення й виділення окремих віктимогенних якостей школярів дає можливість лише 

спробувати класифікувати види дитячої віктимності. Але вже цей крок дає змогу визначати 
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способи запобігання віктимізації дітей залежно від виду їхньої віктимності: індивідуальна чи 

групова, особистісна чи ситуативна, статусна чи рольова тощо. 

Під віктимологічною профілактикою [3, 4] розуміють специфічну діяльність соціальних 

інститутів, спрямовану на виявлення, усунення або нейтралізацію чинників, обставин, 

ситуацій, які формують віктимну поведінку, виявлення груп ризику та конкретних осіб з 

підвищеним ступенем віктимності і вплив на них з метою поновлення або активізації їхніх 

захисних властивостей, а також розроблення основних засобів захисту людей. 

Заходи віктимологічної профілактики щодо дітей зведені до основних груп – це загальні 

та практичні. Загальні спрямовані на усунення ситуацій, небезпечних можливістю заподіяння 

шкоди (виготовлення та поширення спеціальних памяток, інформування дітей про наявні на 

даній території види небезпеки, правила поведінки, проведення спеціальних бесід з дітьми, їх 

батьками та педагогами). Практичні заходи сприяють особистій безпеці потенційної жертви, 

тобто заходи індивідуальної віктимологічної профілактики. 

 Практичні заходи індивідуальної віктимологічної профілактики можна умовно поділити 

на фізичні та психологічні. До фізичних заходів звично належать заняття спортом, 

використання засобів індивідуального захисту, додержання запобіжних заходів, застосування 

заходів, спрямованих на усунення або компенсацію фізичних вад дитини (навчання прийомів 

самооборони, орієнтування дітей на підтримку постійного зв’язку з педагогами, дорослими, 

правоохоронними органами тощо). Під психологічними заходами індивідуальної 

віктимологічної профілактики можна розуміти застосування різних способів впливу на дитину 

– потенційну жертву – з тим, щоб поновити або активізувати в ній внутрішні захисні 

можливості, а також провести (у разі особистісної віктимності) спрямовану роботу із 

психолого-педагогічної корекції віктимогенних індивідуально-психічних якостей дитини. Це 

можуть бути пояснювальні бесіди, навчання дітей психологічних технік та прийомів або 

тактик уникнення небезпечної взаємодії. 

Висновки Отже, віктимність – це набуті дитиною фізичні, психічні, соціальні риси та 

ознаки, котрі можуть зробити її схильною до перетворення на жертву. Характерними ознаками 

віктимності є труднощі у прийняті рішень дитиною, прагнення мати поради та підтримку 

інших людей, відчуття безпорадності та дискомфорту у відсутності контакту з оточуючими, 

навіть якщо він деструктивний, невизначена реакція на критику і не схвалення, розпливчата 

межа образу «Я», страх перед проявом будь-якої ініціативи, пригнічення емоцій, скритність, 

подвійна мораль. Проблема віктимології посідає значне місце в області кримінології, 

психології та соціології. Вивчення даної теми є важливим кроком у побудові здорового та 

безпечного суспільства. 
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Аннотація. У статті розкривається процес кібербулінгу. Показані негативні 

наслідки для учасників процесу подліткового кібербулінгу. Представлено дослідження, 

що показує важливість і перспективність подальшого вивчення поставленого 

питання. 

Ключові слова: кібербулінг; підліток; психологічні аспекти;мережа Інтернет. 

Сучасне українське суспільство характеризується підвищенням віктимності населення, 

а однією з найважливіших груп ризику в даній сфері є підлітки. І, хоча, на сучасному етапі 

розвитку декларується необхідність в підтримці молодого покоління, забезпечення ефективної 

соціалізації дітей, вчені вказують на зростання кількості неадаптованих дітей, що мають 

ознаки віктимної поведінки (агресивність, дратівливість, конформність, безпорадність). 

Актуальність вивчення кібербулінгу як наслідку віктимізації сучасної молоді також 

обумовлена важливістю питання безпеки підлітків в мережі Інтернет. 

Віктимність підлітків грає велику роль в проявах кібербулінгу, вважає О. О. Макарова. 

Автор вказує, що підвищена віктимність підлітків визначається не лише їх психологічними 

особливостями, а й соціальними ролями, місцем в системі соціальних відносин, положенням, 

яке вони займають в сім'ї. [3, с. 301] 

О. А. Баранов та С. В. Рожина провели психологічний аналіз причин підліткового 

кібербулінгу. Автори вважають, що причинами даного явища можуть бути: 

1. Прагнення до переваги. Прикладом прагнення до переваги серед підлітків може бути 

боротьба за соціальний статус в групі однолітків. 

2. Суб'єктивне почуття неповноцінності, або комплекс неповноцінності, сукупність 

психологічних і емоційних почуттів підлітка, що виражаються в почутті власної 

меншовартості та ірраціональної віри в перевагу оточуючих над собою. 

3. Заздрість. При чин для заздрощів серед підлітків може бути безліч, починаючи і з 

зовнішнього вигляду і закінчуючи будь-якими успіхами в житті. 

4. Помста. Як правило, помста опановує підлітками, які піддавалися кібербулінгу, і 

потерпілі вважають, що їх кривдники заслуговують на рівноцінну відповідь. 

5. Розвага. Багато підлітків вважають, що опублікування компрометуючих фотографій 

або особистої інформації - це весела забавка. 

6. Комформізм. Виявляється в схильності уникати самостійних рішень, в пасивній, 

пристосувальній орієнтації на сприйняття готових рішень, стандартів поведінки, оцінок. 

7. Проблеми в сімейних відносинах. Все це призводить до того, що підліток шукає якийсь 

шлях вирішення своїх проблем: наприклад, виплеснути накопичений афект в кіберпростір. 

8. Низький рівень розвитку емпатії. 

9. Відсутність вміння вирішувати конфлікти. 



Філософські та культурологічні проблеми людства 

 очима студентства 
 

ІІ Всеукраїнська студентська науково-практична конференція 

 
 
  

 
137 

 

10. Індивідуально-особистісні характеристики індивіда. Акцентуації характеру, проблеми 

в емоційно-вольовій сфері і інші [2, с. 37-40]. 

Необхідно зазначити, що іноземні та вітчизняні дослідники досить повно 

охарактеризували «жертву» кібербулінгу, при цьому незаслужено мало уваги було надано 

таким суб'єктам, як «кривдник» і «свідок». Даний факт вказує на недостатню повноту 

вивченості проблеми психологічних особливостей учасників кібербулінгу, тим самим 

визначаючи актуальність нашого дослідження. 

Прийнято вважати, що організаторами і виконавцями кібербулінгу стають фізично і 

морально сильні, але інтелектуально нерозвинені діти, які таким чином намагаються 

компенсувати свою інтелектуальну і соціальну неспроможність. Насправді, так було в епоху 

традиційного шкільного насильства з його фізичною складовою. Для того, щоб 

використовувати Інтернет як знаряддя булінгу і при цьому залишитися безкарним, необхідні 

інтелектуальна зрілість і гнучкість мислення. У таких випадках проявляється неповноцінність 

психологічного характеру: нарцисизм, готовність досягати мети будь-якими способами, 

відсутність емпатії, спотворені моральні принципи, нездорове прагнення до лідерства і 

дешевої популярності, агресія, авторитарність, безпринципність і цинізм. 

Психологічні наслідки будь-якого насильства можуть проявитися через роки. Так, 

стаючи дорослими, віктимні підлітки часто страждають безсонням, психічними розладами, 

схильні до підозрілості, тривожності, депресивності і суїцидальної поведінки. Власне 

«шкільні тирани» також страждають від психологічних наслідків своєї девіантної поведінки: 

ставши дорослими, вони мають дуже великі шанси залишитися самотніми, так як булінг 

розвиває у них схильність до нарцисизму, догматизму, авторитарності, комплексу переваги 

над іншими. Агресивна поведінка в підлітковому віці нерідко призводить до проблем із 

соціальною адаптацією, наприклад, на роботі або в сім'ї. 

Негативні наслідки описаного явища також впливають на свідків агресивних нападів - у 

подальшому житті вони можуть страждати від емоційного розладу, різкої зміни настрою, 

поведінки, нервозності, і відчувати невпевненість в собі. Вони все життя прагнутимуть до 

захисту свого особистого електронного простору, уникаютимуть групових зустрічей, 

відчуватимуть нервозність при отриманні мобільних повідомлень або електронної пошти, 

ухиляютимуться від розмов про комп'ютери або мобільні телефони, про засоби захисту 

інформації та авторські права. 

Докази цього були отримані групою вчених з Королівського коледжу в Лондоні. 

Спостереження велося за дітьми Англії, Шотландії та Уельсу, які піддавалися насильству в 7 

і 11-річному віці, самі брали участь в знущанні або були свідками. Пізніше виміри робилися 

після досягнення ними віку 23, 33, 42, 45 і 50 років. Докладний звіт про результати 

дослідження опублікований в American Journal of Psychiatry [1, c. 12–17.]. Статистичні данні 

підтверджують, що жертви постійного знущання в школі, стаючи дорослими, істотно частіше 

скаржаться на здоров'я, страждають від депресії, нервових розладів і схильні до суїциду. Вони 

менш успішні в професійній діяльності, у них нижчий дохід, вищий ризик залишитися без 

роботи. Вони частіше ведуть самотній спосіб життя, не маючи ні сім'ї, ні друзів. Інакше 

кажучи, «дитячі образи» обертаються цілком серйозними дорослими проблемами. 

Для дослідження поставленого питання було обрано таку форму, як анкетування. В 

ньому брали участь студенти різних років навчання. Метою анкетування було привернути 

увагу до проблеми, показати її актуальність, визначити коло питань і зібрати базу даних для 

подальшого дослідження. Питання анкети були спрямовані на попередній досвід студентів і 
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пам'ять про нього. Очевидно, що незначні образи мають тенденцію стиратись з пам'яті, в той 

час як тривалий повторюваний досвід зіштовхування із кібербулінгом залишає слід не тільки 

в пам'яті, але і у психіці людини. 

Всього в дослідженні взяли участь 36 студентів. З них жінок - 25 осіб, чоловіків -11 осіб, 

усі віком від 18 до 23. Участь в анкетуванні була добровільною і анонімною. 22 з 36 опитаних 

зізналися, що були жертвами кібербулінгу, з них 36, 4% (8 осіб) відчували знущання досить 

часто; 58, 3% (21 особа) опитуваних підтвердили, що зустрічаються із знущаннями в мережі 

щодня. Підтвердилося, що юнаки та дівчата однаково наражаються на ризик кібербулінгу. 

Соціальна життя підлітків протікає в соціальних мережах, з них Facebook, Twitter, Instagram, 

YouTube є найбільш популярними. З перерахованих соцмереж Facebook і Twitter відзначені як 

найсприятливіші для кібербулінгу. 87% підлітків, що використовують Facebook, підтвердили, 

що піддавалися кіберхуліганству в мережі.  

Порівнюючи результати, ми змогли отримати: а) відсоток підлітків, що користуються 

певною соціальною мережею; б) відсоток користувачів соцмережі, що піддавалися 

кібербулінгу (Діаграма 1). 

 
Діаграма 1. Аналіз частоти використання соцмереж і ризику зазнати кібербулінгу в цих 

соцмережах.  

Згідно з проведеним аналізом, 97% опитаних користуються соцмережею Instagram, 45, 

7% з них піддавалися кібербулінгу; 86% опитаних користуються соцмережею Facebook, 87% 

з них піддавалися кібербулінгу; 75% опитаних користуються соцмережею Twitter, 81, 4% з них 

піддавалися кібербулінгу; 44, 4% опитаних користуються соцмережею YouTube, 25% з них 

піддавалися кібербулінгу. 

В анкетуванні респондентів попросили проранжувати вплив кібербулінгу на їх життя за 

шкалою від 1 до 10 (1 - не вплинув, 10 - дуже сильно вплинув). На діаграмі 2 наведені 

середньостатистичні дані по всій групі анкетованих (36 осіб). 

1. Самооцінка (7, 64 / 10) - респондентів просили вказати, як вплинув кібербулінг на 

уявлення про свою особистість, діяльність серед інших людей і оцінювання себе, власних 

якостей і почуттів, достоїнств і недоліків. 
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2. Соціальне життя (6, 33 / 10) - респондентів просили вказати, як вплинув кібербулінг 

на їх соціальне життя та соціальні навички.  

3. Оптимізм (6, 0/ 10) - респондентів просили вказати, як вплинув кібербулінг на їх 

уявлення та мрії про майбутнє. 

4. Навчання (5, 0/ 10) - респондентів просили вказати, як вплинув кібербулінг на їх 

навчання та поведінку в аудиторії. 

5. Сімейне життя (4, 78 / 10) - респондентів просили вказати, як вплинув кібербулінг на 

їх відносини з членами родини. 

6. Майбутня кар'єра (3, 72 / 10) - респондентів просили вказати, як вплинув кібербулінг 

на їх кар'єрні плани та вибір подальшої професійної діяльності. 

 

 
Діаграма 2. Вплив кібербулінгу на життя респондентів. 

На питання «Ви коли-небудь отримували образливі коментарі на свої фото- або 

відеоматеріали?» 52, 8% від усієї кількості опитаних відповіли «Так», з них 84, 2% - в 

Instagram, 26, 3% - у Facebook, 10, 5 % - у Twitter. 27, 8% підтвердили, що хтось ділився їх 

особистою інформацією без дозволу, з них 10% - в Instagram, 90% - у Facebook. 73, 6% нікому 

не розповідали про небажані дзвінки або про образи в мережі Інтернет, 26, 4% - розповідали. 

На питання «Чому ви нікому не розповіли про те, що трапилося?» 42, 8% відповіли, що 

не вірили в серйозність того, що сталося, 7, 1% не вірили, що їх приймуть всерйоз, 14, 3% 

розповідали про це раніше, але не отримали відгуку, 14, 3% боялися , що все стане ще гірше, 

14, 3% взагалі не хотіли говорити про це, а 7, 1% не знали, як і кому можна довіряти в цьому 

питанні. 

На питання «Що трапилося з вами після отримання образ або погроз по телефону?» 57, 

9% відповіли, що відчули невпевненість у собі, 15, 8% відчули себе в небезпеці, 10, 5% 

намагалися змінити що-небудь в цій ситуації, 26, 3% зізналися, що намагались помститись, 

21% стали звинувачувати себе в тому, що сталося. 

Так само, як і в інших видах булінгу, образи по телефону, як з'ясувалось за результатами 

опитування, негативно вплинули на самооцінку і впевненість в собі у всіх опитаних. 

Спілкування по телефону може бути надзвичайно особистим, і в цьому випадку кібербулінг 
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може загрожувати фізичному та емоційному здоров'ю підлітків. Значна кількість опитаних 

(21%) зізналися, що звинувачували себе в тому, що стали жертвою кібербулінгу. Хоча 

кібербулінг у телефонних інтернет-додатках відбувається у віртуальному просторі, він має 

значний вплив на реальне життя майже у всіх опитаних і розповсюджується на всі сфери 

життя: від навчання та вибору подальшої кар'єри до участі в соціальному житті і відносин з 

родиною. 

За результатами опитування виявилося, що кібербулінг можна назвати «замкнутим 

колом», адже кожен з чотирьох підлітків відповідав тим, що відправляв образливе 

повідомлення кривдникові або комусь іншому. Один з п’яти опитаних звинувачував себе у 

тому, що трапилося; таке співвідношення набагато перевищує середні показники звичайного 

булінгу. 

50% написали, що отримували непристойні коментарі на фото і відео, які власноруч 

розмістили в соціальних мережах; таке ставлення показує, що підлітки можуть звинувачувати 

себе і бачити проблему також в собі. Ніхто з опитаних після отримання образи не вирішив 

більше не користуватися інтернет-додатками смартфону. 

За результатами опитування можна зробити наступні висновки: необхідні зусилля всіх 

дорослих як в освітніх закладах, так і вдома, щоб протистояти натиску кіберхуліганів. 

Дорослим необхідно об'єднатися, щоб інформувати і захищати підлітків, захистити їх від 

публічного приниження. Дорослі повинні знати, що хоча насильство в середовищі Інтернет є 

складним процесом з численними і різноманітними причинами, проблеми кібербулінгу носять 

тривалий характер і вимагають систематичних зусиль для боротьби з ними [4]. Кібербулінг - 

це складний процес, в якому однаково беруть участь жертви, переслідувачі та свідки, в ньому 

враховується взаємодія між учасниками, а також позиція дорослих по відношенню до того, що 

відбувається. Для розуміння проблеми слід враховувати безліч факторів, а не обмежуватися 

спрощеними уявленнями про хулігана і його безпорадну жертву. Будь-яка стратегія втручання 

при кібербулінгу повинна бути спрямована на процес в цілому; якщо ж виходити при цьому з 

емпіричної моделі буллінгу, то ефективність втручання підвищується. 

У «Статуті Організації Об'єднаних Націй з прав неповнолітніх» говориться, що кожна 

дитина має право на освіту і право на свободу від насильства в освітньому середовищі [5]. 

Таким чином, для забезпечення прав підлітків треба скористатися системним підходом для 

створення безпечного освітнього середовища, включаючи чіткі визначення явищ, методи 

подолання девіантної поведінки і нову освітню політику, яка прагне захищати і оберігати 

підлітків.  
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Psychological aspects of consequences of adolescent ciberbulling 

Annotation. The article reveals the cyberbullying process. The negative consequences for the participants in 

the process of teenage cyberbulling are shown. Presented a research showing the importance and perspective 

of the subsequent study of the question. 

Keywords: cyberbulling; teenager; psychological aspects; Internet space. 

 

Олейник Р. М.  

Психологические аспекты последствий подросткового кибербуллинга 

Аннотация. В статье раскрывается процесс кибербуллинга. Показаны негативные последствия для 

участников процесса подрасткового кибербуллинга. Представлено исследование, показывающее 

важность и перспективность последующего изучения поставленного вопроса. 

Ключевые слова: кибербуллинг; подросток; психологические аспекты; интернет пространство. 
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СТОКГОЛЬМСКИЙ СИНДРОМ КАК ПРОЯВЛЕНИЕ ВИКТИМНЫХ 

ЧЕРТ 
Сергієнко М.О., ст. гр.5261м, Патлайчук О. В., канд. філос. наук, доцент кафедри 

філософії та культурології  

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова  

Україна, Миколаїв 

mikulizoruut@gmail.com, volnistik@gmail.com 

Аннотація. У даній роботі був вивчен та розглянут Стокгольмський синдром, у прояві 

віктимної особистості. Результати цієї роботи дають змогу оцінювати причини 

цього синдрому, зрозуміти, хто може страждати від нього та які форми він набуває 

у окремих випадках.  

Ключові слова: : віктімність; стокгольмський синдром; жертва; захисна реакція. 

Вступна частина Стокгольмский синдром — психологическое состояние синдрома 

виктимизирующей личности, когда она начинает симпатизировать и оправдывать поведение 

того, кто осуществляет насилие [4]. 

Актуальность изучения данной темы состоит в том, чтобы понять первопричины 

возникновения стокгольмского синдрома в личности, склонной к виктимности, т.е. склонной 

к становлению жертвой. Этот синдром является довольно распространенным в современном 

обществе и его необходимо искоренять.  

Основна частина Авторство термина приписывают криминалисту Нильсу Биджероту, 

который ввёл его во время анализа ситуации, возникшей в Стокгольме во время захвата 

заложников в августе 1973 года. Однако еще раньше, во второй половине 30-х годов, Анна 

Фрейд предоставила миру концепцию психологической защиты человека в сложной 

стрессовой ситуации, которая во многом объясняла такое поведение. Согласно основным 

тезисам этой концепции, жертва, находясь определенное время со своим мучителем, начинает 

отождествлять себя с ним. В результате ее гнев, ненависть, страх и обида сменяются 

пониманием, оправданием, сочувствием, симпатией к обидчику [3]. 

Исследования проблемы Стокгольмского синдрома находят свое отражение в работах Д. 

С. Безносов, Л. Г. Почебут в «Психологические аспекты экстремизма и терроризма», К. В. 

Вишневецким в работе «Виктимологические аспекты», В. Є. Христенко в «Писхология 

поведения жертвы» и другие. 

https://www.psychologos.ru/articles/view/psihicheskoe_sostoyanie
https://scholar.google.com.ua/citations?user=0mYE0KEAAAAJ&hl=uk&oi=sra
http://repositsc.nuczu.edu.ua/bitstream/123456789/4128/1/book_victima.pdf
http://repositsc.nuczu.edu.ua/bitstream/123456789/4128/1/book_victima.pdf
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Необходимость данной работы состоит в том, чтобы понять причины синдрома и в 

следствии этого иметь возможность помочь человеку, который ему подвержен. Объяснить 

какими характеристиками обладает человек, подверженный синдрому.  

Статья состоит из следующих пунктов: рассмотрение истории Стокгольмского 

синдрома, примеров и причины возникновения синдрома. А так же разновидности 

Стокгольмского синдрома и характерные черты людей, страдающих им. 

Человек искренне верит, что все горести в его жизни происходят не по его вине, а в силу 

внешних обстоятельств. Так жертва снимает с себя ответственность. 

Жертва убеждена, что на её жизнь влияют любые обстоятельства: мнение окружающих, 

прошлое, среда и семья, в которой человек родился. 

Синдром заложника может проявляться не только в условиях захвата или ограбления. 

Кроме этих ситуаций, такой феномен поведения может наблюдаться в быту и на работе. 

Основными видами синдрома являются: бытовой, корпоративный и стокгольмский синдром 

покупателя. 

К характерным чертам людей, страдающих синдромом относятся:  

1. Особенности характера. Характер жертвы воспитывается в условиях сложившихся в 

семье ценностях. В противном случае общество будет осуждать и притеснять. 

2. Ошибки в воспитании. Родители воспитывают ребенка методом угнетения, критики и 

унижения, или вообще не занимаются, вызывая в нем чувство ненужности.  

3. Последствия травматической ситуации. Человек, несколько раз терпевший неудачу, 

больше не пытается ничего решить.  

В результате пострадавшая сторона вырабатывает определенную тактику выживания 

рядом со своим мучителем: 

1. Акцентирование на положительных и отрицание негативных эмоций. 

2. Утрата своего «Я». Целью жертвы становится первоочередное удовлетворение 

потребностей тирана и полная поддержка любого его мнения. Свои же потребности и 

жизненные кредо отходят далеко на задний план. 

3. Скрытность. Нежелание постороннего вмешательства в семейную ситуацию. 

4. Гипертрофированное чувство вины. Жертва часто сама винит себя в том, что он ведет 

себя агрессивно. 

5. Самообман. Это формирует ложные чувства уважения, любви и даже восхищения [1]. 

Стратегия исследования состоит в работе по намеченному плану. Изучение литературы 

и выбора из нее необходимых данных, таких как характеристика синдрома, причины 

возникновения и проч. 

Висновки Результатом анализа литературы стали следующие заключения. 

 Во время психологического или физического насилия у жертвы включается 

своеобразный защитный механизм. Она желает понравиться мучителю, считает себя 

провинившейся, той, которая требует перевоспитания. Этим, по ее мнению, и занимается 

мучитель. 

Существует две основных причины жертвенности: психические проблемы и отклонения, 

а так же осознанное принятие подобной стороны. Вполне вероятно, что жертва так же 

подсознательно стремится обратить на себя внимание подобным образом и получить не 

хватающее сострадание. 

Толчком к развитию синдрома может служить следующие причины:  

1. Сильный страх перед обидчиком. 
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2. Сближение с агрессором в ходе разговоров, расспросов, рассуждений.  

3. Отождествление себя тираном. Жертва насилия на подсознательном уровне выбирает 

тактику покорности, рассчитывая на благосклонность агрессора. В процессе дальнейшего 

общения покорность постепенно перерастает в сочувствие, понимание и даже одобрение 

поведения тирана.  

4. Искажение реальности. Изменения ракурса видения происходящего.  

5. Переоценка ситуации. Стрессовая ситуация настолько обостряет боязнь за свою 

жизнь, что жертва начинает воспринимать любые попытки ее улучшить отрицательно. При 

покорном послушании есть шанс, что обидчик быстро отстанет.  

Стокгольмский синдром исходит из детства. Жертва старается лишний раз не говорить 

слово поперек своему обидчику, считая, что таким образом агрессии с его стороны будет 

меньше. Одновременно насилие в ее сторону воспринимается как действие, которое должно 

быть, и без него не обойтись в сложившейся ситуации. Главная проблема больных людей этим 

недугом в том, что их сложно или даже практически невозможно убедить в том, что ситуация 

действительно вышла из-под контроля, и они подвергаются жестокости. 

Многое зависит от мировоззрения человека. Так, мировоззрение – это обобщенная 

система взглядов человека на мир и собственное место в нем, понимание и оценка смысла 

своей жизни, правовых, социальных, нравственных, религиозных, эстетических ценностей, 

верований и убеждений. Беря во внимание то, что структуру поведения жертвы формирует в 

большей степени общественные ценности и воспитание внутри семьи, следует, что все эти 

факторы формируют и отношение жертвы к миру и непосредственно к себе. Она проецирует 

на себя все желаемое от общества и уважаемых ею людей и стремится сделать все, чтобы им 

соответствовать. Это желание может возникать по ряду причин. Чем меньше выделяешься, 

тем меньше конфликтов и вопросов возникает к твоей личности и тем меньше сил 

потребуется, для того, чтобы отстоять себя. Так же может иметь место и принцип «я 

соответствую, значит, я такой же как и те, на кого я равняюсь», возможное получение похвалы. 

В итоге происходит само обесценивание личности. Этот процесс происходит постепенно и из-

за перечисленных выше факторов. 

Данный доклад сделан на основании изученных источников литературы 

опубликованных в открытом доступе, включает ссылки на них и не преследует цель 

притеснять чьи либо авторские права.  
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Text of the annotation. n this paper, the Stockholm syndrome was studied in detail and in the manifestation 

of a victim's personality. The results of this work allow us to evaluate the causes of this syndrome, to 

understand who may suffer from it, and the form it takes in individual cases. 

Keywords: victimization; Stockholm syndrome; sacrifice; defensive reaction. 
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Заголовок Стокгольмский синдром как проявление виктимных черт личности 

Аннотация. В данной работе был изучен и подробно Стокгольмский синдром, в проявлении 

виктимной личности. Результаты этой работы позволяют оценивать причины этого синдрома, понять, 

кто может страдать от него и формы он приобретает в отдельных случаях. 

Ключевые слова:виктимность; стокгольмский синдром; жертвенность; защитная реакция. 
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Аннотація. Аналізуючи сферу сучасних віктимологічних досліджень, акцентується 

увага на недостатній дослідженої проблеми попередження віктимізації поведінки осіб 

студентського віку. На підставі результатів теоретичного аналізу проблеми одним з 

напрямів віктимної поведінки виділено оволодіння студентами адаптивними 

стратегіями подолання (копінг-стратегіями).  

Зауважується на недостатній дослідженості впливу застосування різноманітними 

копінг-стратегій на рівень тенденції студентів до віктимної поведінки.  

Ключові слова: віктимність, віктимна поведінка, копінг-стратегії. 

 

Вступна частина Постановка проблеми. Проблема віктимізації нинішнього 

суспільства є однією з найбільш актуальною на сьогодні. Ситуація, що останніми часом 

складається в Україні, впливає до збільшення криміногенної та загально соціальної 

віктимізації населення. Цією проблемою займаються такі дослідники як: Ю.М. Антонян, О.Б. 

Бовть, І.В. Ващенко, О.В. Мудрик, М.О. Одінцова, А.Л. Репецька, Д.В. Ріман, Н.Х. Сафіуллін, 

В.Є. Христенко та ін. Це пов’язано з соціально-економічними та культурними змінами, 

безробіттям, матеріальними труднощами, нестабільністю у суспільстві, з наслідків різних 

трагедій і катастроф, у тому числі й світових. Усі ці та інші фактори призводять до формування 

схильності до віктимної поведінки.  

До них відносять все більш широкий спектр ситуацій (від екстремальних до 

повсякденних), що сприймаються людьми як складні [2]. В сучасних умовах розвитку 

суспільства жертвою вважають себе пригнічені у своїх правах цілі групи (неблагополучні 

сім’ї, шари, класи, нації). Жертвою відчуває себе людина, котра випадково потрапила у ту чи 

іншу складну життєву ситуацію й не бачить варіантів її подолання. Нарешті, жертвами 

проголошують себе люди в ситуаціях повсякденного життя, сповненого дрібними 

неприємностями, у ситуаціях, що не містять будь-яких утруднень чи загроз, і навіть у 

ситуаціях підвищеної уваги з боку оточення. При тому більшість віктимізованих стають 

mailto:aloyonka@gmail.com
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жертвою різноманітних ситуацій та соціальних конфліктів закономірно, й порушення їх прав 

є зовсім не випадковим, а внаслідок прояву особливостей власної не адаптивної поведінки, 

пов’язаних з умовами виховання, віковими та особистісними властивостями, життєвим 

досвідом тощо. Тобто їх віктимна поведінка детермінована наявністю цілого комплексу 

віктимогенних схильностей, неадекватних конкретним життєвим ситуаціям моделей 

поведінки та неадаптивних стратегій їх подолання. Дослідження складових цього 

віктимогенного комплексу, навчання людей з юних років адаптивним копінг-стратегіям 

дозволить виявити ефективні напрями профілактики віктимної поведінки.  

Аналіз досліджень проблеми. Проблема жертви набуває тотального характеру, тому не 

випадковим є пильна увага до неї у різних галузях науки. Необхідно зауважити, що у річищі 

віктимологічних досліджень вивчаються особистість та поведінка жертв злочинів, роль 

жертви у генезисі злочину, її інтерсуб'ектівні зв’язки та відносини зі злочинцем. Але 

дослідження здійснювались в основному в рамках кримінології і кримінальної віктимології і 

відносно потерпілих дорослого віку. Водночас, проблеми попередження схильності людей до 

віктимної поведінки в усіх сферах життєдіяльності, необхідно вирішувати якомога раніше і 

спрямовувати профілактичні заходи. Разом з тим, генезис та психологічні механізми 

становлення віктимної поведінки і схильності до неї, а також чинники, що впливають на рівень 

віктимності представників зростаючого покоління, зокрема студентської молоді, сьогодні 

залишаються недостатньо дослідженими. Так, недостатньо висвітлені питання впливу на 

схильність студентів до проявів віктимної поведінки їх індивідуально-особистісних якостей 

та властивостей, внутрішніх психічних процесів і станів (як сталих, так і ситуативних), 

навичок самоконтролю та саморегуляції, особливостей розвитку механізмів психологічного 

захисту та подолання. Між тим гнучке володіння навичками подолання (копінгу), адекватними 

конкретній життєвій ситуації, може суттєво знизити ризик віктимізації молоді, сприяти менш 

болісному та трагічному сприйманню труднощів і зниженню схильності до віктимної 

поведінки. Тож формування адаптивних копіг-стратегій, є життєво необхідним для кожної 

молодої людини, й чим раніше його здійснювати, тим більш успішною і соціально 

пристосованою буде особистість. Період навчання в університеті може бути використаний не 

тільки для здобуття освіти, а також для навчання ефективним способам подолання 

різноманітних життєвих перешкод. Основна мета не лише професійного становлення молодих 

фахівців, але і створення умов, необхідних для максимально повного розкриття їх 

внутрішнього потенціалу, спрямування їх шляхом самореалізації, здобуття ними адекватного 

індивідуального стилю життя і діяльності, становлення їх як зрілих, готових до подолання 

життєвих перешкод особистостей. На життєвому шляху молодим людям доводиться 

вирішувати багато проблем, які заважають адаптації їх сім'ї. Перед ними стоять проблеми 

житлово-побутового, матеріально-економічного та інтимно-особистісного характеру. 

Невизначеність майбутнього, нестабільність заробітків, поява протиріч, незрілість до шлюбу 

та виживання в нових умовах - це все проявляється на внутрішніх, сімейних процесах, і на 

ставленні сім'ї з навколишнім середовищем. Можна констатувати, що копінг-поведінки 

акцентує увагу на ситуаціях стресу та переживань життєвих труднощів, а значення стратегій 

подолання для віктимологічної профілактики залишається практично невивченим. Зокрема, 

майже немає даних про взаємозв’язок між рівнем сформованості у студентів навичок 

подолання і рівнем їх схильності до віктимізації, про вплив адаптивних і неадаптивних копінг-

стратегій на рівень схильності до віктимної поведінки, про ефективність застосування різних 

видів копінгу у віктимогенних ситуаціях різного типу тощо. Водночас, отримання та 
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застосування відповідних емпіричних даних сприятиме запобіганню віктимогенних ситуацій, 

кращій адаптації на основі вибору адаптивних копінг-стратегій, що, у свою чергу, сприятиме 

формуванню оптимістичного світогляду молодої особистості, стійкої позитивної самооцінки, 

реалістично-практичного й критичного підходу до життя, вираженої мотивації досягнення, 

розвитку здібності до пошуку та реалізації оптимальних рішень у кризових ситуаціях, 

істотному зменшенню кількості екстремальних, віктимогенних та протиправних ситуацій. 

Адже володіння навичками когнітивного, емоційного, поведінкового подолання допомагає 

молодій людині не лише впоратися зі складними чи стресовими ситуаціями, які вже виникли, 

а й підпорядковувати собі обставини, підвищувати власну стресостійкість, прогнозувати 

імовірні життєві проблеми та труднощі, конфлікти та делікти, а головне – запобігати ним 

завдяки вчасній саморегуляції та копінгу. 

Основна частина Для діагностики рівня оволодіння навичками різних стратегій 

подолання (копінгу) була використана методика діагностики індивідуальних копінг-стратегій 

Е. Хайма. Названа методика застосована для виявлення індивідуального стилю поведінкового 

подолання, а також з метою діагностики непродуктивних патернів поведінки та ресурсів 

особистості.  

Дослідження проводилось на базі Севастопольського національного технічного 

університету. У пілотному дослідженні взяли участь 319 студентів технічних спеціальностей 

віком від 19 до 20 років. 

 Згідно з отриманих даних у 198 студентів (62, 1 %) спостерігаються високі показники 

схильності до двох і більше форм віктимної поведінки; у 121 студента (37, 9 %) ці показники 

у межах норми. За шкалою реалізованої віктимності високих показників у жодного з 

респондентів виявлено не було; у 181 студента (56, 7 %) зафіксовано низькі показники за цією 

шкалою; у 138 студентів (43, 3 %) – в межах норми. Це свідчить про те, що через свій вік (19-

20 років) досліджувані нечасто потрапляли у критичні ситуації і не встигли реалізувати 

внутрішню готовність до віктимної поведінки, або в них вже встигли сформуватися захисні 

способи поведінки, які дозволяють їм уникати небезпечних ситуацій.  

За іншими показниками, результати розподілились таким чином: на першому місці 

опинились опитувані, які схильні до самопошкоджуючої і саморуйнівної віктимної поведінки; 

високі показники за даною шкалою виявилися у 133 (41, 7 %) всіх опитаних; вони 

відрізняються активною поведінкою, що провокує ситуацію конфлікту, схильні до ризику, 

легковажної поведінки, остаточно не усвідомлюють наслідків своїх дій. 

На другому місці – досліджувані, схильні до агресивної віктимної поведінки. Високі 

показники показали 117 студентів (36, 7 %), які схильні потрапляти у віктимні ситуації 

внаслідок власних агресивних дій відносно до оточуючих; навмисно або в результаті 

імпульсних дій створюють і провокують ситуації конфлікту, схильні до порушення соціальних 

правил і норм.  

На третьому місці опинились 90 студентів (28, 2 %), схильних до некритичної віктимної 

поведінки; такі люди дуже яскраво демонструють необережність, необачність, внаслідок дії 

особистісних та ситуативних чинників (вік, емоційний стан тощо), не вміють правильно 

оцінювати різні життєві ситуації, часто ідеалізують людей, виправдовують їх негативну 

поведінку, непостійні в етичних засадах і цінностях через відсутність особистого досвіду або 

неврахуванням його, не помічають небезпеку.  



Філософські та культурологічні проблеми людства 

 очима студентства 
 

ІІ Всеукраїнська студентська науково-практична конференція 

 
 
  

 
147 

 

Четверте місце посідають досліджувані, схильні до гіперсоціальної віктимної поведінки. 

Це 63 студенти (19, 7 %), поведінка котрих часто відрізняється жертовністю; вони поводяться 

так, як очікує їх оточення; у конфліктних ситуаціях практично завжди демонструють 

позитивну, соціально схвалювану поведінку; чуйні, рішучі, принципові, щирі, нетерпимі до 

поведінки, що порушує громадський порядок.  

На п’ятому місці досліджувані, схильні до залежної і безпорадної віктимної поведінки. 

Таких студентів виявилось найменше – всього 35 осіб (28, 2 %). Це боязкі, скромні, конформні, 

які не можуть і не вміють чинити необхідного опору оточуючим через різні причини (вік, 

боягузтво, побоювання відповідальності і т.ін.), мають рольову позицію жертви, 

настановлення на безпорадність, схильні до залежної поведінки, виправдання чужої агресії, 

поступливі.  

Аналізуючи результати, отримані за методикою діагностики індивідуальних копінг-

стратегій Е. Хайма, виявилося, що переважна більшість студентів у різних життєвих ситуаціях, 

пов’язаних з подоланням різноманітних труднощів, не вміють користуватися адаптивними 

копінг-стратегіями.  

Можна констатувати, що більшість студентів, схильних до різних видів віктимної 

поведінки, для вирішення своїх життєвих труднощів частіше за все обирають неадаптивні 

варіанти копінгу, що може призвести до соціальної дезадаптації особистості, 

психосоматичних реакцій, зниження активності у професійній та особистісній сферах, 

неадекватної оцінки кризових ситуацій, збільшення кількості конфліктних, стресових та 

віктимогенних ситуацій.  

Висновки Отже, проблема зменшення схильності студентської молоді до різноманітних 

видів віктимної поведінки є дуже актуальним, перспективним та значущим напрямом 

наукових досліджень. Результати теоретичного аналізу проблеми свідчать, що питання впливу 

різних стратегій подолання на рівень віктимності та шляхи превенції процесів віктимізації 

сучасного студентства сьогодні недостатньо досліджені. Тому дослідження характеру впливу 

копінгу на рівень віктимності, а надалі навчання студентів гнучкому використанню у нелегких 

життєвих ситуаціях адаптивних копінг-стратегій може сприяти запобіганню віктимізації їх 

поведінки. Аналіз результатів емпіричного дослідження дозволив дійти висновку про те, що 

майже 2/3 представників студентської молоді мають схильність до двох чи більшої кількості 

форм віктимної поведінки, при цьому при вирішенні життєвих завдань вони користуються 

неадаптивними моделями копінгу, що, у свою чергу, посилює прояв таких негативних рис 

особистості, як агресивність, зухвалість, тривожність, невпевненість, фрустрація, нерішучість 

тощо, та призводить до збільшення віктимогенних ситуацій.  
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Вступна частина Актуальность. В современном обществе много людей обращают 

внимание на виктимизацию личности в коллективе. Потому что виктимизация личности не 

только влияет на личное психологичекое здоровье, но и влияет на сплочение и эффективность 

работы коллектива. Поэтому исследование виктимизации личности в коллективе становится 

неотложным и необходимым. 

Цель исследования: В данной работе будем исследовать факторы, которые приводят 

виктимизацию личности в коллективе. И будем разработать некоторые рекомендации по 

избежанию конфликтов в коллективе.  

Основна частина Виктимизация личности может происходить в результате влияния 

множества факторов. А какие именно факторы определяют появление «слабого звена», 

«изгоя» в коллективе ? 

 Существует множество факторов нашей повседневной жизни, которые могут привести 

к устойчивому стрессу: 

–работа; 

–плохое питание; 

–недостаток сна; 

–окружающая среда; 

–финансовые проблемы; 

–отравляющие вещества. 

Результат таких отношений двойственен: с одной стороны это изоляция жертвы, 

отсутствие поддержки для нее, что приводит к сокрытию потенциала личности. С другой 

стороны, обусловленное изоляцией сокрытие потенциала личности влияет также на 

результаты деятельности всего коллектива.  

 Хотим мы этого или нет, но работа занимает значительную часть нашего времени и 

сознательной жизни вообще. А, значит, важно и то, с каким настроением и самочувствием мы 

там пребываем. Отсутствие полноценного контакта с коллегами, не говоря уже о конфликтах 

или интригах – серьёзное испытание для работника. Почему работник оказывается в 

изоляции? Рассмотрим некоторые факторы, ведущие к изоляции личности в коллективе. 

Первым фактором следует выделить социальное неравенство. Например, в широком 

смысле любая значительная разница может сыграть негативную роль: очень молодой 

сотрудник рискует не вписаться в зрелый коллектив, проблемы состоятельного работника 

будут абсолютно чужды его менее богатым коллегам, а высокоинтеллектуальный коллектив 

будет свысока посматривать на «неуча». 

Следующим фактором является отсутствие общих интересов. Увлечённым фанатикам 

эта проблема не знакома: даже при отсутствии каких-либо интересов, которые разделяет весь 

mailto:aloyonka@gmail.com
mailto:volnistik@gmail.com
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коллектив, у них всегда есть любимая работа, которая займёт всё время и даже чуточку 

больше.  

 В курсе философии, рассматриваются понятия «личность», «индивид», 

«индивидуальность», как различные стадии вхождения человека в общество.  

 －Индивид – отдельно взятый человек. Это понятие обозначает человека как живое 

существо данного вида, не выделяя при этом его социальные качества; 

－Личность – человек, обладающий качествами, приобретенными им в процессе жизни, 

умеющий взаимодействовать с другими людьми; 

－Индивидуальность – человек, обладающий особыми качествами характера, 

уникальными, отличающими его от других людей. 

Индивидуальность является причиной стремления выделиться в коллективе. Потому что 

у каждого человека есть собственная индивидуальность. Именно этот характер способствует 

им оставаться особенным, не сливаясь с другими. Поэтому задача «включиться в коллектив», 

стать его частью отходит на второй план. 

 Человеку испытывающему затруднения в коллективе, традиционно рекомендуют 

следовать таким советам:  

а) Меньше слов, больше дела. Внимательно осмотритесь и не спешите высказывать 

авторитетное мнение по каждому вопросу: во-первых, обязанность трудиться на рабочем 

месте ещё никто не отменял, во-вторых, есть риск нарушить неписаные правила коллектива.  

б) "Наводите мосты". Не отмалчивайтесь, попробуйте прямо противоположный подход. 

Общаться, общаться и еще раз общаться! Все трудности и конфликты в коллективах 

происходят из-за неумения выстраивать коммуникации. 

в) Мимикрируйте. Как только вы уясните негласные правила рабочей среды, вам 

придётся их придерживаться. Особенно важно придерживаться общих правил на 

корпоративных мероприятиях и в общении с начальством. 

г) Не теряйте себя. Если возникло стойкое ощущение, что работать стало «душно» и 

никакие старания не помогают, возможно, вы действительно оказались не в том коллективе. 

В этом случае важно решить для себя, действительно ли работа настолько нравится вам, что 

можно пожертвовать ради неё дружбой с коллегами? Вполне возможно, что ответ будет 

положительным. Вот эти примеры. К чему может привести следование этим рекомендациям?  

Если решение покинуть не принявший вас коллектив это не ваш способ решения 

проблем, попробуйте испытать следующие рекомендации: 

 Подумайте с кем лучше из обидевшегося коллектива начать беседу сначала, а с кем 

потом. Ваша задача понять, и найти слабое звено в коллективе, с которым вы смогли бы 

поговорить и найти истинную причину ссоры, а потом просто устраните эту причину.  

Если же у вас не получилось помириться, к сожалению, бывает и такое, отойдите, не 

приставайте, подумайте и проанализируйте, что вы сделали не так, или же сказали. 

Постарайтесь зайти с другой стороны. Постарайтесь найти человека, с которым изначально вы 

не поладили, что спровоцировало конфликт в коллективе. Бывает так, что найдя этого 

человека и попросив прощения, вы тут же помиритесь со всем остальным коллективом. 

Возможно, в вашем конфликте коллектив встал на сторону того, кого вы обидели, и они только 

и ждут, чтобы вы попросили прощения, чтобы, наконец, снова продолжить общение с вами. 

Вот эти рекомендации. 
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Висновки Существуют много причин возникновения конфликтов в коллективе. 

Например, ограничение ресурсов, которые можно делить; взаимосвязанность 

заданий;различие в целях; различия в манере поведения;в уровне образования; плохие 

коммуникации (плохая передача информации) и т. д.  

 Конфликты являются обязательным явлением в коллективе. Каждому из нас 

приходилось сталкиваться с конфликтными ситуациями. Конфликты проявляются в 

деятельности всех социальных институтов, социальных групп, во взаимоотношениях между 

людьми. Ничего странного в этом нет. Конечно, в нашем докладе рекомендации не способны 

решить конфликт в любом случае. Поэтому, нам надо постараться разобраться, что же такое 

конфликт, какие бывают конфликты, как они могут развиваться, а также какие пути 

разрешения конфликтов наиболее эффективны. 
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Анотація: у даних тезах проводиться загальний опис феномена віктимізації 

суспільства. Раніше це питання вивчалося Л.В.Франком, М.Лернером, І.Г.Малкіной-

Пих. В роботі надано визначення предмета віктимології, опісини етапи віктимізації, 

викладена теорії звинувачення жертви і справедливого світу. 

Ключові слова: виктимизация, віктимна, віктимологія, кримінологія, жерства, 

звинувачення жертви, віктімблейдінг, віра в справедливий світ, злочин, злочинець, 

шкода, первинна виктимизация, вторинна виктимизация, третинна виктимизация, 

насильство. 

Цель работы: состоит в анализе и описании феномена виктимизации в современном 

обществе, разъяснения существования обвинения жертвы, описания общих сведений о 

жертвах преступлений. 

Основна частина В настоящее время в обществе можно встретить термин 

«виктимизация». Виктимизация подразумевает собой процесс или результат становления 

жертвой преступления конкретного лица. 

Родоначальником виктимизации можно считать Л.В. Франка. 

Изучают виктимизацию две науки: виктимология и криминология. Виктимология – 

межцисциплинарная наука, которая исследует процесс становления человека жертвой 

преступления. Виктимология изначально была разделом криминологии, а позже стала 

самостоятельной наукой. 

Предметом изучения виктимологии является жертва. 
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Предмет виктимологии состоит из трёх составляющих: посягатель-жертва, латентная 

жертва, отношения между посягателем и жертвой. 

Виктимизатор – личность конкретного посягателя. 

Субъектом виктимизации выступает физическое лицо, непосредственная жертва 

преступления (потерпевший). 

Объектом виктимизации являются охраняемые уголовным законодательством 

общественные отношения (блага, ценности), которые в результате виктимизации подверглись 

социально нежелательным изменениям, причинно связанным с совершением преступления. 

Объективную сторону виктимизации составляют элементы ситуации: место, время, 

способ причинения вреда, поведение потерпевшего в виде провокации, содействия, 

противодействия виктимизации, последствия виктимизации, т. е. то, что существует вне (хотя 

и не всегда независимо) субъекта виктимизации. 

Субъективная сторона виктимизации включает: мотивы, цели, умысел или 

неосторожность потерпевшего, определяющие его «вклад» в механизм причинения вреда, 

восприятие, осознание и отношение к результатам виктимизации. 

Также существует прикладная виктимология – наука, направленная на создание 

превентивных мер, которые бы уменьшили количество людей, которые стают жертвами 

преступления. Для этого используются различные алгоритмы, методики и подходы. 

Прикладная виктимология содержит в себе технологии социальной поддержки и страховые 

технологии. 

Виктимология разных стран (стран СНГ и западных) придерживается разных подходов 

к изучению проблем данной области.  

Виктимология в странах СНГ в первую очередь направлена на возможность 

потерпевших индивидов или групп населения стать жертвами преступления. Западная 

виктимология в свою очередь анализирует взаимосвязь между преступником и жертвой 

преступления, а также жертвой преступления и уполномоченными органами исполнительной 

власти.  

Виктимология ощутила на себе влияние феминистических движений, которые внесли в 

неё понятие домашнего насилия над женщиной. 

Процесс превращения в жертву имеет конечный результат – человек, который должен 

стать жертвой преступления, становится ею. Даже если преступление не было доведено до 

конца, то лицо, в отношении которого преступление намеревалось совершиться, уже 

становится виктимизированным, его можно считать жертвой. 

Виктимизация может быть индивидуальной и массовой. Первая предусматривает 

возможность и склонной одного конкретного человека стать жертвой преступления. Вторая – 

возможность повергнуться насилию целых групп людей. 

Виктимизация – измеримая величина. Суммарно она выражается во всех потерпевших 

от насилия (зарегистрированных, а также латентных). В данном контексте понятие 

виктимности может стать отображением общего уровня преступности. Некоторые учёные 

считают, что существует прямая зависимость между уровнем преступности и виктимизацией. 

Чем выше первая, тем больше шансов стать жертвой преступления. 

Виктимизация всегда связана с причинением жертве преступления вреда. Этот вред 

может быть физическим, материальным и психологическим.  

Под физическим вредом, нанесённым жертве, рассматриваются ушибы, переломы и 

прочие травмы, угрожающие здоровью и жизни человека. 
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Под материальным вредом подразумевается отчуждение и утрата имущества, его порча, 

потеря дохода и прочее. 

Под психологическим вредом мы подразумеваем те последствия, которые человек может 

испытывать после того, как в отношении него были совершены преступные действия. Сюда 

можно отнести депрессию, агрессию, панические атаки, невозможность оставаться наедине с 

самим собой или, наоборот, находиться в обществе, навязчивое ощущение желание сменить 

место проживания. 

Также к вреду, причинённому в процессе виктимизации, относится вред, причинённый 

не только самой жертве, но и её ближайшему окружению, родственникам. 

Виктимизация может включать в себя несколько этапов. Это первичная виктимизация, 

вторичная и третичная. 

Первичная виктимизация подразумевает в себе взаимоотношения преступника и жертвы. 

Также сюда относятся и последствия этого взаимоотношения (ранее описанный нанесённый 

вред).  

Вторичная виктимизация предусматривает в себе косвенный вред, который наносится 

жертве преступления. Например, предвзятое отношение работников органов правопорядка, 

которые воспринимают жертву как виновника преступления, веря в её порочность и 

греховность. Такие действия способствуют отчуждению жертвы от общества, её 

десоциализации. Дополнительно этим унижается честь и достоинство пострадавшей стороны. 

Этот этап включает в себя реакцию жертвы на преступление, её возможное поведение после.  

Третичная виктимизация ещё называется повторной виктимизацией. Она может 

подразумевать обвинение жертвы, использование жертвы органами правопорядка в своих 

целях. Неуместные обвинения со стороны работников полиции, медицинских служб, судей 

усугубляют страдания жертвы. К данным действиям можно отнести неуместную 

демонстрацию жертвы в средствах массовой информации, неправомерное использование 

статуса жертвы и прочее, проникновение в личную жизнь. 

Говоря о виктимизации, следует упомянуть термин «виктимность». Виктимность 

подразумевает в себе склонность человека стать жертвой преступления. Данный подход 

используется в виктимологии стран СНГ, а западные страны подвергают его критике из-за 

наличия так называемого обвинения жертвы. 

Виктимизация – это процесс приобретения виктимности.  

Обвинение жертвы – это наложения вины на потерпевшего от преступления, несчастного 

случая на самого потерпевшего, а не преступника. Ответственность, возлагаемая на жертву 

может быть, как частичной, так и полной. Обвинение жертвы связано с расизмом, сексизмом 

и прочими предубеждениями. 

Также обвинение жертвы носит термин виктимблейдинг. Виктимблейдинг встречается 

во всех сферах деятельности: от школы до международного бизнеса. 

Жертвы преступлений часто сами обвиняются в том, что они пострадали от рук 

преступника. 

Например, общество может обвинить жертву изнасилования в провокации насильника 

своим внешним видом, одеждой, манерами, характером. Жертва ограбления может быть 

обвинена в том, что она выбрала неправильный небезопасный маршрут передвижения или 

места жительства. Если слабого школьника бьют более сильные ученики, то его уличают в 

том, что он не уделяет внимание своей физической подготовке. 
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Обвинение жертвы основано на так называемой вере в справедливый мир. Данный 

подход уходит корнями в религиозные доктрины о том, что все люди получают по своим 

заслугам, следовательно, жертва преступления сделала ранее нечто, за что в настоящий 

момент понесла заслуженное наказание.  

Данный феномен был сформулирован Мартином Лернером. Он утверждал, что 

достойные люди награждаются, а плохие (то есть жертвы) – получают по заслугам. Жертвы 

преступлений или правонарушений часто обвинялись в том, что они своими действиями 

способствовали совершению противоправных деяний против них. 

Люди подсознательно считают, что жертвы по каким-то причинам заслуживают своего 

наказания (опять же влияние религии о неминуемой каре за грехи). Также наблюдая со 

стороны люди зачастую ассоциируют себя с сильной стороной, то есть тем, кто причинил вред, 

а не с пострадавшей стороной. 

Общество склонно искать предыдущие деяния, за которые жертву непременно следовало 

бы наказать. Таким образом совершённое преступления является логическим исходом данной 

ситуации. 

Обвинение жертвы помогает отстраниться от самой жертвы. Высказывая своё 

осуждение, мы подразумеваем то, что сами никогда бы так не поступили, следовательно, не 

могли бы оказаться в такой же ситуации. Однако, это ошибочное мнение, так как хотя и в 

сознании людей содержится уверенность в справедливом мире и получению по заслугам, 

агрессия может быть направлена на любого человека. Также жертвой преступления может 

стать любой член общества. 

С понятием виктимности связаны такие группы населения как дети, женщины, старики, 

пенсионеры, инвалиды, эмигранты, безработные. 

Центральным понятием виктимологии является жертва. 

К потенциальным жертвам относятся душевно слабые люди. К их природе относится 

привычное ожидание беды. Столкнувшись с опасностью, они воспринимают её как данное и 

неизбежность. В данном случае потенциальными жертвами являются дети властных 

родителей, так как основы подобного мировоззрения закладываются ещё в раннем возрасте. 

Люди, находившиеся под чрезмерными опекой и контролем, отвыкают от той мысли, что что-

то в этом мире может зависеть от них самих и ждут, что их судьба будет решена кем-то другим. 

Иногда это может произойти в виде совершения насилия над человеком. 

Жертвам преступлений зачастую приписывают следующие качества.  

Жертвы убийств характеризуются неосмотрительностью, чрезмерная рискованностью, 

конфликтностью. Часто жертва знает преступника. 

Жертвы изнасилований неразборчивы в знакомствах, нерешительны, инфантильны. 

Жертвы мошенников доверчивы, некомпетентны, легковерны и суеверны. 

Жертвы избиений зачастую знакомы с преступником и находятся в некоторой 

зависимости от него (мать или отец и ребёнок, которого они бьют, муж и жена). Зачастую это 

слабовольные люди без чёткой жизненной цели или позиции. 

Человек может демонстрировать поведение жертвы в таких ситуациях: криминальные 

преступления (покушение на жизнь или здоровье, вымогательство, кражи); различные виды 

насилия (школьное, домашнее, сексуальное, психологическое) и прочее. 

Висновки Подводя итоги, можно сказать, что современное общество характеризуется 

таким термином как виктимизация. Каждый человек может стать жертвой преступления вне 

зависимости от социального происхождения, материального положения, места жительства, 
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занимаемой должности. В наших силах перестать мыслить стереотипами, в частности 

патриархальными стереотипами, о вине жертвы в совершении в её сторону преступного 

деяния. 
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Аnnotation. a general description of the phenomenon of the victimization of society is given in these theses. 

Earlier this question was studied by L.V. Frank, M.Lerner, I.G. Malkina-Pykh. The paper provides a definition 

of the subject of victimology, describes the stages of victimization, outlines the theory of the prosecution of the 
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Аннотация: в данных тезисах проводится общее описание феномена виктимизации общества. Ранее 

этот вопрос изучался Л.В.Франком, М.Лернером, И.Г.Малкиной-Пых. В работе предоставлено 

определение предмета виктимологии, описаны этапы виктимизации, изложена теории обвинения 

жертвы и справедливого мира. 
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Анотація. У цій статті розглядається явище віктимності і особливості людини, яка 

стає чи може стати жертвою злочину, а також пояснюється зміст віктимної 

поведінки. Завдяки розумінню цього явища можна попередити неприємні ситуації, в 

які може потрапити звичайний громадянин. 

Ключові слова: віктимність; віктимна поведінка; жертва; злочинець; провокація. 

 

Вступна частина Раніше злочини розглядали з боку тільки злочинця, але з 1950-х років 

була помічена тенденція становлення одних людей жертвами частіше, ніж інших. Відтоді у 
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кримінології почали вивчати поведінку жертв. Сьогодні віктимність розглядається в 

філософії, психології, кримінології, соціології, а питання хто винен, злочинець чи жертва, 

актуальний і зараз. 

Метою роботи є дослідження феномену віктимності з точки зору філософії, а також 

визначення в силу яких якостей людина опиняється жертвою злочину. 

Основна частина Жертви схильні провокувати потенційних злочинців. Це виражається 

в різних варіаціях: від необачності й неуважності до конфліктності та навмисних провокацій 

у бік іншої людини. У першому випадку необережність дає привід для крадіжки або 

пограбування, у другому - вчинення насильства. Тому, тільки розглядаючи картину в цілому, 

можна зрозуміти мотиви злочинця. 

Але не всі жертви винні в тому, що вони жертви. Можна виділити категорію природної 

віктимності, до якої належать діти, інваліди та люди похилого віку. Дитина по натурі 

довірлива, її легко можна обдурити, так що її провини в цьому немає. Тільки з віком і 

належним вихованням діти зможуть протистояти небезпекам навколишнього світу, а саме: що 

не всіх дорослих треба слухатись, бути обачливим та уважним. У свою чергу, інші люди цієї 

категорії обмежені фізичними можливостями, що може послужити приманкою для 

зловмисників. 

Поведінка жертв буває різною: в одних випадках жертва поводиться пасивно, ніяк не 

реагуючи на поведінку злочинця, не даючи йому ніякого опору, в інших - своєю поведінкою 

провокує протиправні дії правопорушника, в третіх - занадто легковажно ставиться до 

можливих наслідків від її "зв'язку" із потенційним злочинцем. Тому, іноді поведінка жертви 

від самого початку може нести в собі заклик до вчинення протиправної дії щодо неї. 

Виходячи із вищевикладеного, віктимність можна умовно розділити на «винну» і 

«невинну». До «винної» віктимності, крім вже переліченого, відносяться також неправомірні 

дії жертв, де злочин проти них скоєно ненавмисно, або в самозахисту. До «невинної» можна 

додати особливості службового становища громадянина, проти якого вчинено злочин, через 

те, що деякі професії піддаються більш високому рівню небезпеки, наприклад співробітники 

поліції, охоронці, інкасатори тощо.  

Отже, з огляду на вищевикладене, віктимність визначається як особистісні особливості 

людини, що характеризують її схильність стати жертвою, постраждалим і складаються з його 

внутрішніх якостей, які, у свою чергу, проявляються в її поведінці; це – біопсихофізіологічні 

особливості потенційної жертви; це - певні соціальна роль і службове становище особи, 

пов'язані з підвищеним ризиком стати жертвою злочинного посягання. 

Висновки Патологічна жертва завдає шкоду перш за все собі. Тому, щоб виключити 

ризик стати нею, потрібно об'єктивно проаналізувати свою поведінку та звички. Замість того, 

щоб шукати зв'язок між нинішньою поведінкою та проблемами у минулому, подумати про 

свої дії зараз і про те, як їх можуть трактувати інші. 

Неможливо виключити особливості девіантної поведінки іншої людини, але можна 

запобігти злочинові чи, хоча б, мінімізувати наслідки.  
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Kudina A. M.  

The phenomenon of victimization in terms of philosophy 

This article discusses the phenomenon of victimization and qualities of a person who becomes or may 

become a victim of а crime. The article also explains the meaning of victim behavior. By 

understanding this phenomenon, it is possible to prevent unpleasant situations that a common man 

can get into. 

Keywords: victimization; victim behavior; victim; criminal; provocation. 
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Феномен виктимности с точки зрения философии 

В этой статье рассматривается феномен виктимности и особенности человека, который 

становится или может стать жертвой преступления, а также объясняется смысл 

виктимного поведения. Благодаря пониманию этого явления можно предотвратить 

неприятные ситуации, в которые может попасть обычный гражданин. 

Ключевые слова: виктимность; виктимное поведение; жертва; преступник; провокация. 
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Анотація: розглянуто головні етапи розвитку культури в кіберпроторі та їх 

взаємовплив. Окреслено основні потреби людини у культурному світі і зменшення цих 

потреб за умов поглибленного користування інтернет ресурсів. Наведено шляхи 

вирішення культурного спаду. 

Ключові слова: кіберпростір, культура, технології, інтернет, людина, 

глобалізація. 

Як відомо, у кінці ХХ століття почали набирати оберти засоби масової інформації та 

розвиток світової інтернет мережі. Зараз, мабуть, більшість не уявляє свого життя без цих 

технічних привілеїв. Але мало хто замислюється як це впливає на нашу культуру та 

сприйняття своєї особистості. 

З розвитком технологій, а саме комп’ютерних та інформаційних засобів. Інформація 

оточує людину скрізь і саме від неї залежить сприйняття реальності та становлення 

особистості. Саме тому це питання актуальне для нашого сьогодення і не втрачає обертів 

розмірковувань сучасних дослідників. 

 Для того, щоб зрозуміти стан цієї теми я розглянула декілька робіт таких науковців як 

Н. Кирилова, Тоффлера, Кастельса та інших. В усіх наукових працях було розкрито проблему 

впливу глобалізації на розвиток суспільства в достатньому обсязі. Але мало хто наводив 

шляхи вирішення цього питання. 
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Для початку треба зорієнтуватись, що саме ми розуміємо під «інформаційним 

суспільством». Як це впливає на нас та на наше майбутнє? Мова йде про нову, «інформаційну» 

цивілізацію, пов’язану з величезним впливом «сучасної» індустрії інформації на всі сторони 

суспільного життя та свідомості.  

Інтернет це своєрідний інструмент, який впливає на політику, економіку та на сферу 

комунікацій. «Інтернет став засобом вільної глобальної комунікації», - стверджує Кастельс та 

наводить цифри: у 1995 році у світі нараховувалось менш ніж 10 млн користувачів інтернету, 

до кінця 2003 року їх стало десь 700 млн, а у 2005 році їх кількість зросла до мільярда! У 2012 

році за статистикою кількість користувачів інтернету вже перевищила 2 мільярди. Ось чому 

інтернет, за думкою Кастельса, - «це не просто метафора, це технологія та знаряддя 

діяльності», хоча, в першу чергу, він є «універсальним соціальним простором вільної 

комунікації» [2, С.5] . 

Комунікативні процеси сьогодні є предметом уваги багатьох дослідників із 

різноманітних наукових галузей, а саме: герменевтики, риторики, філософії, культурології та 

багатьох інших. Розрізняють більше 40 підходів до вивчення комунікації, що свідчить про 

велике значення комунікативних процесів, про яке свого часу напрочуд образно висловився 

П. Чаадаєв: «Позбавлені спілкування з іншими творіннями, ми скубли б траву, а не 

розмірковували про свою природу»[6, С.385]. Сучасні дослідники комунікації обґрунтовують 

її важливість у житті людини, соціальних груп та соціуму таким чином: 

● У ході антропогенезу комунікативна діяльність була вирішальною передумовою 

і поживним ґрунтом для формування людської свідомості, оскільки лише в процесі взаємодії 

з іншими людьми відбуваються соціалізація індивіда; 

● Комунікаційна потреба – це органічна (абсолютна) духовна потреба людини в 

соціумі; 

● Комунікація – чинник та умова існування будь-яких людських спільнот: від 

малих соціальних груп до націй та держав; 

● Комунікаційна діяльність – джерело, засіб підтримання й використання 

соціальної пам’яті, що акумулює культурний та історичний досвід соціальних суб’єктів [3, 

С.25-26] . 

Особливої актуальності дослідження комунікативних процесів набувають в епоху 

інформаційного суспільства, коли відбувається переосмислення комунікативної сутності 

соціальної реальності та ролі комунікації в глобалізованому світі. 

Між людське спілкування є необхідним для суспільних інновацій у культурі, без яких 

немислиме людське життя. Людське спілкування так само необхідне сьогодні, як і тисячі років 

тому, але в добу глобалізації соціальний обмін та культурні простори, що їх формує взаємодія 

людей, набирають радикально інших форм. Такі суспільні інститути, як родина та церква, 

традиційно вважалися основними чинниками культурної приналежності. Однак у наші часи 

цю роль дедалі більше перебирають інші форми масової комунікації та розваг. 

Сьогодні ми живемо в дедалі міцніше взаємопов’язаному світі, у «глобальному 

просторі» комунікаційної взаємодії та обмінів, які стимулюють глибокі культурні 

трансформації й перетворення. Тож будь-яке дослідження культури в глобалізованому, 

обплетеному мас-медіа й інтернетом світі мусить брати до уваги найсеохопніший аспект 

комунікації – її здатність до взаємодії. Інтернет та нові інформаційні технології розкривають 

неймовірні соціальні можливості – завдяки тому, що комунікація – це, зрештою, відкритий, 

чітко не окреслений простір, у якому може відбуватися необмежена творчість людей. 
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Багато сучасних науковців доходять висновку, що всесвітній обіг образів, ідеологій та 

культурних стилів, забезпечуваний індустрією масових комунікацій та існуванням 

«багатонаціональної культури», насправді живить творчість, збільшує однорідність й зменшує 

культурне розмаїття. 

Проблемі різноманітності культур в мережі інтернет, його збереженню та використання 

при створенні товариств знань присвячена Загальна декларація ЮНЕСКО «Про культурне 

різноманіття». У ній говориться, що «кіберпростір» - це не тільки середовище існування та 

поширення інформації, але і простір здійснення комунікації та обміну поглядами. Різноманіття 

інформації в інтернеті про різні культури та цінності дозволяє людині, залишаючись носієм 

своєї культури, представляти її іншим людям але і знайомитись з іншими культурами та 

відчувати їх вплив [4, С.11] . Слід зауважити, що все це набуває чинності за умови вже 

розвинутого індивіда, який насправді є носієм своєї культури. У випадку ж нерозвинутої 

особистості – індивід буде носієм культури кіберпростіру, який не має чітко окреслених 

культурних меж. 

Однією з проблем є те, що отримати інформацію та послуги в інтернеті можливо тільки 

на одній з домінуючих мов. Якщо не змінити ситуацію, то це може призвести до зменшення 

культурного та мовного розмаїття та пришвидшити зникнення мов, традицій та звичаїв. Саме 

тому однією з найголовніших задач інформаційної епохи є необхідність «знайти баланс між 

захистом етнічних і економічних прав авторів та збереженням суспільного доступу до 

літературних творів, науковим та художнім працям, а також до послуг в області культури» [4, 

С.20-24] . 

Іншими словами, глобалізація, разом із швидким розвитком інформаційних та 

комунікаційних технологій, з одного боку, є загрозою культурному розмаїттю, з іншої – 

створює умови для поновлення діалогу між культурами та цивілізаціями. 

Нова медіа реальність змушує замислитись і про форми буття мистецтва у зв’язку з 

проривом у його сферу медіа технологій. Ця проблема стала провідною у гуманітарній науці 

кінця ХХ століття, тому що практика технічного відтворення витворів мистецтва стирала межу 

між копією та оригіналом, нівелюючи його художню цінність. Зниження статусу художніх 

цінностей пов’язано не тільки з розвитком технічних засобів , але і за рахунок соціальної 

потреби, зробити культуру більш доступною для «мас», залучивши їх до культурних 

цінностей. Останнє неминуче пов’язано з трансформацією статусу культурних цінностей та 

забуття традицій. 

Масова культура є специфічною індустрією, яка виробляє «масову» людину, яка 

запозичує «свої» думки з кіберпростіру, радіо- і телепередач і реклами, і яка перетворюється 

в простого виконавця заданих ролей з атрофованою особистістю. З цією хвилею запозичення 

ми можемо прослідкувати зв'язок постмодерну і такий напрямок у культурі, як кітч. 

Постмодернізм допускає як пряме цитування, так і переробку історично сформованих форм і 

прийомів. Діапазон постмодерністської інтерпретації величезний, але найбільш типові 

прийоми - це еклектика, пародія, глузування, які доходять до відвертого кітчу. При цьому 

постмодернізм не ставить своїм завданням реконструювати історичні стилі. Це зразок 

відкритої маніпуляції вирваними з контексту першоелементами, впізнаваними, а тому 

улюбленими більшою масою споживачів. Сам принцип, незалежно від досягнутого ефекту, 

висвітлює взаємозв’язок постмодернізму і кітчу. Він є один з показників постмодернізму. 
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Коли найвищі цінності культури, використовують у стилі та зовнішніх виразах, людина 

підсвідомо йде до нижчого рівня розвитку. Особливо на емоційному рівні. Ми накопичуємо 

знання, але не розуміємо їх. Саме так кітч, стає елементом маніпулювання свідомості. 

Розвиток кіберпростору з кожним кроком наближує нас до копіювання та запозичення 

культур та їх рис. В той же час призупиняючи розвиток мистецтва тут і зараз. Ми все більш 

відмовляємося від «створення» і наближуємось до «копіювання». Інтернет відкрив безмежний 

доступ у світ мистецтва: мільйонам користувачів глобальної мережі пропонується ця 

інтеграція «мистецтво – технологія». 

На сторінках «Журналу американської культури» є ось такий висновок: «Вартість, яку 

суспільство платить за свою неабияку технічну винахідливість, - це відчуття втрати культурної 

цілісності, змістовності та життєвості. Механічні розваги, новинки, сенсації та радощі 

приходять на зміну традиціям та ритуалам, заснованих на наявності дозвілля. Ми є 

цивілізованими, але малокультурним суспільством. Розвиток техніки – це розвиток засобів для 

досягнення цілей, взагалі не маючих зв’язку з дозвіллям та культурою» [1, С.31] . 

При цьому кіберпростір стає все більш необмеженою платформою для самовираження, 

а пов’язане з ним мистецтво – можливістю створення тільки особистого віртуального 

простору. 

Термін «епоха глобалізації», як поняття «постіндустріальна епоха», «інформаційна 

епоха» та «епоха пост-постмодернізму», - у вжитку істориків та політиків, соціологів та 

культурологів та в ньому ще є що обмірковувати. 

Найскладнішим питанням глобалізації є проблема співіснування багатонаціональних 

культур. І все ж цей процес, як в економіці, так і в соціо-культурному житті є незворотнім. 

Говорячи про глобальну медіа сферу, пов’язану зі створенням єдиного інформаційного та 

культурного простору, мається на увазі нова цивілізація, пов’язана з неймовірно великим 

впливом сучасної «індустрії інформації» на всі сторони суспільного життя та свідомості. 

Аналізуючи праці Е. Тоффлера [5, С.415] , ми підкреслюємо, що основним виробничим 

ресурсом постіндустріального суспільства стає інформація, а домінуючим типом виробничої 

діяльності - її послідовна обробка (на відмінну від виготовлення в індустріальному та добутку 

– в до індустріальному суспільствах). Важлива відмінність стосується і характеру базових 

технологій: вони, в постіндустріальному суспільстві, наукомісткі, а не капітало- та 

трудомісткі, як за попередніх епох. 

За розвитком постмодернізму стає зрозумілим, що він є не шуканим типом свідомості 

людини, це передзнаходження нових форм відносин людства зі світом, нових цінностей та 

критеріїв во всіх сферах культури. 

На мою думку, чим далі, тим більш розмитою стає межа між реальністю та 

кіберпростором. Інтернет приходить у наше життя замість спілкування, навчання, творення 

нового. Все менш суспільство має потребу у насиченні культурними цінностями та 

звертається до культури споживання. Споживання чужої інформації, чужих витворів 

мистецтва. Одним із шляхів вирішення цього питання, я вважаю, є заглиблення до культурних 

джерел та витоків, відкритий доступ до всієї інформації про культурні надбання та втрати. І 

звісно, залучення молодшого покоління до культурних традицій у більш розвинутому та 

широкому форматі. 
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Анотація. У результаті мого дослідження встановлено що головними 

аспектами та тенденціями розвитку інформаційного суспільства у 

постіндустріальному світі є: глобалізація та комерціалізація суспільства, соціалізація 

виробництва і орієнтація суспільних цінностей на споживання, пошук нових форм 

естетичного вираження, розвиток національних культур, взаємопроникнення культур 

різних регіонів світу, синтез культур. 

Ключові слова:інформаційне суспільство, глобалізація, постіндустріальний світ, 

культура, культура постмодерну. 

Проблематика розвитку культури суспільства у постіндустріальному світі в тому що, 

темпи розвитку культури в інформаційному суспільстві не встигають за швидким розвитком 

технологій у постіндустріальному середовищі глобалізації інформації, сьогоденні методи 
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поліпшення культури населення є застарілими та не ефективними щоб поліпшити темпи 

розвитку культури потрібно впроваджувати сучасні та інноваційні рішення що пов’язані з 

глобальним інформаційно-соціальним середовищем. 

Розглядаючи проблему повільного розвитку культури суспільства відносно швидких 

темпів розвитку технологій виявлено що: 

Культура постмодерну є одним з виявів постіндустріального світу, історія якого 

обумовлена змінами в технологіях, економіці, соціумі та культурі. Ці зміни, які зріли та 

вдосконалювались протягом другої половини двадцятого століття, багато в чому визначили 

собою оточуючу дійсність та світогляд людини. На наш погляд, саме постмодернізм як нова 

культурна парадигма, з його еклектичністю та плюралізмом, є виразником основних 

тенденцій, установок і орієнтирів суспільства. Актуальність звернення до дослідження такого 

феномену, як постмодернізм, обумовлена специфікою українського постмодернізму, 

невизначеністю його статусу у вітчизняній культурології, залежністю його тлумачень від 

особистого бачення дослідників, часто негативних, тоді як ще недостатньо вивчені сутність, 

детермінанти, закономірності, динаміка та тенденції розвитку постмодернізму як явища 

української культури. Актуальність дослідження українського постмодернізму в 

культурологічному аспекті полягає ще в подоланні методологічних протиріч між масивом 

емпіричного матеріалу з проблеми постмодернізму в філософській, культурологічній, 

мистецтвознавчій літературі та відсутністю цілісного структурного і культурологічного 

понятійного апарату даного явища культури [1, с. 12]. 

Як правило, в науковій літературі розрізняють явище постмодернізму в мистецтві і 

постмодернізм як стадію розвитку суспільства. Але згідно з соціологією культури в самому 

понятті «культура» відбувається синтез соціального і символічної культури - мистецтва. 

Постмодернізм у рамках соціології культури може бути розглянутий як характеристика і 

суспільства, і мистецтва. Саме мистецтво має культурно-історичний, соціальний вимір [1, с. 

14]. 

Специфіка двадцять першого століття полягатиме не стільки в очевидній глобалізації 

соціальних, економічних, інформаційних та супутніх їм процесів, скільки у відмові від 

застарілого способу організації планетарного співтовариства. Тому будь-які стратегічні цілі й 

плани країни можуть залишитися лише добрими намірами, якщо вони не вписуються у 

загальний всесвітньо-історичний процес. 

На самому початку двадцять першого століття всесвітня організація ЮНЕСКО за 

ініціативою, перш за все, соціологів та економістів запропонувала нову концепцію 

розвиненого суспільства - суспільства знання. Під ним мається на увазі соціум, соціальне 

середовище, в якому відбувається тотальна інформатизація всіх сфер життя, а головною 

цінністю визнаються накопичення і систематизація знань, а також вільний доступ до них всіх 

людей. При цьому експерти цієї організації зазвичай протиставляють поняття суспільства 

знання та інформаційного суспільства, розуміючи під останнім порядки і традиції, що панують 

сьогодні. Щоб встановити, як співвідносяться між собою концепції цих двох товариств, слід 

точно визначити та обмежити характеристики постіндустріального світу. [2] 

Важливе значення в останні роки, коли процеси глобалізації спричинили економічну 

кризу у всьому світі, має насамперед розвиток культурного та мовного різноманіття. Сьогодні 

внаслідок швидкого розгортання явищ глобалізації перед кожною постіндустріальною 

країною постає гостра проблема зміцнення і підвищення власного геополітичного становища, 

своєї вагомості в системі міжнародних відносин та світовій економіці. Цього можна досягти 
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тільки розвитком унікальних якостей та властивостей, притаманних даному регіону або 

народу, з використанням універсальних методів використання цих якостей світовим 

товариством. І навіть якщо більшість із специфічних знань, накопичених тим чи іншим 

народом або зібраних на якійсь території, не будуть мати в поточний момент часу прямого 

прикладного значення, їх збереження та аналіз в самому найближчому майбутньому можуть 

отримати важливу методологічну значимість, тому що вони будуть сприяти відкриттям або 

проривам в нових напрямках виробництва, інформатики або науки.  

Спосіб виробництва та передачі знань, сама людина і її інтелектуальний потенціал 

визначають темпи економічного розвитку та науково-технічного прогресу, стаючи головними 

факторами еволюції суспільства, його найціннішими ресурсами. В умовах наростання 

постіндустріальних тенденцій принципово змінюється роль знань – вони стають повноцінним 

товаром і поступово перетворюються на стратегічний ресурс, що забезпечує подальший 

розвиток суспільства. [5] 

Тому для поліпшення темпів розвитку світової культури потрібно інтегрувати новітні 

технології та інформаційні здобутки постіндустріального світу у навчальні заклади, бібліотеки 

та музеї. Розповсюджувати культуро-соціальну інформацію не тільки у застарілих засобах 

масової інформації таких як: газети, журнали, телебачення та радіомовлення, а й у сучасних 

інформаційних мережах у Інтернеті, що сприятиме поширенню культурно значущої 

інформації серед молоді.  
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культура постмодерна. 
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Анотація: Висвітлено особливості часових характеристик віртуальної реальності за 

умов суперечливого впливу інформаційно-комунікаційних технологій на учасників 

інтернет-спілкування. Показано, що віртуальний світ мультимедіа суттєвим чином 

видозмінює темпоральні межі взаємодії інтернет-користувачів, зумовлює утворення 

нових форм комунікації, нового досвіду переживання часу. 

Ключові слова: медіа-реальність; віртуалізація свідомості; темпоральність. 

 

З розвитком інформаційних технологій і ущільненням соціальних зв'язків дискурс 

віртуальності стає глобальним явищем. Зараз в більшій чи меншій мірі він охоплює практично 

всі сфери соціального буття людини, в тому числі і такий фундаментальний рівень 

колективного й індивідуального досвіду, як час. Метою роботи є розгляд проблематики 

взаємодії людини з медіа в сучасному суспільстві, дослідження особливостей модифікації 

часових уявлень «цифрового покоління». 

Такі словосполучення, як «віртуальна реальність», «віртуальний світ», «віртуальна 

особистість», уже узвичаїлися як у науковому словнику, так і в буденному вжитку. Вплив на 

людину сучасних інформаційно-комунікаційних технологій безсумнівний, водночас 

неоднозначний і суперечливий. Високий рівень занурення у віртуальну реальність 

характеризується низьким рівнем усвідомлення віртуальності, що в свою чергу призводить до 

розмивання та притуплення психологічного відчуття реальності, відчуження від неї та 

віртуалізації свідомості. Такі модифікації психіки потенційно містять у собі істотні ризики для 

розвитку особистості, а саме: втрату раціональності та цілеспрямованості поведінки, 

пасивність, дефіцит емоційної енергії в реальному житті, надання переваги парасоціальному 

спілкуванню. 

Мережеве спілкування також несе відбиток на психічний стан людини. Так наприклад, 

анонімність інтернет-спілкування породжує емоційну розкутість, ненормативність і навіть 

певну безвідповідальність учасників спілкування. Мережеве спілкування дозволяє 

перевтілюватись у так звану «віртуальну особистість», яка може дуже відрізнятися від 

реального «Я», спричиняючи формування інтернет-залежності. Фізична відсутність учасників 
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взаємодії уможливлює вияви онлайнової агресії, такі як кібербулінг та хепіспелінг, що 

завдають іншим користувачам психологічної шкоди. 

Останнім часом активізується проблема особливості переживання часу в 

медіа-реальності. Віртуальний світ мультимедіа суттєво розширює та видозмінює як 

просторові, так і темпоральні межі взаємодії людей. Часопростору віртуальної 

медіа-реальності притаманні характерні особливості: колажність, мозаїчність, 

недиференційованість; пластичність, миттєвість, стиснення, розтягування [1, С. 26–32]. 

 Характеризуючи віртуалізацію суб’єктивного часу користувачів інтернету, звернемося 

до ідей А. Моля, який зазначав, що з появою ЗМК виникає новий тип культури − «мозаїчна 

культура». Світ у такій культурі виявляється пластичним − час у ньому можна легко повернути 

назад, а епізоди – переставити [2, С. 46–49]. Варта уваги також ідея М. Кастельса, згідно з 

якою позачасовий час, як він називає пануючу в сучасному суспільстві темпоральність, 

виникає, коли інформаційна парадигма суспільства породжує систематичну пертурбацію в 

послідовності явищ. Ця пертурбація може набувати форми стиснення часових інтервалів між 

подіями, спрямованого на «миттєвість», або випадкових розривів у послідовності подій. 

Усунення почерговості створює недиференційований час, який прирівнюється до вічності [3, 

С. 417–429]. Серед низки специфічних характеристик віртуального простору, які визначають 

сутність психологічних переживань користувача (або мешканця) цієї нової соціальної 

реальності, американський дослідник Дж. Сулер називає розмивання просторових меж та 

розтягнення й конденсацію часу. Дослідник описує дві кіберкомунікативні ситуації − 

синхронну й асинхронну, в яких ситуативний час розтягується майже до нескінченості [4, С. 

125–130]. Залежно від суб’єктивної тривалості одиниці часу, індивіди віддають перевагу 

минулому, теперішньому чи майбутньому, відповідно до цього оцінюють швидкість плину 

часу й виявляють уміння його планувати та ефективно використовувати [5].  

З одного боку, інформаційно-комунікаційні технології − це ресурс економії часу, тому 

що створюють можливості для швидкої, зручної та простої комунікації. Вони можуть стати 

також ресурсом заповнення часу, наприклад у ситуації вимушеного очікування. З другого 

боку, за новітніми мультимедіа вже закріпилися такі характеристики, як «пастка для часу», 

«викрадачі часових ресурсів». Нестійкість медіа-реальності породжує розмивання часових 

меж «минуле − теперішнє − майбутнє», зумовлює перетворення і втрату відчуття реального 

часу, стирання межі між віртуальною та істинною реальністю, розмивання й притуплення 

психологічного відчуття реальності, відчуження від реальності та віртуалізацію свідомості, що 

може призводити до збільшення експозиції контакту з мультимедіа та виникнення залежності 

від мультимедійних засобів. в умовах впливу новітніх інформаційно-комунікаційних 

технологій відбувається двоякісна модифікація суб’єктивного часу сучасної людини: 

одночасна його акселерація (прискорення) та інфантилізація (розтягування): час в 

онлайновому просторі начебто подовжується і водночас минає непомітно. Людина переживає 

своєрідне «зависання в часі, відсторонення від часу» під час безпосередньої віртуальної 

взаємодії з мультимедіа й суб’єктивне відчуття «згорнутості, миттєвості часу» після 

повернення до реальності [1, С. 43-45]. 

Отже, медіа-реальність робить можливим маніпулювання часом, породжуючи ілюзію 

його зворотності і тим самим заперечуючи його плинність. «Цифрове покоління» 

позбавляється можливості засвоювати культурну спадщину і свій власний досвід відповідно 

до логіки розгортання послідовності життєвих подій у часі. Натомість у нього формується 

байдужість до плину часу, небажання помічати цю плинність, ілюзія того, що час нібито 
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зупинився. Невизначеність часопростору може виявлятися в порушенні зв’язності, 

узгодженості часових модусів (минулого, теперішнього й майбутнього), невизначеності 

майбутньої домінанти, нечіткості та вкороченні часової перспективи, нерозвиненості 

практичного ставлення до часу, невмінні ефективно його використовувати. 
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Abstracts: The peculiarities of time characteristics of virtual reality under conditions of contradictory 

influence of information and communication technologies on participants of Internet communication are 
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interaction of Internet users, leads to the formation of new forms of communication, a new experience of time. 

Key words: media reality; virtualization of consciousness; temporality. 

 

Юрченко И. В., Дрожанова О. Н. 

КОНЦЕПТ ВРЕМЕНИ В ВИРТУАЛЬНОМ МИРЕ: ПРОБЛЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ И ТЕМПОРАЛЬНОСТИ 

Аннотация: Освещены особенности временных характеристик виртуальной реальности в условиях 

противоречивого влияния информационно-коммуникационных технологий на участников интернет-

общения. Показано, что виртуальный мир мультимедиа существенным образом видоизменяет 

темпоральные рамки взаимодействия интернет-пользователей, обуславливает образование новых 

форм коммуникации, нового опыта переживания времени. 

Ключевые слова: медиареальность; виртуализация сознания; темпоральность. 

 
УДК: 327:355(477) 

ЄВРОМАЙДАН, ЯК ПРОДУКТ УКРАЇНСЬКОГО ПРОТЕСТНОГО 

ПОТЕНЦІАЛУ  
Матюшенко О. В., студент-магістр спеціальності 052 Політологія,  

історичного факультету МНУ ім. В. О. Сухомлинського 

Миколаїв, Україна  

mav6397@ukr.net  

Аннотація. У даній статті розглядається феномен явища Євромайдану 2013 – 2014 

років, як закономірного результату розвитку протестних рухів в Україні. Метою 

статті є аналіз та характеристика Євромайдану, як продукту протестного 

потенціалу суспільства в умовах соціально-політичних трансформаціях. Зазначено, 

що Євромайдан 2013-2014 років став апогеєм розкриття української громадської 

думки, який озброївшись протестним інструментарієм зумів довести свою 

превалюючу роль над суспільними відносинами, які закостеніли в Україні внаслідок 

тривалого «радянського» минулого. 
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Ключові слова: Євромайдан, протестний потенціал, соціологія, політична традиція, 

політична свідомість. 

 

Політичні реалії українського суспільства за роки незалежності показують, що у країні 

існує політичний плюралізм, можлива відкрита критика діяльності політичних інститутів чи 

окремих політиків, однак ми все ще пожинаємо плоди старої радянської політичної традиції, 

яка виявляється у вигляді формального ставлення до проголошених політичних норм та 

цінностей. Для нашої країни є характерним політичне критиканство, популізм, демагогія. 

Політики, здобуваючи владу, не соромляться роздавати обіцянки, які і не збираються 

виконувати, що породжує недовіру до державних інститутів, громадське незадоволення та 

розуміння необхідності посилення впливу громадських інститутів, необхідність формування 

громадянського суспільства в Україні для ефективного контролю за діяльністю влади.  

Тривале нехтування важливими проблемами суспільства викликає незадоволення та 

недовіру до діяльності влади, призводить до розуміння необхідності активізувати свій вплив 

через створення об’єднань, які були б настроєні на вирішення конкретних проблем державного 

чи місцевого рівня, привернули б до них увагу громадськості та влади, змусили б владні 

органи належним чином виконувати роботу, яка оплачується коштами платників податків.  

Стара політична традиція все ще впливає на свідомість народу, змушуючи українців 

сподіватись, що ситуація зміниться і без їхнього втручання, однак демократичні зміни ведуть 

до поступової трансформації соціально-політичних позицій людей, які по-новому 

усвідомлюють своє місце та роль у суспільстві. Громадяни країни, відчуваючи нехтування 

їхніми інтересами, намагаються посилити громадський контроль за державною владою: 

починають об’єднуватися у громадські організації та рухи, висловлюючи невдоволення 

діяльністю чи бездіяльністю влади, утворюють рухи протесту. 

Таке явище, як Євромайдан у кінці 2013 – на початку 2014 років, стало закономірним 

результатом розвитку протестних рухів в Україні. Цей феномен має комплексний характер, 

поєднуючи всі види протестних рухів із виразною домінантою конфронтаційного, однак 

ненасильницького характеру. Майдан передусім постає, з одного боку, як специфічна 

синтетична форма протестного руху, що акумулює й синтезує інші, а з другого – як форма 

прямої демократії, що спирається на історико-культурні традиції та відроджує втрачені 

можливості архаїчних форм у сучасному світі через широке використання технологій 

забезпечення комунікативного ресурсу інформаційного суспільства. 

Виникнення «Євромайдану», виявилось несподіванкою як для влади, так і для 

спостерігачів. Протягом останніх років результати соціологічних досліджень фіксували, що 

українці готові протестувати лише в разі значного погіршення життя. Влада була переконана, 

що ризик масових протестів лежить у соціально-економічній площині, тому основну увагу 

зосереджувала на недопущенні потрясінь у бюджетній сфері. Недооцінення нематеріальної 

складової мотивацiї людей, першочергово спричинило виникнення низки акцій протесту на 

підтримку підписання Угоди про асоціацію з ЄС. Несподівана зовнішньополітична 

переорієнтація української влади для багатьох стала відкиданням нею європейських цінностей 

задля нeтривалого збереження економічної стабільності.  

Так, згідно з результатами опитування громадської думки DW-Trend в Україні за 

листопад 2013 року [1], більшість українців (58%) підтримували вступ України до 

Європейського Союзу. Для прихильників євроінтеграційних процесів, Європейський Союз – 
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це не лише гeoпoлiтичний вибiр, а спoдiвання на підвищення стандартів якості життя. Головна 

мета ЄС, на думку більшості українців, полягає у підтримці економічного зростання, у 2013 

році 62% підтримували цю мету. Відповідно, на перший погляд, «Євромайдан» був 

спровокований економічними та політичними чинниками, однак з огляду на унікальність 

протестної форми та специфіку соціальної бази протестів, особливу увагу слід приділити 

ціннісним орієнтаціям українців. 

За останні роки, особливої важливості для українців набуло питання демократичних 

цінностей. Наприкінці 2013 року 32% вважали, що метою Європейського Союзу є зміцнення 

демократії та свободи слова, 39% особисто підтримували таку ціль. В порівнянні з 2012 роком, 

кількість прихильників євроінтеграції заради зміцнення демократії зросла вдвічі. Такі помітні 

зміни в ціннісній системі українців були зумовлені внутрішньополітичними процесами, які 

спричинили згортання демократії в Україні. Згідно з оцінками Freedom House, за період 

президентства В.Януковича, Україна відкотилась до рівня часів Л. Кучми. Так, станом на 2013 

рік, у рейтингу політичних прав і громадянських свобод, Україна отримала 3, 75 б. (аналогічна 

ситуація спостерігалась і в 2003 році) [2]. За словами експерта Інституту євроатлантичного 

співробітництва В.Горбача «український протест був внутрішньо заряджений цінностями, які 

можна назвати європейськими, загальнолюдськими чи демократичними» [3]. 

Впливаючи на політичну свідомість та поведінку людини, домінуючі цінності у 

суспільстві формують готовність населення до політичної участі, а також визначають форму 

захисту власних інтересів. Наприклад, у стабільних демократіях політико-культурні норми, 

що стосуються свободи слова, виключають появу політичної цензури та унеможливлюють 

прийняття законів, що обмежують доступ до публічної інформації. У країнах, де матеріальні 

проблеми здебільшого вирішені, увага зміщується від матеріалістичних цінностей до 

цінностей самовираження. У науковій літературі ці цінності називають постматеріальними.  

Починаючи з 1992 року Інститут соціології НАН України, на основі шкали цінностей 

Р.Інглхарта, проводить власний моніторинг ціннісних змін в масовій свідомості українського 

суспільства. В залежності від переважаючих цінностей, виокремлюються три типи людей: 

«матеріалісти», «постматеріалісти» та «проміжний тип», у якому поєднуються цінності, 

притаманні першим двом типам [4]. Згідно з даними, протягом усіх років незалежності в 

українському суспільстві превалюють матеріалістичні цінності. Якщо на початку 

незалежності це явище було об’єктивним, адже перед владою та суспільством постало 

завдання побудови нової конкурентоспроможної економіки, то після подій «Помаранчевої 

революції», яка продемонструвала зміни настроїв суспільства в напрямку до демократичних 

цінностей, ситуація кардинально не змінилася.  

Події листопада-грудня 2013 р. продемонстрували, що за роки незалежності, в Україні 

сформувалось нове пострадянське покоління, яке готове захищати європейські цінності 

демократичними методами. Саме молодь виступила рушійною силою Євромайдану – 40% від 

усіх протестувальників становили люди віком 15-29 р. [5]. Питання євроінтеграції для 

української молоді більше, ніж політичне рішення. Це – перш за все, якісна освіта, відсутність 

корупції та високий рівень життя. Згідно з результатами останньої хвилі дослідження, 

проведеного Європейським дослідження цінностей (European Values Study) в 2008 році, у 

ціннісній системі координат українців спостерігається «розрив поколінь». Молоді українці 

віком 15-28 років за своїми цінностями більше тяжіють до європейський цінностей, аніж люди 

старшого віку (50-59 років) [6].  



Філософські та культурологічні проблеми людства 

 очима студентства 
 

ІІ Всеукраїнська студентська науково-практична конференція 

 
 
  

 
168 

 

Важливим фактором, який змобілізував студентство, а з часом, решту 

протестувальників, виступили інтернет-технології. Якщо під час «Помаранчевої революції» 

дії протестувальників координувались за допомогою мобільного зв’язку, то в 2013 р. цю 

функцію виконали соціальні мережі. Популяризація соціальних мереж відбулась завдяки 

збільшенню кількості користувачів інтернетом – з 1, 8 млн. осіб в 2004 р. до 17, 6 млн. в 2013 

р. За результатами дослідження компанії GfK Ukraine, станом на грудень 2013 року, 

найпоширенішою причиною користування інтернетом було долучення до соціальних мереж 

[7]. Перші студентські демонстрації відбулися на заклик в соціальній мережі Facebook 

українського журналіста Мустафи Наєма. Facebook допомiг органiзувати активiстiв усерединi 

країни, а Twitter і YouTube сприяли поширенню iнформації закордоном, формуючи їх 

висвiтлення захiдними ЗМІ. Інформаційні повідомлення, які поширювали учасники 

«Євромайдану» безпосередньо з місця подій та неупереджене висвітлення інформації в режимі 

реального часу через онлайн ЗМІ («hromadske tv», «Еспресо TV» та ін.) ставали новими 

приводами підвищення громадської активності. В результаті, постійний зв’язок між 

учасниками акцій та миттєве поширення інформації в соціальних мережах, лише доповнили 

офлайн активність та спростували «слактивізм» українців, як політичну активність в 

соціальних мережах, яка не має особливого впливу на прийняття реальних політичних рішень.  

Відмова від підписання Угоди про асоціацію з ЄС стала приводом до перетворення 

соціальної напруги, яка накопичувалась протягом останніх років, у мирний протест. Однак, як 

зазначила українська дослідниця М. Золкіна, приставка «євро» як характеристика протесту 

була актуальною до 30 листопада. Після силового розгону демонстрантів у ніч на 30 

листопада, протест набув форми спротиву щодо чинної влади та її політики, як зовнішньої, 

так і внутрішньої [8, с. 3]. Події 30 листопада стали переломним моментом в протестній 

кампанії кiнця 2013 року, змістивши акцент протестів з проєвропейського характеру на 

антирежимний. Майже 70% протестувальників основною причиною виходу на Майдан 

назвали побиття демонстрантів. Після цієї події змінились не лише масштаби протестів, а й 

вимоги, які переслідували протестувальники. На перший план вийшли суто політичні вимоги: 

звільнення заарештованих активістів, відставка уряду та президента, проведення дострокових 

президентських виборів. 

Трансформація протесту з проєвропейського у антирежимний стала завершальною 

фазою протестної активності, яка мала поетапний характер прояву і тягнулась ще з початку 

2010 року. Найбільше суспільство мобілізовували фактори, які йшли в розріз з 

демократичними цінностями. Так, прийняття законів 16 січня («закони про диктатуру»), 

переслідування та репресії проти громадських активістів, силові протистояння стали 

причинами загострення конфлікту між владою та суспільством. 

Отже, враховуючи вищевикладене ми може упевнено стверджувати, що мобілізаційну 

роль «Євромайдану» виконували події, які стосувались інтересів більшості і сприймались 

суспільством як порушення громадянських прав. Це відповідає поясненню теорії О.Онух, 

згідно з яким, порушення громадянських прав більшості визначає мотиви приєднання до 

протестів. Якщо у випадку «Помаранчевої революції» це були фальсифікації результатів 

виборів, то у випадку «Євромайдану», до подій 30 листопада 2013 р., – відмова від підписання 

Угоди про асоціацію з ЄС. Після силового розгону мирної демонстрації, мобілізаційну роль 

виконували протиправні дії влади стосовно учасників протесту. 

Як висновок, слід підкреслити, що основою для мобілізації «Євромайдану» стали 

ціннісні зміни в українському суспільстві. Винятково важливу роль відіграло неупереджене 
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висвітлення інформації з місця подій в он-лайн медіа та постійний зв’язок учасників Майдану 

у соціальних мережах. 
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Matyushenko A.V. 

EuroMaidan as a product of Ukrainian protest potential 

This article examines the phenomenon of the EuroMaidan 2013-2014 as a logical result of the development of 

protest movements in Ukraine. The purpose of this article is to analyze and characterize Euromaydan as a 

product of the protest potential of society in the conditions of socio-political transformations. The scientific 

significance is the conclusion that EuroMaidan 2013-2014 became the apogee of the disclosure of Ukrainian 

public opinion, armed with protest instruments, managed to prove its prevailing role over social relations that 

have become stagnant in Ukraine as a result of the long «Soviet» past. 

Key words: Euromaidan, protest potential, sociology, political tradition, political consciousness. 

 

Матюшенко А. В. 

Евромайдан, как продукт украинского протестного потенциала 

 В данной статье рассматривается феномен явления Евромайдан 2013 – 2014 годов, как 

закономерного результата развития протестных движений в Украине. Целью статьи является 

анализ и характеристика Евромайдана, как продукта протестного потенциала общества в условиях 

социально-политических трансформацийй. Определено, что Евромайдан 2013-2014 годов стал 

апогеем раскрытия украинского общественного мнения, который вооружившись протестным 
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инструментарием сумел доказать свою превалирующую роль над общественными отношениями, 

которые закостенели в Украине в результате длительного «советского» прошлого. 

Ключевые слова: Евромайдан, протестный потенциал, социология, политическая традиция, 

политическое сознание. 
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Анотація: В статі проаналізовано політичну концепцію Й. Фіхте, погляди філософа 

на державу. Зазначено, що центральною проблемою філософії Й. Фіхте стала 

проблема свободи; свободи людини, як прояв громадянських її прав, так і політичних, 

та співвідношення держави та людини.  

Ключові слова: концепція, закон, влада, держава, свобода 

 

Багато сторіч Німеччини як держави не існувало, а нас її землях було безліч 

роздроблених князівств, герцогств. Багато хто з філософів казав об об’єднанні всіх тих 

князівств в єдину могутню державу, яка отримала назву Пруссія, а пізніше Германська Імперія 

та Німеччина. Одним з найперших хто почав говорити про німецьку расу, як провідну став 

Й.Г.Фіхте у своїй роботі «Rede an die deutschen Nation» , яку пізніше стали використовувати 

німецькі політики ХХ-о сторіччя. Таким чином Фіхте виклав зовсім нову концепцію держави, 

яка базувалась на об’єднанні всіх земель тієї Німеччини. 

Демократично-республіканська концепція Фіхте базується на тому що Фіхте, як і Кант 

був шанувальником критичного імперативу. Також, його політичні погляди досить схожі з 

Локком. Він, як і англійський філософ Локк признає природне право. В приватному праві 

Фіхте бачить те, що повинна охороняти держава. Але його погляди на право та на державу 

значно просунулися ніж у Канта. Взявши за основу етнічну концепцію Канта, Фіхте наглядно 

продемонстрував взаємозв’язок між такими людськими цінностями, як свобода, право, та 

обов’язки. «Фихте, сразу воспринял кантовскую философию в высшей степени своеобразно и 

не по школьному.» [1, с. 134]. Фіхтеанське світорозуміння внесло вагомий вклад до розвитку 

Романтизму та сприяло відродженню національних ідей, які прийшли на зміну холодній 

розсудливості раціоналізму доби Просвітництва. Це значить що Фіхте виносив людину та 

право на перший план. На ранньому етапі його творчості Фіхте виносить матеріальний світ як 

сферу людського життя, на далі ці твердження будуть змінюватись в залежності від етапу його 

життя. Але для Фіхте ми можемо підібрати таку його філософію та його «Его», як писав Гейне 

«… зовсім не є індивідуальне «Я», а піднесенне до свідомості загально світового «Я». 

«Фіхтеанське мислення« ... не є мислення якоїсь певного людини ... Це, навпаки, загальне 

мислення, що виявляється в окремої особистості »[1, с. 111]. 

«Центральним елементом політичної філософії Й. Фіхте виступає категорія свободи. 

Згідно Фіхте «Абсолютне «Я» є безмежна діяльність яка може бути представлена у вигляді 

прагнення до усвідомлення своєї свободи» [2 с 50]. «Моя система-зізнавався він сам, це перша 
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система свободи, як та нація звільнила людину від зовнішніх пут, моя система звільняє від 

речей самих по собі» [3 с 21]. 

 Фіхте виводить це право з «чистого розуму» , а зовнішні всі фактори не мають 

відношення до цього: «Необхідність в ньому диктує самосвідомість, бо тільки наявність права 

створює умови для того, щоб самосвідомість себе виявила»[4]. Але це право не повинно 

доторкатись до свободи іншої людини, тобто це право було на основі взаємного договору між 

людьми: «Однак право базується не на індивідуальній волі.»[5]. На поняття права Фіхте давав 

не досить однозначні висновки, знову таки основуючись на договорі між людиною і людиною, 

за думками філософа право не може існувати без неї: «Воно існує лише за тієї умови, коли такі 

істоти мисляться у взаєминах один до одного...», та без цієї домовленості між людьми, щоб 

захистити себе та суспільство в цілому: «Щоб гарантувати свободу окремої людини і поєднати 

з нею свободу всіх, потрібна правова спільність людей.»[5]. Фіхте досить лояльно відносився 

до людей, але в суспільстві також в якому діє суспільний договір потрібен закон який буде 

регламентувати людей, та не створювати хаос в цьому суспільстві. 

«У «Фактах свідомості» він прямо вказує на те, що здатність відійти від наявного 

сприйняття зовнішнього наявного світу і переключити свою увагу на вільний рух у 

внутрішньому плані є найголовнішою відмінністю мислення дорослої людини від мислення 

дитини. Адже дитина сприймає все як наявно дане, і її свідомість ще не заповнена іншим 

порядком [4, с. 464]. 

За думкою філософа перш за все розум «Я розумний», а значить і всі люди їх повсякденне 

життя є розумне. «…випливає, що суспільство, історія та природа і все, що стосується людини, 

теж є розумним.» [4]. 

Але розділ зветься демократично-республіканська концепція. В ранніх творах ми 

можемо простежити за думкою філософа щодо того, що він вважав ідеальною формою 

правління республіку: «Не скрывая симпатий к республике, Фихте отмечал, что 

отличительной чертой всякого разумного»1, але республіку з раніше вже згаданим договором 

тепер не між людьми, а між суспільством та державою: «…нею може бути лише єдина 

колективна воля, для утворення якої треба згода всіх, необхідний відповідний договір.»[5]. 

Таким чином Фіхте хотів скинути окови поліцейської держави та виправдовував громадське 

право на революцію та скидання старого режиму , та громадськість повинна сама вибирати 

собі режим : «…безумовне право народу на будь-яку зміну неугодного йому державного ладу, 

про право народу в цілому на революцію.»[5].  

На даному етапі Фіхте розуміє що треба проводити реформи зверху, та лібералізації 

політичного устрою, відміни суспільних багатств, та встановлення твердої законності для всіх 

верств населення. Також він добре усвідомлював що війна ставилась завжди в противагу 

розуму, та людський свободі: «…був послідовним у своїй системі і своїх вчинках, а свобода 

була для нього найвищою цінністю…»[6]. «Війну він розглядав як суспільне явище, що 

знаходилось в опозиції до розуму.» [6]. Але мораль була для нього, як спосіб взаємовідносин 

між розумними істотами. «Але, з іншого боку, тільки у знанні людина стає особою, відкриває 

для себе цінність та унікальність інших, самопізнає та усвідомлює своє місце у світі.»[6]. 

Також в завойованому Берліні Фіхте намагався звернутись до громадян Берліну з призивом 

звільнитися від іноземних оковів, та набуття національної незалежності, згуртуванню та 

духовну відродженню німецького народу тим самим він заслуговує на почесну пам'ять свого 

народу. Щодо бюргерів Фіхте ними захоплювався, а точніше їх дух «колективізму», 

«Піклування, благочестя, чесності, скромності », ВІН вважать что если Деяк народ буде 
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об'єднаний то ВІН буде великим« Вони були великими бо не були роз'єднані»[7]. «Для себе 

самих вони потребували небагато чому, заради суспільних підприємств вони йшли на незмірні 

витрати ... і були готові на жертви загальному», але Фіхте не був ідеалістом, та не мав бажання 

описувати минули, як ми вже знаємо Фіхте був реформатором, тому великою проблемою, та 

катастрофою в Німеччині вважав саме корупцію в владі чи вищому класі (буржуа). «…її 

цвітіння було зруйновано жадібністю і жадібністю влади князів» [8, с.162-163]. Якщо брати 

концепцію Фіхте щодо нації, то тут Фіхте став справжнім теоретиком раннього німецького 

націоналізму, тобто він пропонував концепцію «Нового виховання», Фіхте намагався « 

Освічувати німців до нового суспільства», де німці будуть брати на себе провідну роль в 

Європі. «Він вважав що серед інших народ Європи тільки етнічні німці мають здатність до 

справжнього освіти, оскільки немци- кращі представники людства, опора і надія на прогрес 

суспільства в майбутньому» [8, с.108.] 

Фіхте був прибічником інтервенціонізма тобто всебічного втручання держави чи 

політичної партії до справ світської (публічної) влади, (в лиці уряду, партії чи організації). Але 

це втручання як було раніше написано повинно було мати за собою ціль, а саме давати свободу 

абсолютно до всіх громадян, від економічної нерівності, та несправедливості, а також 

забезпечувати моральну свободу від диктатури корисних інтересів. По Фіхте можлива тільки 

коли її будуть обмежувати в контексті необхідності. Основним проявом свободи є те що 

свобода не є безграничною, вона гранична та кінцева. Але вона також проявляється тільки в 

тому випадку якщо, людина прагне та має можливість творити та працювати. В той час для 

Фіхте була досить близька практична філософія Канта «Основи метафізики моральності », де 

автор аналізував Критерії до створення умов до Творчої праці, та свободи цієї праці. Для Фіхте 

«справжнє багатство становить вільний дозвілля т.зв. «Freie Muße» вільний від роботи час для 

творення вищих цінностей культури: мистецтва, науки, морального спілкування. » [9, с.185] 
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Annotation: he article analyzes the political concept of I. Fichte, the views of the philosopher on the state. It 

is noted that the central problem of the philosophy of I. Fichte was the problem of freedom. Human 

freedoms, both civil and political rights, and the relationship between state and person. 
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Демократически-республиканская концепция Фихте. 

Аннотация: В статье проанализированы политическую концепцию И. Фихте, взгляды философа на 

государство. Отмечено, что центральной проблемой философии И. Фихте была проблема свободы. 

Свободы человека, как гражданских его прав, так и политических, и соотношение государства и 

человека. 
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Анотація: Зазначено, що політичний міф є важливим компонентом політичної 

свідомості. Автором виокремлено чотири найпопулярніших в українському суспільстві 

політичні міфи: ліберально-демократичний, євразійський, комуністичний та націонал-

популістський.. Обґрунтовано, що політичні міфи в Україні, при цьому, є не стільки 

продуктами свідомих маніпуляцій, скільки захисним механізмом від прямого зіткнення 

з новими історичними викликами, природною реакцією суспільства на кризу ідей та 

цінностей. 

Ключові слова: міф, політичний міф, політична маніпуляція, символи, цінності. 

 

Не дивлячись на майже тридцятирічну історію незалежності та суверенітету, українське 

суспільство залишається суспільством перехідного типу, що виражається у абсолютній 

невизначеності ідеологічних засад його існування, відсутності, як такої, національної 

економічної політики та виразного вектору геополітичного спрямування. Змістовну схему 

типового українського політичного міфу можна, таким чином, виразити у вигляді декількох 

фіксованих точок у своєрідній системі координат, де перша буде відповідати ідеологічному 

спрямуванню міфу (від правих до лівих), друга – його варіанту ідеальної економічної політики 

(від неоліберальної ринкової економіки до командно-планової системи), а третя – вектору 

геополітичного спрямування (схід – захід). Автор спробує розглянути основні міфологічні 

побудови, що використовується сучасними українськими політичними силами.  

1.«Європейський вибір». Українська ліберально-демократична традиція новітньої доби 

бере свій початок у другій половині ХХ століття, разом з правозахисними, а згодом і 

політизованими дисидентськими рухами. Важливе місце серед даних рудиментарних 

компонентів займає ревізія історії, що часто спирається на необ'єктивні відомості доби 

Холодної війни та перетворюється деякими апологетами лібералізму на засіб політичної 

маніпуляції (особливо це стосується найскладніших і найтрагічніших епізодів новітньої 
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української історії: масового голоду 1932-33 рр.., радянських політичних репресій, Другої 

світової війни, діяльності ОУН та УПА, тощо).  

Ліберально-демократичний міф України відзначається, крім того, ігноруванням 

розвитку лібералізму як політичної теорії та практики: практично усі українські політичні 

сили, що позиціонують себе, як ліберальні, ігнорують неоліберальні доктрини (деякі з яких 

включають у себе, крім іншого, апріорі непопулярні положення про необхідність зменшення 

соціальних гарантій з боку держави або їх реорганізацію на ринкових засадах). У більш 

широкому плані, проблема сучасного українського лібералізму полягає у використанні 

морально і політично застарілих концепцій класичного лібералізму. Для України, як і для 

низки країн посткомуністичного світу, характерний «синдром імплантування політичних 

систем». Певна частина демократичних сил України, що зорієнтована на ліберальні моделі 

західного світу, свідомо чи вимушено пропонує прищеплювати ці світоглядні засади країн-

донорів на пострадянський ґрунт. При цьому література, яка перевидається і пропаґується в 

Україні, є здебільшого енциклопедичними посібниками початку та середини XX століття [1].  

«Класичний» ліберально-демократичний міф України фіксується навколо ліберальних 

ідеологем, прокламації побудови вільної ринкової економіки та європейського геополітичного 

вектору, а відтак, і цивілізаційного розвитку. Дуже часто даний міф синтезується із 

специфічними пострадянськими патерналістськими символами та харизмою «сильного 

лідера», встаючи, таким чином, на шлях самозаперечення та породжуючи, перш за все, 

політичний нігілізм та апатію населення. Активно використовуваний практично усіма 

вагомими політичними силами України, він часто вступає у розріз з практикою реальної 

політики, на теренах якої політичні еліти розбудовують неофеодальну економічну структуру, 

жорстко контролюючи безсистемні прояви активності громадянського суспільства та 

підміняючи соціальні гарантії соціальною залежністю. Питання євроінтеграції, навіть у 

відриві від розгляду зовнішніх геополітичних чинників, за таких умов, залишається питанням 

суто риторичним.  

2. «Євразійство». Геополітична, філософська та культурологічна доктрина, сформована 

у двадцятих роках ХХ століття у колах російськомовної еміграції (зокрема, Н. Трубецьким, П. 

Сувчинським, П. Савицьким, М. Шахматовим, Г. Вернадським, М. Бердяєвим та ін.), заклала 

основи умовного комплексу політичних міфів, антагоністичних європейському. Поруч з 

Російською імперією, одним з найпотужніших символів сучасного євразійського міфу 

виступає Радянський Союз, як живе втілення потужної євразійської інтернаціональної імперії, 

та особа І. Сталіна, як уособлення творця «руського світу» і провісника його великих 

історичних перемог[2]. Західна суспільно-політична модель розглядається апологетами 

євразійства як така, що заперечує природні основи розвитку соціуму, і є згубною не тільки для 

слов’янського, але й для західного світу: лібералізм, що декларує примат індивідуального над 

колективним, атомізує суспільство та руйнує соціальні зв’язки, культ всезагального добробуту 

породжує культ статусного споживання матеріальних цінностей, масова культура набирає 

антигуманного характеру, оспівуючи архетипи насилля та гедонізму, в той час як демократія, 

у сучасному контексті, розглядається як масштабний політичний міф та форма масової 

маніпуляції свідомістю мас, «одне з облич тоталітаризму, поруч з комунізмом та фашизмом 

[3]. Ринкова економіка, у свою чергу, рідко підлягає повному запереченню – її розглядають з 

утилітарних позицій, віддаючи перевагу економіці сильного державного впливу.  

3. «Червоний міф». Попри те, що крах Радянського Союзу відбувся понад двадцять 

п’ять років тому, створена ним політична культура вперто продовжує своє існування, 
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принаймні на рівні символів, архетипів та міфів. Частково це пов’язане з неможливістю в 

Україні антикомуністичної люстрації та використанням українською елітою радянських 

технологій пропаганди, частково – із кризою національної свідомості та наявним в Україні 

ідеологічним вакуумом, а частково – з ідейною привабливістю марксизму, що завдяки 

універсальності, багатій історичній традиції та багатоступеневій доступності здатний 

полонити думки як народних мас, так і освіченої інтелігенції.  

Український комуністичний міф у багатьох відношеннях тотожний з імперським 

євразійським міфом, виступаючи на засадах інтернаціоналізму, антиамериканізму, східного 

геополітичного курсу, поділяючи з ним погляди на історичну долю України та українців. 

Нерідко Життєздатність червоного міфу, та його відносна відокремленість від міфу 

євразійського спирається, зокрема, й на історичну пам’ять народу: визначні історичні події та 

досягнення, здійснені за доби СРСР, стійко асоціюються у масовій свідомості із перевагами 

марксистської ідеології та радянського устрою.  

4. «Міф про Свободу». Міф про національне відродження є одним з найпопулярніших 

політичних міфів України. Міф про «Свободу», при цьому ґрунтується, головним чином не на 

соціально-економічному популізмі, і навіть не на радикально-націоналістичних ідеологемах, 

а на яскравих, гіпертрофованих архетипах сили, єдності, відродження та тріумфу. Саме ці 

архетипи, попри усю ідеологічну невиразність партії, визивають так багато асоціацій із 

фашистськими та нацистськими міфами, дозволяючи їй вправно маневрувати між 

маргінальним нацистським середовищем та сферою здійснення реальної політики.  

Таким чином, автором виокремлено чотири найпопулярніших в українському 

суспільстві політичні міфи: ліберально-демократичний, євразійський, комуністичний та 

націонал-популістський. Дані міфи рідко існують у чистому вигляді, синтезуючись у 

свідомості носія та формуючи собою різноманітні варіанти індивідуальної та масової 

міфологічної свідомості. Слід зазначити, що політичний міф сам по собі не є засобом 

політичної маніпуляції, виступаючи не просто невід’ємним, але й вкрай необхідним 

елементом політичної свідомості, однак прагнення суб’єктів політики свідомо 

використовувати або конструювати їх, деструктивно впливає як на рівень політичної 

культури, що втрачає елементи мотивації та раціональні компоненти, так і на якість політики, 

що під тиском міфологем втрачає стратегічну глибину і віддаляється від вирішення 

масштабних проблем, фокусуючись на плинних та короткочасних кон’юктурних інтересах.  

Отже, політичні міфи в Україні, при цьому, є не стільки продуктами свідомих 

маніпуляцій, скільки захисним механізмом від прямого зіткнення з новими історичними 

викликами, природною реакцією суспільства на кризу ідей та цінностей. 
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The main content of modern political myths in Ukraine 

Annotation: It is noted that the political myth is an important component of political consciousness. The author 

highlighted the four most popular political myths in the Ukrainian society: Liberal Democratic, Eurasian, 

Communist, and National-Populist. It is substantiated that political myths in Ukraine, moreover, are not so 

much a product of conscious manipulation as a protective mechanism from direct encounter with new 

historical challenges, the natural reaction of society to the crisis of ideas and values. 
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Основное содержание современных политических мифов в Украине 

Аннотация: Отмечено, что политический миф является важным компонентом политического 

сознания. Автором выделены четыре самых популярных в украинском обществе политические мифы: 

либерально-демократический, евразийский, коммунистический и национал-популистский .. 

Обосновано, что политические мифы в Украине, при этом, не столько продуктами сознательных 

манипуляций, сколько защитным механизмом от прямого столкновения с новыми историческими 

вызовами, естественной реакцией общества на кризис идей и ценностей. 
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Основна частина Сьогодні проблема технологічних трансформацій, технологічних 

розширень і технологічних поліпшень людини стає однією з ключових проблем не тільки 

технічних наук і наук про людину, а перш за все філософської антропології [1;3]. 

Про можливість вдосконалення людської природи за допомогою сучасних наукових 

технологій аж до створення «надлюдини» заявляє трансгуманізм (саме слово «трансгуманізм» 

означає «виходити за межі людського»). Він бачить у розвитку технологій панацею людства у 

вирішенні всіх проблем і орієнтується на максимальне об’єднання людського і машинного 

розуму. Ідеї трансгуманізму, спричинили у минулому столітті масштабні фахові і громадські 

дискусії про допустимі межі втручання в природу і тіло людини. 

Ми маємо на меті розглянути питання: чи можливі такі радикальні трансформації 

людської природи? І які морально-етичні проблеми з цим постають?  

В другій половині ХХ століття у творах представників різних галузей знань, 

письменників, громадських діячів, таких як: Д. Хакслі «Нові пляшки для нового вина», Р. 

Еттінгера «Перспектива безсмертя», Е. Дрекслера «Машини творіння», А. Сандберга «Етика 

мозгових симуляцій», Н. Босрома «Що таке трансгуманізм» та ін, формується 

трансгуманістичний світогляд. 

mailto:olga.stupak@nuos.edu.ua
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Головною ідеєю філософії трансгуманізму є те, що сучасна людина не є вершиною 

еволюції виду Homo Sapiens, а виступає її початком, тому основним завданням 

трансгуманістів є створення на першому етапі «транслюдини» – індивіда, який активно 

готується стати постлюдиною, використовує всі існуючі можливості для самовдосконалення, 

а на другому етапі – «постлюдини» – такої технологічно модифікованої істоти, яка із 

загальноприйнятої точки зору вже не є людиною. Тобто мова йде про виникнення нового 

біологічного виду – Homo Sapientissimus або Homo Sapiensplus (людина розумніша або 

вдосконалена) [3]. 

Досягнення, перш за все, в галузях генної інженерії, нанотехнологій і інформаційних 

технологій та синтез цих наук, тлумачиться як технологічна база досягнення цієї мети. 

Кульмінацією цього процесу має стати «завантаження» – гіпотетичний процес перенесення 

людської свідомості з біологічного мозку в комп'ютер, що дозволить входити в прямий 

контакт з розумом як іншої людини, так і позаземних істот та штучних систем. 

Важлива складова трансгуманістичної ідеології – віра в можливість продовження життя 

людини аж до необмеженого довголіття, тобто, її безсмертя. 

Проте, дослідники морально-етичних аспектів трансгуманістичного світогляду 

зазначають, перш за все, що «сенс життя і смерті – взаємо пов’язані речі. Якщо смерть втрачає 

сенс, то і життя втрачає сенс» [цит. по 1, с. 109]. Здобуте безсмертя може виявитися 

покаранням, особливо, якщо постлюдина не захоче втрачати ірраціональність людського 

буття. Наприклад, як в оповіданні Айзека Азімова «Двохсотрічна людина» де безсмертний 

робот, чиїм сенсом вдосконалення було олюднення, в результаті якого він зовні і навіть 

духовно стає практично ідентичним людині, приходить до нестерпного висновку: щоб стати 

людиною, йому треба померти.  

Критики трансгуманізму також вказують на те, що: філософія трансгуманізму не 

розглядає природу людини у всій її повноті; у транстичній моделі майбутнього немає місця 

свободі; трансгуманізм – це вчення про граничний егоїзм; трансгуманізм проповідує 

виключно матеріалістичні цінності; трансгуманізм веде не до нової антропології, а є кінцем 

антропології. 

Показово, що «майже всі ідеї трансгуманістів зосереджені на інтелекті й просякнуті 

зневагою до людських почуттів, емоцій, пристрастей» [3, с. 63]. Модальність живого тіла 

завжди звернена до болю і страждання. Страждання людини визначає її найважливіший статус 

– статус живої людської істоти, в рамках якого вибудовується ціннісний світ людини. 

Як підкреслюють О. Онофрійчук та Н. Маргеліс – «творці філософської антропології – 

М. Шелер, Г. Плеснер, А. Гелен, Е. Кассірер, Е. Ротгакер, Л. Бінсвангер, О. Больнов – вбачали 

сутність людини не в мисленні або волінні, а в здатності «участі» у бутті, що вкорінена в 

любові, і визнавали людину істотою універсальною – здатною до будь-якого виду діяльності 

унікальною – відкритою світові, неповторною, вільною, творчою та такою, що прагне до 

самовдосконалення і самоподолання» [3, с. 63].  

Але постає ключове питання – чи є той шлях який пропонують трансгуманісти справді 

шляхом самоподолання і самовдосконалення? Чи це є шлях до повної втрати ідентичності? 
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Анотація: Визначено, що міф, як соціальний феномен, являє собою абстрактну, 

суб'єктивну модель дійсності або її окремого елемента, що включає у себе певні факти 

та відомості. Автор розглядає міф як важливий елемент конструювання сучасної 

політичної дійсності. Його ірраціональність та емоційність впливають на глибинні 

структури колективного несвідомого. 

 Ключові слова: міф, політичний міф, символи, міфологічний простір, пропаганда. 

 

Для здійснення повноцінної наукової характеристики явища політичного міфу необхідно 

насамперед розглянути його дефініцію. Етимологічно, поняття «міф» походить від 

давньогрецького слова mythos, що в перекладі означає слово, сказання, легенда. Деякі 

дослідники звертають увагу на індоєвропейський корінь поняття – meudh-mudh, що несе в собі 

значення «турбуватися про щось», «мати дещо на увазі», «пристрасно, жагуче бажати чого-

небудь» [1, с. 505]. 

Не дивлячись на те, що проблем міфології тим чи іншим чином торкались ще дослідники 

Античності та Середньовіччя, до наукового обігу поняття політичного міфу було введене Ж. 

Сорелем у другій половині ХІХ століття, та істотно дороблене у працях Р. Касірера та Г. 

Ласуела у першій половині ХХ століття. Залучення терміну до широкого вжитку у якості 

політологічної категорії відбулось у другій половині ХХ ст., завдяки працям Г. Алмонда, Д. 

Пауелла, Є. Вятра та багатьох інших. Проблематика політичної міфології активно 

досліджується у зарубіжній та вітчизняній політичній науці. Зокрема, в Україні цей феномен 

досліджують, В. Андрущенко, Ю. Шайгородський, В. Бебик, М. Головатий, М. Обушний, Г. 

Почепцов, Ю. Романенко. 

Феномен міфу здавна є об'єктом інтересу філософської, гуманітарної, та соціально-

політичної думки. Не дивлячись на це, загальновизнаного визначення міфу не сформувалось. 

Починаючи з античності, термін «міф» трактується найрізноманітнішим чином: «прикрашена 

історична подія» (Геродот), «алегоричне оповідання» (Ф. Бекон), «первісна релігія» (Дж. 

Фрезер), своєрідний опис стандартів природних явищ (М. Мюллер), важливий елемент у 

системі знакових структур (К. Леві-Стросс), тощо [2, с. 5-8]. Традиційно, міф розуміється як 

алегорична оповідь, що несе у собі вірування первісних людських колективів стосовно 

походження світу та людини, суті природних явищ, ґенези та призначення норм 

функціонування соціуму, тощо.  

Новітнє розуміння міфу передбачає погляд на міф не як на онтологічну структуру 

свідомості первісної людини та суспільства, а як на здавна притаманну людині знаково-

символічну систему комунікації, або форму абстрактного узагальнення знань про світ, що, 

набираючи тих чи інших рис, демонструє себе протягом усієї людської історії. Подібну 

парадигму розгляду міфу у ХХ столітті запропонували К. Леві-Строс, Е. Касірер, М. Еліаде, 
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К. Юнг, Б. Малиновський, В. Топоров, А. Лосєв та інші. Міф у подібних підходах часто 

розглядається як особлива структура або код інформаційного повідомлення, елемент (або 

архетип) індивідуальної та масової свідомості, компонент цивілізації та культури, тощо. 

Попри різноманітність підходів до визначення та дослідження феномену міфу, усі ці вони 

об'єднані поглядом на міф як на універсальний феномен, що був притаманний суспільствам 

минулого, та продовжує існувати у свідомості та культурі суспільств сьогодення.  

К. Леві-Строс – один із засновників культурологічного структуралізму, розглядаючи, 

зокрема, численні міфи племен Південної Америки, дійшов висновку, що у міфах втілюються 

найтиповіші схеми мислення людини. Німецький філософ Е. Касірер розглядає міф як 

самодостатню символічну форму з певною структурою та функціональним призначенням, що 

слугує базовою компонентою культури [3, с. 79.]. Символ, на його думку, є «ключем до 

людської природи».  

М. Еліаде, натомість, пропонує розглядати міф з суб’єктивних позицій – як на масовому, 

так і на індивідуальному рівні свідомості міф є «особливо складним виміром реальності 

культури» – незаперечною дійсністю, що має для його носіїв сакральне значення. Міф надає 

людині приклади для наслідування, що мають аксеологічне значення, визначаючи цінність 

людського буття. [4, с. 9].  

Видатний послідовник З. Фрейда К. Юнг, у свою чергу, розглядає міф як прояв 

«колективного несвідомого» – фундаментального елементу психіки, що має універсальну та 

всезагальну природу, стверджуючи «архаїко-міфологічний характер» міфології [5]. 

Колективне підсвідоме включає у себе архетипи – базові символічні образи, що знаходять 

вихід у вербальній та текстовій культурі, фольклорі, витворах мистецтва, тощо. Юнг розглядає 

міфи як символічні форми вираження «внутрішньої несвідомої драми особистості», 

наголошуючи на їх алегоричній сутності.  

Структураліст Р. Барт, що здійснив структурний аналіз символів та архетипів масової 

культури ХХ століття, інтерпретує міф як «слово», комунікативну систему, що містить певне 

повідомлення. [6, с. 233]. Отже, спектр інтерпретацій поняття міфу у філософській та 

соціально-політичній думці відзначається широтою та розмаїттям підходів: від традиційних 

поглядів на міф як на «алегоричну оповідь», до структуралістської концепції міфу, як однієї з 

форм соціокультурного коду. 

У розрізі широкого трактування феномену міфу, міфічного мислення та свідомості у 

філософській думці, розробляється поняття політичного міфу, як однієї з головних категорій 

фундаментальної та прикладної політичної науки. Базис для дослідження політичної міфології 

як соціально-політичного феномену, на противагу традиційному сприйняттю міфу як 

предмету філософського або культурологічного аналізу, був закладений теоретиком 

французького анархо-синдикалізму Ж. Сорелем. За ним, теорія соціальних міфів, на противагу 

типовим для XIX століття позитивістським концепціям соціології, інтерпретувала міф як один 

з найголовніших факторів суспільної організації та зміни суспільств. Розробляючи тему, 

Ж. Сорель демонструє, що характерне для позитивізму доби Нового Часу відокремлення та 

протиставлення розуму та міфу, не є коректним. Зокрема, міфи володіють значно більшим 

потенціалом соціальної мобілізації, оскільки здатні керувати та конструювати соціальну 

дійсність [7].  

В той час, як політична філософія першої половини ХХ століття розглядала міф 

переважно як культурний феномен, що набуває політичного значення лише у політично 

нестабільних або дезорганізованих суспільствах.  

Засновник біхевіористського підходу у політології Г. Д. Ласуел розглядає міф, як 

структурний елемент політичної пропаганди. У 1927 р. він визначає пропаганду як 

«управління колективними атітьюдами (установками) через маніпулювання суспільно 

значущими символами». Мета пропаганди – експансія політичної міфології, вона виступає 

повноцінним інструментом тотальної політики поруч з дипломатією, економікою та 

військовим потенціалом [8].  



Філософські та культурологічні проблеми людства 

 очима студентства 
 

ІІ Всеукраїнська студентська науково-практична конференція 

 
 
  

 
180 

 

Актуалізація політологічного аналізу міфу відбувається у другій половині ХХ століття, 

поруч з бурхливим становленням західної політичної науки, виникненням новітніх 

психологічних та філософсько-культурологічних концепцій міфу, а також створенням 

новітніх засобів масової інформації та комунікації, що значно спростили структуру процесів 

впливу на масову свідомість. Для нової генерації дослідників символічних компонентів 

політики характерне трактування міфу як засобу сприйняття, опису та пояснення фактів. Увага 

акцентується на ідеологічній та символічній основі сучасних суспільств.  

Американські політичні дослідники М. Ейдельман та Л. Беннет у 1960-1970 рр. ХХ ст., 

продовжуючи дослідницькі традиції Г. Ласуела у аналізі комунікації, розглядають особливість 

політичних міфів як «когнітивних карт», що виступають елементом свідомості та 

забезпечують як щоденне сприйняття фактів, так і їх інтерпретацію[9]. 

Канадський філософ М. Маклуен розглядає соціальний міф модернової доби як продукт 

масового виробництва та принцип структурної організації масової свідомості, а телебачення – 

як основне джерело міфотворчості XX століття. Міф трактується ним як «миттєве, цілісне 

бачення складного процесу, що, зазвичай, розповсюджується на значно більший проміжок 

часу» [10, с. 16]. Сучасні технології, (зокрема телевізійні та інформаційні), що технічно здатні 

забезпечити миттєве та яскраве бачення події або предмета, самим фактом свого існування 

культивують у сучасній культурі міфологічний стиль мислення: «миттєва швидкість струму 

закладає міфічний вимір навіть у найпростіші виробничі та соціальні дії». Сучасне 

суспільство, за Маклюеном, «живе міфічно», хоча й продовжує мислити фрагментарно.  

У 1990-і. і на початку 2000-х років у політичній науці з'являється ряд робіт, які 

переосмислюють поняття міфу.  

На думку російського дослідника Ю. Цуладзе, політичним слід вважати той міф, що 

використовується для реалізації політичних цілей: боротьби за владу, її легітимізації та 

реалізації. Політичну міфологію можна вважати міфологією прикладною, оскільки за будь-

яким політичним міфом криються конкретні інтереси певних елітарних груп та осіб. 

Політичний міф, як і будь-який інший різновид міфу соціального, прагне стати реальністю 

[11].  

Український політолог Ю. Шайгородський розглядає міф як особливу світоглядну 

систему, що певним чином моделює дійсність, «містифікує політичну реальність, утворюючи 

своєрідний структурний елемент свідомості – міфологічну свідомість, яка дозволяє спростити 

складний світ політики завдяки цілісному і гармонійному світосприйняттю»[12]. Цінність 

політичного міфу полягає у можливості використовувати архетипи свідомості задля укладення 

певного вектору діяльності – через пропаганду, рекламу, ритуал, тощо.  

Таким чином, сучасна філософська та соціально-політична думка розглядає феномен 

політичного міфу, з одного боку, як органічний елемент політичної свідомості та культури та 

комунікації, а з іншого – як духовно-інтелектуальну конструкцію, що може бути створена 

штучно та цілеспрямовано використана у політичній боротьбі.  
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Nikolayenko V.I. 

The phenomenon of myth in the context of socio-political and philosophical thought 

Annotation: It is established that the myth, as a social phenomenon, is an abstract, subjective model of reality 

or its separate element, which includes certain facts and information These features have a greater influence 

on collective unconscious structures. Obligatory hero or antihero presents in myth. That’s why myth is real, 

alive.  

Key words: myth, political myth, symbols, mythological space, propaganda 

 

Николаенко В.И. 

Феномен мифа в контексте социально-политической и философской мысли 

Аннотация: Установлено, что миф, как социальный феномен, представляет собой абстрактную, 

субъективную модель действительности или ее отдельного элемента, который включает в себя 

определенные факты и сведения. Автор рассматривает миф как важный элемент конструирования 

современной политической действительности. Его иррациональность, эмоциональность оказывают 

большое влияние на структуры глубинного коллективного бессознательного. 

Ключевые слова: миф, политический миф, символы мифологическое пространство, пропаганда 
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7. Філософське осмислення феномену віртуальності 

 

ВИКОРИСТАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ «INSTAGRAM» ДЛЯ 

ПРОСУВАННЯ ТОВАРІВ В ІНТЕРНЕТІ: ТОВАРООБІГ РЕЧЕЙ, 

БРЕНДІВ, ОБРАЗІВ? ... 
Квасниця В.В., ст. гр. 5112 м., Гончарова О.О., к.ф.н., старший викладач кафедри 

філософії та культурології 

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова 

 Україна, Миколаїв 

hamisek@ukr.net, VladaKv@ukr.net 
текст дається в авторській редакції 

 
Актуальність: Звернення уваги до бренду чи продукту через соціальні платформи ̶ це 

ефективний спосіб залучення аудиторії на сайт за допомогою соціальних мереж, блогів, 

форумів, спільнот. Соціальні мережі на сьогодні є унікальним каналом, що дозволяє 

проводити довгострокову комунікацію у форматі діалогу з користувачами. Instagram – один з 

найбільш впливових каналів комунікації серед низки сучасних соціальних мереж.  

Сучасне становище вивчення проблеми використання соціальних мереж і використання 

Instagram зокрема для просування товарів, речей, брендів визначається результатами 

досліджень не лише в філософії, але й у соціології, психології тощо. Питання використання 

Instagram досліджуються вченими, філософами та простими підприємцями, як ресурс для 

своїх прикладних цілей.  

У тезах здійснено аналіз соціальної мережі Instagram, зокрема здійснено визначення 

позитивних та негативних аспектів її впливу на споживчі установки особистості. 

Основний матеріал. У своєму повсякденному житті людина часто стикається з тим, що 

входить в поняття «особистий продаж», але не замислюється про це. Багато це поняття просто 

плутають зі звичайною формою торгівлі. Насправді це не зовсім так. 

Особистий або персональний, продаж - це частина просування товарів та послуг, 

включаючи їхнє усне подання в бесіді з одним або декількома потенційними покупцями з 

метою продажу. 

Іnstagram як ресурс поширення товарів дає такі значні переваги: 

- Просування образу, бренду в Іnstagram може бути цілком безкоштовним, якщо є бажання і 

належна старанність. [3]. 

- Зручність для споживачів. Іnstagram – це швидкий та зручний засіб пошуку інформації, 

замовлення товарів і послуг в будь-який час доби, не виходячи з дому. 

- Платоспроможна і соціально активна аудиторія. Користувачі Іnstagram— це люди, що 

активно заявляють про свої переваги і досвід. 

- Інстаграм вже давно став платформою, яка приносить прибуток популярним в Мережі зірок 

і блогерам.  

 Так, наприклад, сімейство Кардашьян заробляє на своїх соцмережах від 400 тисяч 

доларів (22, 8 млн рублів) за один пост. Але це не межа: у самого популярного користувача 

Інстаграма Селени Гомес (у неї 116 млн передплатників) інші розцінки. Якщо вірити 

статистиці американського аналітичного агентства D'Marie Analytics, вона отримує за пост 

mailto:hamisek@ukr.net
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близько 775 тисяч доларів! [2]. Таким чином, бачимо, що приватне повсякденне життя за 

допомогою соціальної мережі Іnstagram здатне конвертуватися у значні грошові винагороди. 

Однак за привабливістю Іnstagram як ресурсу поширення товарів ховаються деякі 

небезпеки – соціальні, психологічні, загально світоглядні - про які треба знати. 

- Instagram обмежує вас. Створення віртуального образу обмежує вас. Ви вже можливо 

зрозуміли, що в соціальних мережах потрібно вести себе певним чином. Більшість людей 

усміхнені і щасливі, деякі жалібні або оскаженілі. У будь-якому випадку ви обмежуєте себе 

рамками, які диктують вам не тільки, що саме викладати в мережу, але і як вести себе в житті. 

- Деякі люди, що не мають стійкої волі, стають Іnstagram-залежними. Люди почали все частіше 

викладати свої фото з мандрівок, кафе, спортивної зали та інших місць, створюючи ілюзію 

суцільної зайнятості та щасливого життя.  

- Потрібно багато зусиль. Щоб створити і управляти особистістю потрібно дуже багато зусиль. 

На обробку однієї фотографії деякі люди витрачають від 10 до 45 хвилин та використовують 

більше трьох програм для редагування. Підготовка тексту для підпису фотографії 

витрачається, приблизно, один день та більше. [1].  

Висновок. Дийсно, соціальна мережа Instagram набула неймовірної популярності. Це явище 

неоднозначне, але ж неоднозначно завжди ставляться до всього нового. 

Instagram неймовірно розширюють людські можливості. Навіть якщо скромний 

інтроверт, інтернет, зокрема соцмережі, а конкретно   ̶Instagram, дають реальний і рівноцінний 

з усіма шанс запізнати слави або й разбогатіти. 

Крім великого, безумовно позитивного, ефекту Іnstagram, спеціалісти виділяють також і 

велику кількість недоліків, які неможливо не помітити. 

Саме тому Instagram можно порівняти з морем, в якому можно втопитися, тобто 

захопитися тим, що тобі пропонують. Тільки сильна особистість, спілкуючись у всесвітній 

павутині, користуючись потрібною інформацією, зростає в особистому та соціальному плані.  
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Анотація. Досліджується інформаційна специфіка сучасного суспільства, 

особливості феномену віртуальної реальності, взаємодії реального і віртуального в 

сприйнятті людини, особливості комунікативної ситуації сучасності. Актуальність 

дослідження зумовлена процесами віртуалізації сучасного культурного простору, що 

потребують застосування адекватних методологічних стратегій. 
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Ключові слова: інформаційне суспільство, медіакультура, реальне і віртуальне, 

віртуальна реальність, культура реальної віртуальності, засоби комунікації. 

 

Вступна частина. Поява нового технокультурного явища – віртуальної реальності є 

черговим етапом технологічного прогресу та новим комунікативним середовищем, створеним 

завдяки інноваційним технологіям. Від появи терміну «віртуальна реальність» у науковому 

дискурсі пройшло вже півстоліття, однак постмодерністський дискурс лише ускладнив процес 

дефінізації цього поняття і зумовив необхідність пошуку нових підходів до його розуміння. 

Феномен віртуальної реальності посідає особливе місце у сучасному філософсько-

гуманітарному дискурсі, зокрема, релігієзнавчому, оскільки потребують дослідження 

механізми взаємозв’язку та взаємодії нової реальності із різними сферами суспільного та 

індивідуального життя, що призводить до формування нових пізнавальних проблем, які 

потребують належної оцінки. 

Основна частина. Першими дослідниками віртуальної реальності були У. Брикен, М. 

Крюгер, Дж. Ланьє. У 90-х роках минулого століття проблемою зацікавилися філософи, 

культурологи, мистецтвознавці, соціологи, психологи. Дискурс ВР близький з традицією, яка 

йде від М. Маклюєна, дослідження соціокультурних аспектів засобів комунікації, філософії 

науки і техніки. 

Філософія й практика віртуальної реальності нагромадили стільки різноманітного 

матеріалу, що чимало дослідників вважають доцільним створити єдині теоретичні засади для 

концепції віртуальної реальності. Існують певні теоретичні здобутки щодо даної 

проблематики у ракурсі соціальних трансформацій: ідеї французьких мислителів Ж. 

Бодрийара, Ж. Дельоза, П. Віріліо у межах постмодерністської парадигми. Російськими та 

українськими дослідниками (В. Ємелін, Д. Іванов, І. Девтеров, О. Одаренко, Б. Сівірінов, Е. 

Смерічевський, О. Сотникова, О. Каріна, Д. Свириденко) соціальні та соціально-філософські 

аспекти віртуалізації суспільства розглядаються переважно на засадах концепцій симуляції Ж. 

Дельоза та Ж. Бодрийара. Віртуальна реальність стала предметом антропологічних та 

соціальних досліджень, а також розглядається як текстовий простір Інтернет та втілення стилю 

і принципів постмодерну. 

У теперешній час існує кілька різних трактувань поняття віртуальної реальності. В. М. 

Розін загострює "питання щодо створення загальної теорії (концепції) віртуальної реальності, 

яка б узагальнила у собі не тільки уявлення про інженерно-семіотичну віртуальну реальність, 

психологічну віртуальну реальність, а також всі інші символічні віртуальні реальності" [6: 

194]. Серед різноманітності трактувань актуальними є слова С. Хоружого: "Очевидно, що ідеї 

віртуалістики тісно переплетені із сучасними культурними і антропологічними процесами, які 

відображають наростаючу тенденцію сприйняття людиною реальності як багатомірної, 

сценарної, варіантної, де усе більше місце належить модельній та ігровій, динамічній стихії. 

Безсумнівно, що ці риси реальності надзвичайно близькі до рис реальності віртуальної, якщо 

не прямо належать їй" [9: 67].  

У сучасній філософії феномен віртуальної реальності досліджується у широкому спектрі, 

але більшість концепцій стосується оцінки впливу віртуальної реальності на природу людини. 

Існує три антропологічних парадигми феномену віртуальної реальності, які можуть служити 

критерієм до систематизації концепцій – прогресистська, негативістська та нейтральна.  
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Все частіше можна почути про загрозу деградації людини під впливом сучасних 

комп'ютерних технологій, про втрату людиною фундаментальних основ свого буття, про 

поширеність таких феноменів, як Інтернет-залежність тощо. В зв' язку з цим актуальним стає 

аналіз концепцій, що постулюють деградацію людини під впливом віртуальної реальності. 

Інформаційні технології демонструють усе більший вплив на людину. Змінюються закони 

сприйняття, оскільки засоби миттєвої електронної інформації занурюють людину у процес 

сприйняття цілком і одразу. Відбувається становлення візуального типу мислення, в якому 

спостерігається єдність логіко-вербального і наглядно-образного, інтуїтивного сприйняття 

світу. Розвиток інформаційних технологій розширює можливості візуалізації. Використання 

зображень як засобу повідомлення характеризується максимальною пропускною здатністю, 

високою інформаційною ємкістю. Концепція, якої дотримуються розроблювачі комп'ютерних 

програм і технічного забезпечення, полягає у трактуванні віртуальних реальностей як 

складних технічних систем, тобто їх відносять до фізичної, або технічної, реальності. 

Варіантом подібного підходу є погляди М. Б. Ігнатьєва, що пропонує навіть звичайний світ 

розглядати як модель "гіпотетичного надмеханізму". "Таку точку зору, – пише М. Ігнатьєв, – 

можна назвати комп'ютеризмом на відміну від фізікалізму" [1: 7]. Деякі вчені розглядають 

комп'ютерні віртуальні реальності як прояв фундаментальних онтологічних законів. Наразі М. 

Ю. Опенков пише: "Ми твердо переконані, що віртуальна реальність сама по собі – не тема 

комп'ютерної науки. Комп'ютерна реалізація віртуальної реальності – лише новий випадок 

більш глибокого феномену" [5: 16]. Він зазначає, що основною концептуальною опозицією 

європейській філософії була опозиція "сутність – явище", де сутність розумілася як існуюча 

споконвічно основа, як причина явища, що існує постійно, а явище поставало як породження 

сутності й самостійним статусом існування не володіло. Дана опозиція свідомості 

безпосередньо сполучається з іншими, а саме: "потенційне – актуальне" й "можливе – дійсне". 

Можливість поновому розглядати те, що "актуально існує" з'являється із уведенням категорії 

віртуальності, що визначається автором як така, що "існує усередині деякої динамічної 

ситуації актуальності" [5: 17].  

Однак, всі ознаки віртуальної реальності М. Опенков зводить до двох важливіших, а 

саме:  

 динамічної безперервності сьогодення, повного існуваннч в ньому, коли буття тут і 

тепер має на увазі непричетність тривалості часу, а людина перебуває лише там, де вона є;  

 усунення протилежностей між життям і смертю, реальним й уявлюваним, минулим і 

майбутнім.  

О. В. Петров пропонує розглядати віртуальні реальності як такі, що складаються із двох 

підсистем – фізичної й нефізичної. "Серед параметрів, що визначають властивості й 

характеристики об'єктів і систем у віртуальній реальності, одні параметри мають абстрактний 

(віртуальний) характер, інші – фізичний (реальний)" [7: 8]. Найбільш розповсюдженим 

підходом можна назвати системно-міждисциплінарний. Наприклад, В. Б. Тарасов зазначає 

наступне: "Розробка сучасних систем віртуальної реальності вимагає інтеграції парадигм, 

підходів, методів і засобів, використовуваних у комп'ютерній науці, штучному інтелекті, 

робототехніці, синергетиці, психології й ергономіці. Це припускає застосування системного 

(функціональноструктурного) підходу до складання інтелектуального інтерфейсу людини з 

віртуальним простором, а також широке використання психологічних (за Піаже) і 
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психофізичних (за Кликсом) моделей, звертання до некласичних (псевдофізичних) логік й 

якісної (наївної) фізики" [8: 24].  

Майкл Хейм розглядає комп'ютерну віртуальну реальність як реалізацію філософської 

ідеї множинності світів: "Починаючи з Еммануїла Канта, філософія поступово розвивалася від 

ідеї унікальної реальності єдиного незмінного світу до ідеї безлічі світів. ...Тепер, коли наука 

відкрита множинності й невизначеності, багато філософів визнають множинність світу. Тому 

майбутні ВР-технології можуть привести до змін у цій загальній розумовій спрямованості (для 

якої, за Хеймом, реальність перестала бути центральним поняттям) і кинути на класичну 

метафізику нове світло. Наступне століття може знову заглибитися в стародавню галузь 

метафізики, здобуту знаряддями віртуальної реальності, своєрідної метафізичної машини" [10: 

27]. На думку М. Хейма, сприйняття віртуальної реальності вимагає мінімальної 

"метафізичної стійкості", упевненості в об'єктивності реального світу. Віртуальна реальність 

цікава тільки як доповнення реального життя: "Світ може бути віртуальним тільки допоки він 

може контрастувати з реальним. Віртуальні світи можуть у такому випадку створювати ауру 

уявлюваної реальності, множинність, що буде скоріше ігровою, ніж божевільною. 

Віртуальний світ повинен бути не цілком реальним, інакше він перестане будити уяву. Дещо-

не цілком-реальне стимулює силу нашої уяви й уявлення" [10: 27]. Тому дійсна проблема 

віртуальної реальності, за Хеймом, виникає там, де правдоподібність робить віртуальні світи 

такими, що не відрізняються від справжніх, де "віртуальна реальність стає м'якою й земною, 

де переживання користувачів пасивні, подібно наркотичним галюцинаціям". Людська 

"потреба в додатковому ілюзорному досвіді" ставить можливу межу на шляху нескінченного 

вдосконалювання віртуальної реальності. Хейм вказує на три структури реальності, 

відтворення яких може запобігти деградації віртуального світу: смертність / народжуваність, 

темпоральністъ і тривога. 

 Перший "якір реальності" – неминучість смерті – "маркірує людське існування як 

кінцеве. Через обмеженість життя ми ділимо наші життя на періоди подібно до того, як 

занотовуємо порядок роботи".  

Інша структура реальності – темпоральність, визначений перехід подій з минулого в 

майбутнє, у нашу пам'ять або історію. Завдяки темпоральності наші вчинки мають характер 

унікальних і безповоротних. Необерненість часу відрізняє реальність від фантазій і 

галюцинацій.  

Нарешті, тривога – "через тимчасовість існування форм біологічного життя наш 

реальний світ пронизаний почуттям крихкості й ненадійності, часто обманює наші 

очікування". Крихкість нашого існування й ненадійність світу змушують нас бути серйозними. 

"Відмова від цих обмежень може позбавити віртуальність будь-якого ступеня реальності. 

Однак лише відтворити їх, як це іноді робить література, означає, отримати повз реального 

світу порожнє дзеркало, просте відображення, до якого ми прив'язані. ...Справжній 

кіберпростір повинен робити більше – будити уяву, а не повторювати світ. ...Кіберпростір 

може містити багато світів, але альтернативність іншого світу зосереджена в його здатності 

будити в нас інші думки й почуття" [10: 27]. Ще один підхід до визначення онтологічного 

статусу віртуальної реальності пропонує М. Носов. "Поняття віртуальної реальності, – 

зазначає він, – у його загальному вигляді пристосовано до всіх видів реальності: і фізичної, і 

технічної, і психологічної, і т. п., оскільки в широкому контексті, а саме як філософська 

категорія, категорія віртуальності пропонує єдину онтологічну парадигму не тільки для 

природних і технічних дисциплін, але й для гуманітарних" [2: 18]. Віртуальна реальність, 
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віртуал – були базовими поняттями віртуалістики, яку М. Носов розвивав як особливий 

світоглядний, науково-методологічний і практичний підхід. Підґрунтям віртуалістики за 

Носовим, є ідея поліонтичності, припущення існування "нетотожних одна одній, тобто 

онтологічно самостійних, реальностей" [3: 105]. Слідом за схоластами, Носов тлумачить 

віртуальне як актуальне, але не субстанціональне. Категорія віртуальності протистоїть, за 

Носовим, константності: "Віртуальність і константність утворюють категоріальну опозицію, 

тобто віртуальність і константність є філософськими категоріями, визначеними відносно одне 

одного, подібно до такої категоріальної опозиції, як форма-зміст. Як категоріальна опозиція 

віртуальнийконстантний не має певної морфологічної (субстанціальної) зіставленості – 

відносини між віртуальною й константною реальностями умовні: віртуальна реальність може 

породити віртуальну реальність наступного рівня, ставши відносно неї константною 

реальністю, при цьому константна реальність першого рівня може згорнутися, ставши 

віртуальним об'єктом нової константної реальності. На кількість утворюваних віртуальних 

реальностей, згортань константних реальностей у віртуальні об'єкти й наступні їхні 

розгортання немає онтологічних обмежень" [3: 152]. До ідей віртуалістики Носов прийшов із 

психології, тому віртуальну реальність він розглядає, передусім, як реальність психологічну, 

як самообраз, внутрішній екран, психічне табло, на якому відбиваються психічні події. Носов 

досліджує віртуальну реальність художньої творчості, віртуальної реальності дитини, 

алкоголіка, злочинця, льотчика. Комп'ютерні віртуальні реальності Носов розглядає лише як 

можливі прояви й додатки до цього підходу: "Віртуальна комп'ютерна технологія цілком 

могла б стати засобом задоволення інтересу суспільства "до неповсякденних явищ людської 

психіки", але для цього потрібні такі психологічні моделі (теорії), які дозволили б 

операціоналізувати ту психічну реальність, у якій відбуваються неповсякденні психічні події. 

Є всі підстави назвати цю реальність віртуальною реальністю. Для цього повинна бути 

розроблена психологія віртуальних реальностей: віртуальна психологія; "для того, щоб 

кіберкультура на підставі віртуальної психології стала феноменом культури, необхідні ще 

розробка й поширення віртуальної філософії, тобто особливого, віртуального способу 

розуміння й пояснення світу" [4: 105]. 

У сучасних дослідників існує думка, що підтверджує актуальність, або навіть більше – 

нагальну необхідність дослідження феномену віртуальної реальності в контексті 

трансформацій сучасного інформаційного суспільства. Наприклад, відомий український 

дослідник феномену інформаційного суспільства Я. Любивий пише: "...найсучасніші 

тенденції розвитку суспільства демонструють, що одним із найеврістичніших напрямів 

досліджень інформаційного та інформаційно-синергетичного суспільства є той, що 

поєднується з аналізом віртуальних вимірів соціальних процесів". Наразі, пропоную наступне 

визначення поняття ВР: віртуальна реальність – це такий специфічний вид символічних 

реальностей, що створюється на основі комп'ютерної й некомп'ютерної техніки, а також 

реалізує принципи зворотного зв'язку, що дозволяють людині досить ефективно діяти у світі 

віртуальної реальності. Таким чином, ми можемо зазначити розмаїтість у розумінні підґрунтя 

віртуальної реальності й характеру її взаємодії з першою, субстанціональною реальністю. Тоді 

як одні дослідники бачать у віртуальній реальності прояв більш глибоких онтологічних 

закономірностей, інші вважають, що ВР має антропологічні підстави. 

Висновки. Явище віртуальної реальності називають «дитиною постмодерну», але 

поняття «віртуальний» у філософському дискурсі з’являється ще у період античності. Сучасні 

дослідження здебільшого спрямовані на осмислення онтології віртуальної реальності і 
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співставлення двох реальностей – субстанційної та віртуальної. Проблеми, пов’язані з 

віртуальною реальністю стали надзвичайно актуальними у сучасному суспільстві. Процесами 

інформатизації і віртуалізації просякнуті усі сфери життя людини починаючи від науки, 

культури, технології і зараз знаходять своє продовження у релігійній сфері. Незворотність 

процесів віртуалізації спонукають до подальших детальних досліджень у цій сфері, аби 

використовувати потенціал віртуальної реальності на благо людства. 
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ВІРТУАЛЬНА РЕАЛЬНІСТЬ ЯК ЕТАП ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОГРЕСУ 

Текст аннотации. Исследование информационной специфики современного общества, особенности 

феномена виртуальной реальности, взаимодействие реального и виртуального в восприятии 

человека, особенности коммуникативной ситуации современности. Актуальность исследования 

обусловлена процессами виртуализации современного культурного пространства, требующих 

применения адекватных методологических стратегий. 

Ключевые слова: информационное общество, медиакультура, реальное и виртуальное, виртуальная 

реальность, культура реальной виртуальности, средства коммуникаци. 

 

Diachenko Anita 

VIRTUAL REALITY AS THE STAGE OF TECHNOLOGICAL PROGRESS 

Text of the annotation. The article examines informational specific of modern society, the characteristics of 

the phenomenon of virtual reality, the interaction real and virtual in human perception, the characteristics of 

communicative situation of modern society. The relevance of the study conditioned by process of 

virtualization of contemporary cultural space that requires application of adequate methodological 

strategies. 

Keywords: information society, media culture, real and virtual, virtual reality, the culture of real virtuality, 

means of communication. 
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УДК 37.022 

ВІРТУАЛЬНА РЕАЛЬНІСТЬ: ДО ПИТАННЯ ПРО 

МІЖДИСЦИПЛІНАРНЕ ОСМИСЛЕННЯ 
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Анотація. Досліджуються сучасні інтерпретації поняття «віртуальна реальність» 

у контексті розвитку і поширення інформаційних технологій. Розглянуті теоретичні 

підходи аналізу феномена віртуальної реальності, визначення її онтологічного 

статусу та антропологічних характеристик. 

Ключові слова: віртуальна реальніст; суб’єктивна та об’єктивна реальність; 

дійсність; інтегральна концепція; інформаційні технології. 

 

Вступна частина. Науково-технологічні досягнення другої половини XX – початку 

XXI столітть нерозривно пов’язані зі змінами у всій системі культури. Як наслідок, 

формується новий образ реальності, тобто можна вести мову про появу сфери явищ, яка 

позначається словом «віртуальне». Стрімкий розвиток інформаційно-комунікативних 

технологій зумовив широке застосування поняття «віртуальна реальність», його популярність 

і повсюдне вживання, особливо в науковому дискурсі.  

Основна частина. Реальність, що позначається цим поняттям, стала важливим 

фактором розвитку культури, частиною буття людини, особливим середовищем, з яким прямо 

або опосередковано пов’язані всі сфери людської життєдіяльності.  

В наш час можна зробити висновок, завдяки якому тлумачень віртуальної реальності 

може бути дуже багато. Кожен дослідник намагається створити свою концепцію. Таке 

різноманіття думок посилює поняття «віртуальна реальність». Саме ця робіжність думок дає 

зрозуміти про неможливість визначити точно про віртуальну реальність. Однак, незважаючи 

на все різноманіття типів віртуальної реальності і різних підходів до її інтерпретації, у безлічі 

наявних варіантів віртуальна реальність завжди пов’язується з усвідомленням людини і 

обов’язково передбачає її участь. Перш за все необхідно відзначити, що події віртуальної 

реальності є подіями, даними свідомістю людини. Майже всі інтерпретації цього виду 

реальності базуються на визнанні існування двох або більше світів, що не зводяться один до 

одного.  

У сучасних уявленнях про віртуальну реальність зустрічаються спроби повного її 

ототожнення як із суб’єктивною, так і з об’єктивною реальністю, але такі дослідження 

недостатньо обґрунтовані і дуже нечисленні.  

У визначенні сучасного філософського словника основною властивістю віртуальної 

реальності виділяється потенційна можливість. «Віртуальна реальність – штучна реалізація у 

знаково – графічній формі тої чи іншої мислимої можливості (абстрактної чи конкретної), яка 

з якихось причин не здійснилась чи не здійсниться самостійно. В основі знакового 

моделювання віртуальної реальності художником, літератором, ученим чи політиком лежить 

засновок «Що могло відбутися чи відбудеться, якщо задати такі-то умови ?» У такому 

визначені віртуальна реальність не пов’язується однозначно з комп’ютерними технологіями, 

mailto:kirtokxb@gmail.com
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а трактується як продукт будь-якої творчої діяльності. А з іншого боку, «віртуальне на відміну 

від можливого, однозначно протиставленого дійсному, розміщується десь між дійсним і 

можливим» 

У деяких концепціях поняття «віртуальна реальність» вживають у значенні «можливої 

реальності», але таку взаємозамінність не можна вважати обґрунтованою. Якщо звернутися до 

концепції Аристотеля, який детально аналізує поняття «можливе» і «дійсне», то «дійсне» – це 

все те, що є, це суще, яке набуло своєї матерії й форми, а бути в можливості – значить мати 

шанс стати дійсністю. Під дійсністю розуміється все те, що вже існує, можна сказати, що це 

актуальне буття, «наявне буття». А можливе – це щось ще не реалізоване, те, що не збулося, 

що можна охарактеризувати як певну тенденцію розвитку, яка має лише певну вірогідність 

реалізації в дійсності. Виходячи з цього, можна означити відмінність віртуальної реальності 

від можливої. Ця відмінність полягає в тому, що одна з основних властивостей віртуальної 

реальності – її актуальність, вона вже існує «тут-і-тепер». Віртуальна реальність не один із 

майбутніх станів дійсності, а її справжній стан.  

За кілька десятиліть вивчення цього явища вже окреслилася значна кількість протиріч 

щодо його природи й сутності, якими й досі не можна знехтувати. За основних підходів до 

вивчення віртуальної реальності вона має багатошарову сутність. Проте вона вивчається не 

тільки філософами, а й психологами, культурологами, представники природничих і технічних 

наук. Складність полягає в тому, що представники різних наук використовують відмінні 

способи вивчення й опису даного феномену.  

Висновки. Таким чином, віртуальна реальність потребує досконального вивчення і 

розгляду саме цього явища. Подальше дослідження базу’єтья на повсякденному житті 

суспільства і психологічними думками, а також нав’язування її іншим, робить глобальну 

проблему. Це буде нескінченно, адже з кожним днем хтось придумує щось нове , і це нове, 

змінює проблеми нерозуміння, погіршуючи ситуацію 
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Virtual reality: on the issue of interdisciplinary thinking. 

Annotation: The etymology modern interpretations of the concept of "virtual reality" in the context of the 

development and dissemination of information technologies are researched. The theoretical approaches of the 

analysis of the phenomenon of virtual reality, determination of its ontological status and anthropological 

characteristics are considered. 

Key words: virtual reality; subjective and objective reality; reality; integral concept; Information Technology. 
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Виртуальная реальность: к вопросу о междисциплинарном осмыслении. 

Аннотация: Исследуются современные интерпретации понятия «виртуальная реальность» в 

контексте развития и распространения информационных технологий. Рассмотрены теоретические 

подходы анализа феномена виртуальной реальности, определения ее онтологического статуса и 

антропологических характеристик.  

Ключевые слова: виртуальная реальность; субъективная и объективная реальность; 

действительность; интегральная концепция; информационные технологии. 
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Анотація. У сучасному світі ми дуже багато часу проводимо із гаджетами. Ми не 

тільки спілкуємося, але й вирішуємо за їх допомогою безліч питань, застосовуємо у 

навчальній, виробничій та інших сферах життєдіяльності. Основний технічний 

пристрій нашого часу – мобільний телефон, або вже смартфон, викликає подвійне 

відчуття необхідності та залежності. Основним завданням даної роботи є аналіз 

позитивних та негативних сторін використання смартфонів у нашому повсякденному 

житті. 

Ключові слова: смартфон; соціальні мережи; Інтернет; стільниковий зв’язок. 

 

Вступна частина. В наш час телефон є невід'ємною складовою кожного, хто існує в 

соціумі та грає по його правилам і при цьому не хоче виділятися з більшості. Телефон виконує 

велику кількість функцій які необхідні нам кожного дня, чи то для спілкування, чи навіть для 

вирішення математичних задач. Для деяких життя без їх гаджета стоїть на одному рівні з їжею 

чи то водою, вони вважають його частинкою себе, яку не можливо відірвати. 

Метою даної роботи є виявлення та аналіз всіх позитивних та негативних сторін 

використання телефонів, формулювання висновку, стосовно користі даного гаджета. 

Основна частина. Протягом останніх років стільникові телефони стали невід’ємною 

частиною нашого життя, що вже нікого не дивує. Шалений ритм сучасного життя, 

необхідність щодня реалізовувати велику кількість завдань та повсякденних цілей, диктує нам 

необхідність завжди бути на зв’язку, мати можливість оперативно знайти інформацію, точно 

позначити своє місце знаходження тощо [1]. 

Ринок стільникового зв’язку наразі розвивається шаленими темпами, що робить його 

продукцію більш дешевою та доступною майже для кожного. Це означає, що у сучасному світі 

кожен може обрати для себе модель смартфона із певними функціями, відповідно до своїх 

потреб та запитів. Саме через таку доступність і популярність, як багато хто вважає, світ 

поглинула «гаджетоманія», що продовжує свій вплив та розповсюдження.  

Треба віддати належне розробникам, що створюють для нас сучасні засоби зв’язку. На 

даний момент ці пристрої є надзвичайно потужними, виконують безліч завдань та мають 

функції та можливості, про які ще менш, ніж 10 років тому, ми могли тільки мріяти [2]. Ці 

mailto:staanislaskiii@gmail.com
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розумні гаджети вже не є звичайними телефонами, якими ми всі звикли користуватися, і 

основною функцією яких була лише підтримка телефоного зв’язку. Скоріш за все, ми можемо 

розглядати їх зараз як кишенькові персональні комп’ютери. Вони за короткий час замінили 

багато чого з того, чим ми звикли користуватися, та об’єднали в собі такі звичні для нас 

калькулятори, фотокамери та відеокамери, ліхтарики, ігрові консолі, мапи, MP3-плеєри тощо 

Зараз, на початку ХХІ століття, люди прагнуть полегшити собі життя, спілкування та 

навіть працю, використовуючи різні технологічні досягнення: роботизацію виробництва, 

користування електроними послугами, можливість безготівкових розрахунків, спілкування в 

режимі нон – стоп із людиною у будь – якому куточку світу. І так сталося, що для вирішення 

майже кожної з цих потреб нам цілком досить використання смартфону.  

Навіть якщо мова йде про такі важливі моменти, як освіта та навчання, навіть у цей галузі 

діяльності людини нам вже складно обходитися без такого пристрою. Він полегшує процес 

навчання і використовується як учнями та вчителями у школах, так і студентами та 

викладачами у вищих навчальних закладах. Цей пристрій здатен зберігати безліч інформації, 

яка займає небагато пам’яті, при тому, що має зручні габарити. За наявності можливості 

підключення до мережі «Інтернет» це диво техніки надає нам можливість користуватися будь 

– якою інформацією, з будь – якої бібліотеки світу. Як багато людей у світі мають можливість 

користуватися, наприклад, послугами Британської бібліотеки, чи бібліотеки конгресу США? 

А за допомогою мобільних додатків це може зробити сьогодні майже кожен.  

Зазнали змін і інші сфери діяльності. Ми можемо робити фото та знімати відео, 

обробляти цю інформацію, використовувати як у приватних, так і у комерційних інтересах. 

Звісно, ми не маємо на увазі щось на кшталт «сам собі режисер», мова йде про вдосконалення 

можливості робити професійні речі, що подекуди можуть мати художню цінність. 

Використання нових технологій дозволяє робити це на високому рівні. 

На превелике диво, багато людей сьогодні використовують смартфони під час занять із 

дітьми. За умов правильного підбору навчальних програм та логічних ігор у дітей розвивається 

логічне мислення, зростає рівень впевненості у собі. Знову ж таки, ми не маємо на увазі «моду» 

давати дитині телефон як засіб, щоб вона «відчепилася» від дорослих та не заважала їм.  

Та навіть цим користь смартфона не обмежується. Використовуючи такі, на першій 

погляд, всій відомі його функції, як «BLUETOOTH» та «Wi-Fi», ми можемо виконувати безліч 

завдань, що полегшують наше життя. Ми можемо наглядати за нашим житлом, автівкою; 

керувати верстатами, здійснювати курування дронами та робити ще багато чого.  

У сфері торгівлі це також корисна річ. Зараз для купівлі чи продажу товару достатньо 

виконати декілька простих операцій, що займають лічені хвилини. Ми можемо замовити певні 

послуги, від таксі до авіаквитків із доставкою. З новими функіями гаджета нам навіть більше 

непотрібно завжди мати при собі банківські картки, щоб здійснити оплату послуг, платіж чи 

сплатити покупку. До речі, завантаживши на свій 

смартфон спеціальний мобільний додаток, ми можемо дізнатися про той чи інший товар 

всю інформацію, що нас цікавить: від виробника до складових елементів товару. Для цього 

нам потрібно лише відсканувати QR-код товару, що нас цікавить. . 

Деяким людям користування смартфоном не тільки полегшило життя, але й надало 

можливість заробляти гроші дистанційно, на відстані. Так, вже декілька років є популярним 

таке явище, як трейдинг. Мова йде про можливість здійснення грошових операцій онлайн. 

Нажаль, дехто використовує таки мобільні можливості лише задля гри у віртуальних казино, 
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і це як раз та зворотня сторона медалі, коли людина безвідповідально сприймає свої нові 

можливості.  

Як свідчить практика сьогодення, сучасні люди поділяються на дві категорії. До першої 

можна віднести ти, хто вважає смартфони лише звичайним засобом комунікації, не помічаючи 

його перспектив. До другої себе можуть відносити ті, хто використовує потужності цього 

пристрою із максимальною користю і впевнений у їх необхідності у сучасному житті. 

Навіть з естетичної точки зору велике розмаїття та дизайн дозволяє нам сприймати цей 

гаджет не лише як комунікативний засіб, але й як оригінальний аксессуар, що може дещо про 

нас розповісти оточуючим нас людям. Про це інколи свідчить не тільки вартість апарату, але 

й його зовнішній вигляд. Так, навряд чи ми дуже серйозно поставимося до власника апарату у 

сріблясто – рожевих стразах, або, навпаки, оцінимо додаткові аксесуари, що полегшують 

користування гаджетом за різних умов [3]. 

Під час опрацювання теми, я вирішив поцікавитися у своїх друзів, що вони, як сучасна 

молодь, саме із якою у всіх асоціюються новітні пристрої, бачать у сучасних смартфонах.  

Владислав, 15 років: «Для дзвінків я його майже не використовую. Адже зараз простіше 

зв’язуватися один з одним за допомогою Інтернету, наприклад: в соціальних мережах, або за 

допомогою таких програм, як Skype. Для мены це також можливість отримувати доступ до 

Інтернету, так як ноутбука в мене немає. Я можу користуватися послугами Всесвітньої 

павутини навіть тоді, коли немає поруч мого ПК. Це дуже зручно і легко. На даний момент 

смартфон має величезну купу унікальних плюсів, таких, як зручність, легкість. Звичайно, вони 

і надалі будуть потрібні суспільству» 

Станіслав, 19 років: «Це для мене найкращій засіб зв’язку, можливість швидкого 

отримання інформації в будь-який час. До речі, я можу його використовувати і з розважальною 

метою: слухати музику, читати книги, грати онлайн.» 

Ксенія, 18 років: «По-перше, я використовую його для навчання. Завантажую 

підручники, щоб підготуватися до занять, і не треба чекати книгу у бібліотеці. Також я можу 

читати будь - які книги. У вільний час я вивчаю програми та додатки, що пов’язані із обробкою 

фотографій та відео. Інколи беру участь у інтерактивних опитуваннях. Звісно, я також 

користуюся соціальними мережами, але не фанатично. Ах, і як всі дівчатка – інколи у якості 

люстерка!» 

Назар, 17 років: «Тимчасово я знаходжу в ньому заміну свого комп’ютера, що не мав 

змоги взяти його із собою для навчання. Можу створювати необхідні документи, зберігати 

необхідну інформацію. Також для мене це ще й навігація, відео, доступ до соцмереж , 

музичного плеєру і багато чого іншого.» 

Але, орім всіх цих «плюсів», є ще й зворотня сторона медалі. Інколи необмежений доступ 

до великої кількості інформації може призвести до залежності. Здебільшого, мова йде про 

інтерактивні ігри та надмірне зловживання соцмережами. Інтернет залежність розвивається у 

людей, які більшість часу проводять за спілкуванням у соціальних мережах, та їм бракує 

справжнього спілкування в реальному житті. Сьогодні досить часто можна помітити, як, 

замість живого спілкування, люди проводять час нібито разом, але кожен у своєму телефоні. 

Зазвичай, надмірно активні користувачі смартфонів починають свій день із, наприклад, 

перегляду соціальних мереж або стрічки новин, та закінчують його так само. [3] 

І такі особливості можна пояснити. Життя людини у віртуальному світі може бути 

наповнене безліччю цікавих та приємних речей, вона може багато з ким спілкуватися, і все, 

нібито, чудово. Та як тільки така людина повертається до реальності, виникають проблеми, які 
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вона не може вирішити. На жаль, відомо багато випадків, коли саме таки обставини 

підштовхують людину до самогубства. Особливо вразливими у даному випадку є підлітки. 

Висновок. Проаналізувавши все вищезазначене, можна дійти висновку, що гаджети, і, в 

першу чергу, смартфони, доволі сильно змінили сучасний світ, і людство вже навряд чи 

відмовиться від них. З простого засобу комунікації вони переросли в невід’ємний предмет 

нашого життя, як ложка або подушка. Та все ж ми повинні пам’ятати не тільки про їх користь, 

а, керуючись здоровим глуздом, не допустити поглинання нашої уяви та життя паралельною, 

віртуальною реальністю.  
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Влияние смартфона на жизнь человека.  

Аннотация: В сомременном мире мы довольно много времени проводим, пользуясь гаджетами. 

Благодаря им, мы не только общаемся, но и имеем возможность решать большое количество 

разнообразных вопросов. Основная техника современности – мобильный телефон, или же смартфон. 

Он вызывает у нас двойственные чувства – необходимость и зависимость. Цель данной работы – 

аналіз позитивних и негативних моментов пользования смартфонами в нашей повседневной жизни. 
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Аннотація. У даній статті розглянуто питання "чому люди створюють фейкові 

сторінки", виявлено причини створення таких сторінок, позитивний і негативний 

вплив на оточуючих і на саму особу. Показано, які психологічні проблеми можуть 

стати причиною створення фейкових сторінок і подальших внаслідок дій. 
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Актуальність: Останнім часом у просторах інтернету поширилось створювання 

фейкових сторінок, що у більшості випадків негативно впливає на доброчинних користувачів. 

Чи завжди фейкові сторінки – це джерело негативу, обману и шахрайства? І для чого людина 

створює фейкову сторінку у разі непоганих намірів. 

Метою роботи є виявлення: причин створення людиною фейкокової сторінки; 

позитивного і негативного впливу на саму людину и оточуючих; справжньої сутності людини 

і її бажань. 

Основний текст. 

Фейковий акант у соц. мережі - це акаунт з неправдивою інформацією про користувача, 

власника даної сторінки. У широкому сенсі слова фейком називається будь-яка підробка, яка 

видається за справжню річ. Синоніми до «фейковий»: фальшивий, несправжній, підроблений, 

маревний, брехливий, обманчевий, липовий, фальсифікований [1]. Більшість користувачів 

мають дві сторінки в соц. мережах, а то і більше. Одна з реальними даними, інша з вигаданими, 

з якої також можна читати новини і листуватися. 

З якою ж метою користувачі створюють фейкові сторінки?  

Причини можуть бути різні [2]: 

1) щоб можна було спокійно послухати музику або подивитися фільм і при цьому не 

отримувати особисті повідомлення; 

2) у деяких людей керівництво на роботі вимагає надати посилання на соц. мережі, тому 

створюють одну сторінку «робочу», другу - «особисту»; 

3) для заробітку в інтернеті, щоб не «забруднювати» спамом основну сторінку 

(наприклад, викладання постів з товаром для продажу; цікавий контент що до своєї діяльності; 

якщо ти фотограф чи художник – профіль з твоїми роботами; надання послух фрілансу і т.п.); 

4) для якоїсь діяльності, яку не хочуть презентувати своїм друзям, рідним, знайомим і 

колегам (наприклад, групи з еротичним змістом або з пропагандою якоїсь громадянської 

позиції); 

5) хтось шукає нові знайомства, можливо, з не зовсім чесними намірами. Іноді так 

простіше спілкуватися по-іншому і відчувати себе іншою людиною; 

6) для шахрайства (шахрайство в інтернеті на продаж товару; шахрайство в інтернеті на 

фрілансі; шахрайство в мережі інтернет на СМС, шахрайство інтимного характеру [3]); 

7) для безкарного тролінгу (наприклад, залишення коментарів образливого характеру, а 

також відправлення особистих повідомлень з образою особистості і зазначенням на недоліки 

людини); 

8) через слабкість власної позиції: коли оригінал висловлює певну позицію, і його не 

підтримують, то фейк-сторінки добре створюють ефект масовості, ілюзію популярності тієї чи 

іншої думки, замінюють якість повідомлень кількістю; 

9) спосіб виглядати гарніше (користування фото редактором надто забагато, викладати 

фотографії красивих людей, що викликають бажання познайомитися чи створення профілю 

якоїсь певної людини, актора чи когось із знаменитостей). 

З психологічної точки зору створення фейковий сторінок пояснюється тим, що у людини 

з незапам'ятних часів була схильність до створення допельгангера «двійника» - особистості, 

що живе кілька іншим життям, ніж справжній Я. Подібний двійник - це завжди плід уяви самої 

людини [4]. Саме особистість вибирає, якими рисами наділити свого двійника. І саме сама 

жертва дозволяє двійникові копіювати справжню людину. Відповідно, жертва бачить перед 

собою образ з тими рисами характеру, які її в собі ж відштовхують або лякають. Через це 
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двійник викликає такий непідробний жах, так як копіює справжнє людське «я», а не те, що 

жертва демонструє всім оточуючим. 

Хороший приклад «двійника» з літератури представлений у, відомому всім, романі 

Оскара Уайльда «Портрет Доріана Грея» [5], сенс якого полягає у тому, щоб показати нам 

перевагу внутрішнього змісту людської особистості над зовнішнім. Дуже цікава тема: 

створення собі не просто фейкової сторінки, а зовсім фейкового персонажа - казкового героя, 

міфічної відьми і т.п. Не обов'язково, що життя, яке веде така особистість, є обов’язково 

«неправильним», «забороненим», головне - інше! Часом створення субсторінок - це просто 

спосіб вийти з-під тиску середовища, якщо раптом з'явилися інші інтереси, і ти не хочеш 

пояснювати своєму оточенню, чому це так. Справа в тому, що будь-який активний користувач 

соціальних мереж рано чи пізно зустрічається з тим, що на його сторінці усі все про нього 

знають. Починаються ті ж самі проблеми, що і в реальному житті: треба намагатися виглядати 

краще, стежити за своїми висловлюваннями, щоб не сказати чогось такого, за що потім треба 

буде відповідати. В цьому випадку, фейкова сторінка дуже до речі. Ти створюєш її і знову 

почуваєш себе вільним від умовностей; Плюс тяжкість контактів в мережі, які стають не менш 

енергозатратними, ніж в реальному житті. 

Умовно психологічні мотиви створення фейкової сторінки в Інтернеті можна 

класифікувати таким чином: 
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Розглянемо плюси і мінуси створення «фейкових» сторінок: 

«+» «-» 

Абстрагуватися від усіх для 

відпочинку. 

Навіть «фейкові» сторінки 

з часом обростають зв'язками і 

знайомствами. 

Розподіл між «робочим» і 

«особистим». 

Шахрайство, обман. 

«Я – дещо інший»  

∙ інтереси, які я не хочу 

пояснювати всім 

∙романтика 

«паралельного життя» 

∙уникнути стеження 

начальства 

∙ втома від великої 

кількості контактів на 

офіційній сторінці 

  

«Я – персонаж»  

∙можливість 

програвати різні 

ролі 

  

«Я – з 

метою 

розкрутити 

бізнес» 

«Я – з метою 

протиправних 

дій»  

∙ шахрайство 

∙ тролінг 

∙ збоченість 
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Отримання привілеїв в іграх типу 

«Ферма», розкрутка акаунту, масова 

підтримка будь-якої теми. 

Троллінг, як безвідповідальність за свої 

дії. 

 Проглядання сторінки або стеження 

за людиною, не від свого імені 

(анонімно). 

У разі, якщо творці таких сторінок - це 

люди з відхиленням сексуального 

характеру. 

Можливість виявлення брехні. У разі сильного вживання у роль, що 

призводить до втрати себе. 

На основній сторінці люди 

залишаються «добропорядними» 

членами суспільства. 

Піддаватися чомусь «забороненому», 

«неправильному» - асоціальному. 

Висновок. Отже, можна сказати, що фейкові сторінки є неоднозначним соціальним 

явищем суспільної комунікації. Самі по собі вони є нейтральними, але отримують зовсім не 

нейтральний характер, коли за ними ми простежуємо діяльність особистості – носія 

позитивних чи негативних цінностей.  
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УДК 123.1 

ЗБЕРІГАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ НА ВІДДАЛЕНИХ РЕСУРСАХ: 

ДО ПРОБЛЕМИ ЗБЕРЕЖЕННЯ ПРИВАТНОСТІ В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ 
Стогнієнко Є. В. ст. гр. 5652м, Гончарова О.О. к.ф.н., викладач кафедри філософії та 

культурології 

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова 

Україна, Миколаїв 

yeuhen.stohniyenko@ukr.net, hamisek@ukr.net 
текст дається в авторській редакції 

 
Актуальність. Хмарні технології стали звичною частиною нашого життя [3], вони 

значно полегшили обмін інформацією між людьми в усьому світі, пошук інформації займає не 

більше секунди, google перекладач зрозуміло перекладе з арабської, тарґетована реклама 

пропонує лише те, що нам цікаво, інтерактивні мапи дозволяють швидко зорієнтуватись у 

будь-якій точці світу, рекомендувальні сервіси підказують, що скоштувати у ресторані 

поблизу та що почитати увечері, Facebook радить, з ким поспілкуватись та повідомляє, коли 

ви з'явились на чиїйсь світлині, розумний холодильник повідомляє про продукт, в якого 

закінчується термін придатності, автомобіль повідомляє, коли треба обслуговувати двигун, а 

сервіс онлайнового кредитування за секунди оцінить платоспроможність та зарахує 

якнайбільше грошей на картку. Все це реалізовано завдяки великим даним, що їх ґенерують 

користувачі хмарних ресурсів. 

Хмарні технології знижують собівартість і покращують ефективність багатьох складних 

застосовних приладів, таких як пральні та посудомийні машини, роботи-прибиральники, 

багатофункціональні тривимірні принтери та багатьох інших виробництв [2, 17]. Також 

завдяки великим даним створюють наукові відкриття, передбачають природні та соціальні 

катаклізми [11], лікують хвороби [12], визначають, де розпилювати гербіцид на полі [16], де є 

перепона дорожнього руху чи аварія. 

Та окрім безперечних переваг ці технології принесли у світ нові загрози, серед 

найважливіших з яких є загроза принципам свободи особистості і порушення приватності 

нашого життя [25, с 21]. Бо всі відомості, що потрапили на віддалений ресурс, підпадають під 

володарювання власника того ресурсу. Співзасновник Apple, Стів Возняк сказав, остерігаючи: 

у хмарі ви не маєте нічого, ви вже погодилися з цим; що більше всякого ми віддаємо у 

всесвітнє павутиння, в хмари, то менше ми насправді це контролюємо [14]. 

Ці проблеми досліджували у своїх книгах Джуліан Ассанж [15], Кеті О'Нейл [25], Аріель 

Езрачі з Морисом Стуке [21] та Ювал Ной Гарарі [4]. 

Основний текст. Фізично все те, що ви передали до хмари, вам більше не належить, ви 

не можете вплинути на використання своїх відомостей, коли вони на далекому сервері, який 

не ваш. Використання ваших відомостей може бути обмежене лише юридично, в тих межах, в 

яких це застережено політикою конфіденційності ресурсу [3]. Проте, політику 

конфіденційності розробляє власник ресурсу, і застерігає він насамперед свої права. І 

застережене право власника змінювати умови політики не погоджуючи їх із користувачами, в 

односторонньому порядку, аж ніяк не сприяє захисту прав користувачів [7]. До того ж, 

проконтролювати виконання багато-яких з умов політики неможливо або дуже складно [26]. 

Отже, хмарні сервіси мають право використовувати ваші відомості згідно зі своєю 

політикою конфіденційності або угодою користування. Проте, як видно з непорозуміння 

mailto:yeuhen.stohniyenko@ukr.net
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навколо Кембрідж Аналітики (коли 270 тисяч користувачів facebook [19], заради кількох 

доларів [22], заповнили опитування і погодилися передати для аналітики всі дані про себе та 

своїх друзів [5], загалом близько 87 мільйонів осіб [23], а потім багато з них вважали, що їхні 

відомості використовують незаконно), багато-хто взагалі не розуміє умов, на які 

погоджується. Ці умови часто написані плутаною юридичною англійською мовою і їх ніхто 

зазвичай навіть не читає [1]. В більшості угод зазначено право надавача послуг 

використовувати дані користувачів для тарґетування реклами, персоналізованих пропозицій, 

внутрішньої аналітики та перепродажу третім особам. 

На основі аналітики відомостей користувачів створені такі сервіси як google перекладач, 

google recaptcha, система розпізнавання облич facebook, система автономного керування 

автомобілем tesla та багато інших. Також На основі аналітики відомостей розробляються 

ефективні рекламні кампанії [13]. 

Часопис Економіст подає думку пана Вейла, який співпрацює з паном Ланні і пише книгу 

про оновлення ліберальної економіки з Еріком Поснером з Чиказького університету: зрештою, 

послуги штучного інтелекту надаються не алгоритмами, а людьми, які ґенерують сирий 

матеріал. "Дані - це праця", - каже пан Вейл, який працює над системою вимірювання вартості 

внесків індивідуальних даних, щоб створити основу для справедливішго обміну [20]. 

Втім, користувачі онлайнових сервісів часто навіть не цікавляться, які відомості 

збирають ці сервіси і як вони використовують ці відомості. 

Люди не знають, наскільки цінні їхні дані, і вони насправді не хочуть заморочуватися 

керуванням ними, каже Алессандро Аквісті з університету Карнегі-Меллона [20]. 

Як зазначив старший науковий співробітник Інституту Гудзону та засновник Осередку з 

економіки Інтернету, пан Гарольд Фергтґотт-Рот: Ми живемо у світі, в якому наші дії, 

розташування та навіть думки відстежуються, синтезуються та використовуються задля 

чогось, про що ми геть не знаємо. Ми маємо користь з багатьох, але не всіх відомостей, які 

про нас зґенерували онлайн-компанії [28]. 

Англійський часопис Економіст пояснює: Від підземних поїздів і вітрових турбін до 

унітазів і тостерів - всі різновиди пристроїв стають джерелами даних. Світ буде щетиною з 

підключеними датчиками, тому люди залишать цифровий слід будь-де, навіть якщо вони не 

сполучені з Інтернетом. Пауль Сондереґґер, стратег з великих даних з Oracle, розробника 

програмного забезпечення, зазначив: "Дані будуть найбільшою зовнішністю: ми 

ґенеруватимемо їх що б ми не робили" [20]. 

Прямо хмарні сервіси часто не вимагають грошей від споживачів, багато з їхніх послуг 

є безкоштовними. Проте ми платимо за них своїми відомостями і своїми правами, це створює 

ілюзію їх безкоштовності [10, 24]. П'ять найдорожчих компаній в світі - компанії, які збирають 

найбільше відомостей. І їхні прибутки зростають приблизно на 25 мільярдів доларів 

щокварталу [27]. 

Всі наші відомості, з погляду компанії, яка ними володіє, є ресурсом під назвою Великі 

дані. Цей ресурс дає змогу передбачати наші потреби, думки, дії, поведінку та впливати на 

них. Компанії, що володіють великими даними, певною мірою, володіють своїми 

користувачами. Вони продають нас рекламодавцям, аби ті могли спонукати нас на певні дії. 

Тож ми, не своєю волею, також стаємо ресурсом [9]. Кожен з нас має певну ціну для компанії, 

яка має наші дані. 

Цей ресурс є не тільки дорогим, а ще має дуже великий потенціал. 
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Великі дані відкривають нові можливості до маніпулювання людьми. Базуючись на 

великих даних, можливо знайти всю потрібну інформацію, щоб знайти потрібних людей і 

переконати їх на виконання потрібних дій. Кембрідж Аналітика змінила політичний вибір 

американців, допомогла організувати англійський “Брекзіт”. І це тільки те, про що ми знаємо. 

Вислів часів Ротшильда "Хто володіє інформацією, той володіє світом" актуальніший, ніж тоді 

[18, 6]. Англійський часопис Економіст зазначив: Контроль даних інтернет-компаніями надає 

їм величезної могутності [27]. 

Та все ж, як будь-яку технологію можна використати і на добро і на лихо, так і дані можна 

використовувати як для того щоб покращити життя людей, так і для того, щоб їх підкорити, 

позбавити права вибору. Великі дані можна використовувати як для кращого розуміння потреб 

користувачів, надання їм якісніших послуг, звільнення людей від буденної праці, так і для 

маніпулювання ними. І навіть маніпулювати людьми можна не тільки задля своєї користі, але 

і для запобігання злочинам, військовим зіткненням, протидії тероризму [8]. 

Висновок. Отже, проаналізувавши тему приватності у хмарних ресурсах, можна дійти 

висновку, що насправді дуже складно захистити своє приватне життя від непотрібного 

втручання, ми часто не знаємо, як і для чого використовують наші відомості. І що далі 

розвиваються технології, то важче боронити свою волю та приватність. Застосування 

технічних способів захисту приватності є важливим, проте не цілковитим захистом свободи 

волі. Не менш важливою є психологічна стійкість до маніпулювання, вміння критично 

аналізувати, перевіряти інформацію, яку ми споживаємо.  

Найважливішим чинником для захисту своєї волі є самоаналіз. Бо природа не виносить 

пустоти. Коли людина не має мрії, мети, не має воління чогось досягти, не має того, що творить 

волю як непорушну силу, вона легко підхилиться під чужу волю навіть без складних 

маніпуляцій. Треба аналізувати себе, своє життя, мрії, вчинки, їх наслідки, своє розуміння 

Істини, тоді легше усвідомлювати свій вибір і опиратися небажаного маніпулятивного впливу. 

А поєднуючи свідомість, відповідальне ставлення до повідомлень, що нас оточують із 

технічним захистом приватності, ми отримуємо шанс триматись шляху своєї вільної волі. 
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Актуальність: В наш час стрімко починає розвиватися VR і AR індустрія, а саме 

віртуальна та доповнена реальність. Кожного дня мільйон людей по всьому світі проводять 

багато часу у віртуальному просторі, це можуть бути ігри, віртуальні кінотеатри чи навіть 

бібліотеки. Чому люди стали проводити так багато часу у віртуальній реальності? Тому що це 

стало дуже легко. Кожен з нас має компь'ютер та інтернет, а потрапляючи у віртуальну 

реальність повсякденні речі починають бути більш цікавими та простими. Тобі не треба 

виходити з дому щоб зустрітися з друзями, ти просто можеш сидіти в себе вдома та грати у 

віртуальну гру зі своїми друзями, тобі не треба йти до магазину , щоб вибрати собі сніданок, 

для цього можно використати віртуальний магазин, та кур'єр принесе замовлення до твого 

дому, тобі ніколи не буде самотньо, бо в тебе є віртуальні друзі, які, навіть, можуть бути з 

іншого куточку світу. Але постає інше питання, чи це завжди добре?  

У тезах здійснено аналіз впливу віртуальної реальності на сучасну людину, розкриття 

позитивних та негативних чинників.  

Основна частина. Основний матеріал. Термін VR «віртуальна реальність» був 

введений в масовий обіг в 1980-х рр. Дж. Ланьер - спеціалістом по комп'ютерній техніці, 

підприємцем і навіть музикантом. Після цього моменту термін «віртуальна реальність» 

перетерпів багато інтерпретацій, але найкращим являється визначення, сформульоване 

фахівцем компанії Eligо Vision Baлеріею Холодковою, так як у визначенні акцентується увага 

на візуалізації інформації, як одному з ознак віртуальної реальності. Віртуальна реальність 

(англ. Virtual reality, VR) - це технологія, яка побудована на зворотній зв'язок між людиною і 

світом, синтезованим комп’ютером, а також спосіб, за допомогою якого людина візоалізує 

цифровий світ, маніпулює ним та взаємодіє з ним. 

Визначення доповненої реальності (англ. Augmented reality, AR) було введено також 

нещодавно. Спочатку цей термін був запропонований дослідником Томом Коделом в 1990 р, 

який в той час працював в компанії Boeing. У 1997 р. Рональд Т. Азума в своєму дослідженні 

присвяченому різним способам дослідження додоповненої реальності, дав їй досить ємне і 

просте визначення - це система, яка поєднує віртуальне і реальне, взаємодіє в реальному часі, 

розташовується в тривимірному просторі.  

mailto:shuryginaliliya@gmail.com
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Доповнена реальність, по Азуму, є різновидом віртуальної реальності, але з одним 

застереженням: AR інтегрується і доповнює справжній світ замість того, щоб повністю його 

замінити, як це робить VR. 

Виходячи з цього VR більш популярна і розвинута зараз ніж AR. Але доповнена 

реальність має недоліки, вона може стати дійсно небезпечною, якщо увійде у повсякденне 

використання, тому що люди можуть стати дійсно залежними від цього. Проблема полягає в 

тому, що після того, як технологія розвивається досить у великих масштабах, і ми почнемо 

використовувати пристрої, які будемо об’єднувати з нашим повсякденним досвідом, 

наприклад, пристрої, які ми використовуємо для переходу у цей віртуальний світ і саме для 

сприйняття, як-от смарт-окуляри, розумні лінзи тощо. То ці пристрої можуть стати важким 

для нашого мозку, і у якийсь момент людині буде важко розділяти реальний світ від 

віртуального, та після довгого використання, у разі, якщо пристрій зламається, то довге 

перебування у реальному світі може нанести моральні травми людині, знаючи те, що навіть 

зараз, не маючи таких розвинених технологій, якщо наш комп’ютер чи смартфон зламається, 

то людина буде почувати дискомфорт. 

Розглядаючи проблеми VR технологій, у які ти немов поринаєш з головою, можна 

сказати, що це також небезпечно. Як приклад, граючи у віртуальну гру, але з реальними 

людьми, таку як VRchat, людина починає знаходити нові знайомства та друзів, таким чином 

все більше поринати у цей світ, то вона може забути про реальних друзів. Також, як і на кожну 

залежність, часу на грання у VR ігри витрачається дуже багато, людина зосереджує свою увагу 

на віртуальному світі, а не на важливих справах, це дуже небезпечно для кар'єри чи навчання. 

Розглядаючи гарні сторони VR і AR технологій можу зазначити, що ці технологію 

знайшли своє місце у багатьох ланках культури та науки.  

Так у кінематографі VR технології почали розкривати нові можливості сприйняття 

фільмів. Завдяки ж використанню VR глядачу надається влада в руки, яка принципово змінить 

саму концепцію оповідання, активно залучаючи до процесу оповіді і глядача. Так можливо 

дивитися фільми у форматі 360 градусів, але у глядача буде можливість самостійно формувати 

траєкторію пересування в тому просторі і логіку переглядання, що, безсумнівно, задає 

відчуття свободи при перегляді фільмів. 

Висновок. Можна сказати, що VR і AR набуваючи великої популярності з кожним роком 

розвивається у гарному напрямку. Нові технології будуть допомагати людям у багатьох 

сферах діяльності, починаючи з освіти і культури і закінчуючи медициною, у якій, наприклад, 

хірурги зможуть проводити операції заздалегідь не на живій людині, а на віртуальному 

прототипі. Але, звичайно, ми повинні обережно відноситися до нових віртуальних технологій, 

щоб вони не увійшли у залежність. Тому у майбутньому треба буде вирішити проблеми, які 

можуть виникнути при використанні віртуальних технологій, такі як можлива залежність чи 

нервові зриви, які можуть статися через нерозуміння де реальний світ, а де віртуальний, у разі 

довгого перебування у VR просторі, та убезпечити від можливих небезпек. 
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Вступна частина. Актуальність: Гаджети як невід’ємна частина нашого життя, за 

допомогою їх ми маємо можливість спілкуватися з рідними на відстані, працювати в офісі чи 

в дома, готувати за допомогою їх їжу, навчати дітей і інше. Люди створили гаджети і 

технології, а також за допомогою технологій створюють нові над технології які ми 

звикли бачити в повсякденному житті (автомобілі, літаки, водний транспорт, потяги і так далі).  

 Ми ставимо перед собою мету дослідити вплив гаджетів на несформовану людину. 

Визначити які переваги і недоліки мають гаджети, як інструмент виховання з якими загрозами 

може стикнутися дитина яка починає їх використовувати в ранньому віці.  

Основна частина. Отже проаналізуємо вплив гаджетів на дитину: Сучасні діти стали 

гірше вміти спілкуватися один з одним, стали менш комунікабельними, затримка в розвитку 

мови і так далі… Сучасних батьків не хвилює один аспект, що буде з дитиною у майбутньому, 

як що гаджети будуть безпосередньо впливати на розвиток і здібності дитини, чи зможе 

дитина самостійно спілкуватися без допомоги гаджетів та соціальних мереж. Сучасні діти 

перестають грати в звичайні іграшки, віддаючи перевагу електронним. Більш того, вони 

взагалі не вміють грати один з одним, а коли збираються разом, здатні лише на 

найпримітивніші взаємодії. Ця примітивізація, яку несе « електронне століття », аж ніяк не 

безневинна прикмета часу. Психологи попереджають, що наступ епохи « Людини не граючої 

» тягне за собою неминуче зниження інтелекту і творчих здібностей, втрату навичок 

спілкування людей один з одним, ерозію громадських зв’язків. У нових загрозах розбирався  

«Вогник». [3]  

Розглянемо плюси: 

1.Діти швидше орієнтуються в цифровому світі та адаптуються до нього. 

2.Здійснюется контроль над дитиною завдяки чому у молодих батьків з’являється більше 

часу на відпочинок. 

3.Збільшуеться можливість знаходити більш цікавий контент для дитини, якого нема по 

телебаченню ( цікаві передачі, мультфільми).  

 Розглянемо мінуси: 

1.Дитина втрачає навички в спілкуванні з іншими дітьми.  

2.Втрачають навички гри, немає розвитку фантазії.  

3.Розсіюється увага.  

4.Пізній розвиток мови.  

5.Когнітивний розвиток теж дає про себе знати, так як дитина не грає в розумові ігри, а 

бавиться з гаджетом то вона втрачає здібність до творчого мислення, логіки і простого рішення 

задач.  

6.Має поганий вплив на розвиток моторики, а також погіршується зір. 

mailto:mr.tiger93@ukr.net
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7.Відсутне відчуття емпатії в наслідок впливу ігор, які заохочують до насилля, або 

до самогубств. 

 Переважна більшість батьків, які за рекомендаціями психологів обмежили дітям 

доступ до планшетів і комп’ютерів, зазначають, що діти стали помітно більш 

спокійними, посидющими, що у них з’явився інтерес до книг, малюванню, розвиваючім 

кубикам і до решти. Потрібно тільки перечекати момент, коли дитина вимагає включити 

йому мультик, не піддаватися його маніпуляціям, не боятися його істерик. І якщо ви це 

витримаєте, то з подивом виявите, що він змінюється на очах, і змінюється в кращу 

сторону.[4]   Розглянемо плюси та мінуси « Впливу гаджетів на дитину».  

 «+»  «-» 

Швидше адаптуються до цифрового 

середовища. 

Втрачаються навички спілкування. 

Орієнтація в цифровому просторі. Втрачаються навички гри, нема 

розвитку фантазії. 

Контроль над дитиною. Розсіяна увага. 

Вільний час у батьків. Пізній розвиток мови. 

Більше можливостей в пошуку  

дитячого контенту. 

Затримується когнітивний розвиток 

дитини. 

 Затримується розвиток моторики, а 

також погіршується зір. 

 Втрачається відчуття емпатії від ігор 

схіляючіх до насилля і вбивств, а 

також до самогубств. 

Висновок. В заключення можна сказати, що гаджети можна використовувати, але 

з нагальної потреби в малому проміжку часу. Двадцяти хвилин буде достатньо для того 

щоб дитина могла засвоїти необхідну для неї інформацію, або задовольнити своє 

дозвілля.  
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Гончаренко Є. В. ст. гр. 5652м, Патлайчук О.В. канд.філос. наук, доцент кафедри 

філософії та культурології 

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова  

Україна, Миколаїв 

yevheniy.goncharenko@gmail.com, volnistik@gmail.com 
текст дається в авторській редакції 

 
Вступна частина. Стародавнє людство, накопичуючи досвід, розробляло все більш 

раціональні способи виробництва, завдяки якому змогло просуватись далеко за межі свого 

звичного життя. Одразу після виникнення землеробства, почалось зростання кількості та 

щільності населення. Чим більше населення, тим більше ідей, які сприяли розвитку. При чому 

велика щільність населення сприяла не тільки збільшенню швидкості поширення знань, а й 

появі різних фахівців, що призводило до постійного вдосконалення професійних навиків. Це 

все прискорило темп економічного розвитку, зробили можливим збільшення продуктивності 

і становлення технічного потенціалу. Цей прогрес, що привів людство до промислової 

революції, призвів також до другого історичного стрибку в прискоренні темпу зростання, в 

якому ми зараз знаходимось. 

Однак перспективи подальшого стабільного розвитку меркнуть в порівнянні з тим, що 

може трапитись, коли відбудеться наступний технологічний прорив, який за значимістю і 

наслідками може перевищувати промислову і неолітичну революцію. Що трапиться, якщо 

машини перевершать людей в інтелекті? Чи будуть вони допомагати людям та виконувати 

заздалегідь визначене призначення, чи оберуть свій варіант подальшої поведінки, який може 

не збігатися з людськими інтересами? Чи варто сьогодні ігнорувати проблему розвитку 

штучного інтелекту і не прогнозувати технічне майбутнє? 

Основна частина. У 2014 році шведський філософ Нік Бостром, професор 

Оксфордського університету, відомий своїми працями про антропний принцип та питаннями 

про трансгуманізм, випустив книгу «Надінтелект», яка опирається на працю багатьох 

сучасних дослідників, де описав тривожний погляд на штучний інтелект і спробував довести, 

що подібний вибух інтелекту неминучий і небезпечний, якщо покладатися на певні 

припущення. Досить багато людей серйозно ставляться до цієї ідеї: величезна кількість 

науковців і інвесторів з Кремнієвої долини вважають аргументи Бострома переконливими. 

В своїй праці Нік Бостром намагається усвідомити та проаналізувати проблеми, які 

з’являються перед людством з перспективою появи штучного інтелекту, приводячи аргументи 

того, що до сверхінтелекту людство дійде через самі різноманітні шляхи.  

У комп’ютерів ще повно можливостей стати швидше і менше, показники можна 

збільшувати ще декілька десятиліть, поки не дійдемо до межи, яка обмежена фізичними 

законами. У разі створення штучного інтелекту, він працюватиме на масштабах часу 

характерних для електроніки – секундах. Людські ж масштаби часу – години. Для того, щоб 

досягти певного рівня знань та навиків, людині потрібно дуже багато часу, комп’ютери ж 

можуть опрацьовувати такий же обсяг інформації в десятки тисяч разів швидше. В певний 

момент зі збільшенням швидкості комп’ютерів і інтелекту відбудеться неконтрольований 

процес, схожий на вибух. Як тільки комп’ютер досягне людського рівня інтелекту, йому вже 

буде не потрібна допомога людей для покращення себе, він почне це робити значно швидше і 
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не зупиниться, доки не дійде до певної межі, яка може бути у багато разів більшою, у 

порівнянні з людським інтелектом. 

Мозок, який відповідає за інтелект - це звичайна конфігурація матерії, хоча і надзвичайно 

складна. Якби ми знали про неї досить, і у нас була відповідна технологія, ми б могли точно 

скопіювати її структуру і емулювати її поведінку за допомогою електронних компонентів, 

точно так же, як сьогодні ми здатні симулювати дуже просту анатомію нейронів.  

Наш рівень інтелекту, швидкість мислення є наслідками нашої історії еволюції. Зокрема, 

немає фізичного закону, що обмежує інтелект на рівні людей. Можливо, існує природна межа 

інтелекту, проте не існує причин вважати, що ми до нього наблизилися. За аналогією, можуть 

бути розуми, набагато розумніші нашого, але недоступні в ході еволюції на Землі. Можливо, 

що ми можемо їх створити, або винайти машини, які можуть винайти машини, які можуть їх 

створити. 

З теорії відомо, що фізичні межі обчислень досить високі. У комп'ютерів ще багато 

можливостей стати швидше і менше. Можна вважати, що закон Мура сповільнюється, але 

якщо брати до уваги збільшення швидкодії за рахунок паралельних обчислень, то швидкість 

обчислень збільшується з тим же темпом. 

Які б цілі не існували у штучного інтелекту, він захоче покращити себе, стати кращою 

версією. Тому він знайде корисним для себе рекурсивно переробляти і покращувати власні 

системи, щоб зробити себе розумнішим. І згідно з передумовою про часові масштаби, 

рекурсивне самопокращення може статися дуже швидко. 

Висновки. В роботі використовувались теоретичні та емпіричні методи дослідження: 

вивчення і аналіз наукової та спеціальної літератури в сфері штучного інтелекту, розвитку 

обчислювальних машин, людського фактору при розробці технологій, виконувалось 

практичне моделювання рівня розвитку технологій. 

Нам слід зосередити сили на проблемах, не просто важливих, але невідкладних в тому 

сенсі, що їх потрібно вирішити раніше, ніж відбудеться вибуховий розвиток інтелекту. І 

утримуватися від роботи над завданнями з негативною цінністю (тобто вирішення яких 

принесе шкоду). Негативну цінність можуть мати деякі технічні завдання в галузі штучного 

інтелекту, оскільки їх рішення може прискорити розвиток цього напрямку. Необхідне 

випереджувальне створення методів контролю, які все-таки покликані допомогти людству 

пережити революцію машинного інтелекту і отримати вигоду від неї. 

Надінтелект – це той виклик, на який ми не готові відповісти зараз, і не зможемо ще 

довгий час. Роль людини в перспективі розвитку штучного інтелекту схожа на гру дітей з 

бомбою: саме такий розрив між потужністю нашої іграшки та незрілістю нашої поведінки. У 

цій ситуації бездумне проявлення захопленості недоречне, правильна поведінка – рішучість 

стати компетентними, наскільки це можливо. Більше того, виклик, з яким ми зіткнулися, 

полягає в необхідності залишатися людьми: практичними, розсудливими, добропорядними і 

оптимістичними, які знайдуть вихід на цивілізаційну траєкторію, що веде до кращого 

результату на благо всього людства. 
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Актуальність: Тема Соціально політичного контролю за великими масами населення за 

допомогою пристроїв що продукують доповнену реальність є дуже актуальною сьогодні.Так 

як ця технологія дуже широко застосовується в наш час . Допо́внена реа́льність (англ. 

augmented reality, AR), — термін, що позначає всі проекти, спрямовані на доповнення 

реальності будь-якими віртуальними елементами. Доповнена реальність — складова частина 

змішаної реальності (англ. mixed reality), в яку також входить «доповнена віртуальність» (коли 

реальні об'єкти інтегруються у віртуальне середовище). 

Метою роботи є дослідження Соціально політичного контролю за великими масами 

населення за допомогою пристроїв що продукують доповнену реальність. 

Основний текст.Світ доповненої реальності має такі властивості:1. поєднує віртуальне 

і реальне; 2. взаємодіє в реальному часі; 3. працює в 3D. При створенні доповненої реальності 

в звичайне життя в режимі реального часу поміщаються об'єкти за допомогою спеціального 

програмного забезпечення і гаджетів, таких як: окуляри доповненої реальності ( «розумні 

окуляри»), планшети, смартфони з функцією AR тощо. гаджети. 

За допомогою пристроїв, що продукують доповнену реальність в сучасному світі стало 

можливим здійснювати контроль за великими масами населення, здійснювати розвід 

діяльність небувалих, глобальних масштабів, як на рівні великих держав, так і контролюючи 

особисте життя окремої людини.  

В новинних ЗМІ почали з'являтися повідомлення про те, що США (у співпраці з 

Австралією і Новою Зеландією) здійснюють перехоплення інформації на внутрішніх та 

міжнародних каналах зв'язку в набагато більших масштабах, ніж передбачалося раніше. 

«ПРИЗМА» (англ. PRISM) - секретна програма електронного шпигунства, розгорнута 

Агентством національної безпеки США в 2007 році. Повне офіційне найменування програми: 

PRISM / US-984XN. Про програму «ПРИЗМА» вперше стало відомо 6 червня 2013 року, після 

того як співробітник АНБ Едвард Сноуден передав секретні документи журналістам газет 

Вашингтон Пост і Гардіан.Пізніше виявилося, що цим же займаються спеціальні служби 

Франції і Великої Британії. Грунтуючись на секретних документах, що розвідувальна 

діяльність спецслужб США і Великої Британії була спрямована не тільки проти іноземних 

держав, але і проти громадян США, а також проти союзників по НАТО та країн Європейського 

союзу. 

Китай побудував в провінції Синьцзян поліцейську державу майбутнього 

За мільйонами людей організована постійний відеонагляд, а їх соціальний стан і доля 

залежать від балів, нарахованих у системі «соціального кредиту». Унизці китайських 

mailto:Ball987@bigmir.net
http://mbox.bigmir.net/compose/1554626097/?cto=JiI9SxU3MmiQp3u8pbKzrJ%2FDv5NsppLXmQ%3D%3D
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7
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провінцій штучний інтелект ділить суспільство на «безпечних», «нормальних» і 

«небезпечних» громадян. До відома приймаються вік, віросповідання, судимості і контакти з 

іноземцями. Досить імовірно, що на результат вже впливають або можуть вплинути в 

майбутньому і зразки ДНК. Також Китай приступив до експорту проривної технології 

слідкування за людьми. Два роки тому китайське відділення CEIEC - держкомпанії, яка 

забезпечує інфраструктуру стеження, - відкрилося в Еквадорі. В рамках нової угоди CEIEC 

запровадить в Еквадорі геолокаційні систему, що дозволяє відстежувати мобільні телефони 

громадян. Відділення CEIEC з'являються на Кубі, в Бразилії , Болівії і Перу, компанія 

розробила систему Інтернет-цензури для уряду Уганди і намагається розширюватися в 

Африці. 

Отже, спробуємо проаналізувати вплив тотального стеження за допомогою пристроїв 

доповненої реальності на великі маси населення урядами держав. Це явище, як і кожне нове 

явище в сучасну інформаційну епоху, є досить неоднозначним. Воно приносить такі соціальні 

переваги: 

 Підвищується безпека знижується рівень злочиності.  

 Стеження за потенційними терористами(але потенційним терористом може бути 

кожний) . 

 Проглядається уся інформація, що цікавить про людину, тому можна легко 

простежити, куди йде дитина, дівчина, знайти зниклих людей. 

Проте існують і дискусійні моменти:  

У пересічних людей немає ніякого особистого простору. 

Система соціальної дискримінації, з «дна» якої вже не піднятися. 

Вітсутність юридичного принципу презумпції невинуватості. 

 Право не стати об’єктом несанкційованого втручання у особисте життя з боку уряду, 

корпорацій або інших осіб є частиною законодавства багатьох країн, а у окремих випадках - 

частиною конституції. Майже у всіх країнах існують закони, які будь-яким чином обмежують 

недоторканність приватного життя. 

Недоторканність приватного життя, також приватність — це можливість особи або групи 

осіб відокремити себе, інформацію про себя, і, таким чином, виявляти свою особистість 

вибірково. Приватність може бути добровільно принесена в жертву, як правило, в обмін на 

передбачувані переваги і дуже часто з конкретними загрозами і втратами, хоча це дуже 

стратегічне бачення людських відносин. Один з підходів до категоризації концепцій 

приватності: [2] 

 право на усамітнення 

 можливість особи обмежити доступ інших осіб до персональної інформації про неї 

 конфіденційність, або можливість приховати будь-яку інформацію від інших 

 контроль з боку особи над тим, як інші особи використовують інформацію про неї 

 стани приватності 

 особистість та автономність 

 самоідентифікація та розвиток особистості 

 захист інтимних стосунків 

 Іноді стеження може зашкодити недоторканності приватного життя. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%8F#cite_note-FOOTNOTESolove200812-13-2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
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Недоторканність приватного життя, також приватність — це можливість особи або 

групи осіб відокремити себе, інформацію про себя, і, таким чином, виявляти свою особистість 

вибірково.  

 Висновок: Таким чином ряд країн здійснює тотальне стеження за населенням 

використовуючи пристрої доповненої реальності з одного боку це дає можливість підвищити 

безпеку до високого рівня , а з іншого є моменти втручання у особисте життя.Є можливість 

стеження за потенційними терористами, попереджувати теракти, швидко знаходити 

людей.Але на жаль зачіпається питання особистого простору.Якщо в безпеці виграємо то в 

свободі трохи втрачаємо. 

REFERENCES  

[1] Китай построил в провинции Синьцзян полицейское государство будущего. URL: 

https://meduza.io/feature/2018/09/18/kontslager-na-10-millionov-

chelovek?utm_source=facebook&utm_medium=main&fbclid=IwAR37YOKp25P8pqn8LuljaPwi74mCZ3kARFJjV6T6

1-lH-ISs4Okttiq9OZQ(дата звернення: 18.09.2018). 

[2] А ты уже в Prism? Электронная разведка будущего URL: http://anvictory.org/a-ty-uzhe-v-baze-prism-

elektronnaya-razvedka-mirovogo-pravitelstva/(дата звернення: 13.06.2013). 

[3] Загальна декларація прав людини. Прийнята і проголошена резолюцією 217 A (III) Генеральної Асамблеї 

ООН від 10 грудня 1948 року http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_015 

[4] Назаров В. В. Засада невтручання у приватне життя як засіб для захисту особи у кримінальному 

провадженні / В. В. Назаров // Юридичний вісник. – 2012. – №3(24). – С. 114-118. 

[5] Серова І Право людини на індивідуальний образ // Право України. – 1999. - №8. 

 
УДК 141.319.8 

СУЧАСНА ЛЮДИНА НА РОЗДОРІЖЖІ РЕАЛЬНОГО ТА 

ВІРТУАЛЬНОГО ЖИТТЯ 
Вєнєдіктова В.В, ст.гр. 5145м 

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова 

Україна, Миколаїв 

venyaloyana@gmail.com 

 

Анотація. У статті розкрито основні моменти розпуття людини між реальним і 

віртуальним світом, наведено найбільш значущі моменти, виникнення Homo Virtualis 

та віртуальної культури, яка формує нові принципи взаємодії з культурними 

цінностями.  

Ключові слова: (комп’ютерні технології, віртуальний світ, соцмережі, комунікація, 

Homo Virtualis). 

 

Вступна частина. У наш час люди починають жити у віртуальному світі, проводячи в 

ньому все більше часу. Питання в тому, добре це чи погано. І відповісти на це питання 

однозначно неможливо. 

З одного боку різні соціальні мережі допомагають нам без проблем спілкуватися з 

родичами і друзями, які перебувають від нас на великій відстані. Зі знайомими і друзями, які 

перебувають в одному з нами місті, теж полегшується спілкування завдяки соцмережах. Є 

можливість підтримати один одного у важку хвилину, вчасно привітати з Днем народження. 

Завдяки сторінках в соцмережах ми ненав'язливо стежимо за життям дорогих нам людей, 
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радіємо з перемог, співчуваємо їх бід. Іноді ми маємо безцінну можливість дати або отримати 

вчасно цінну пораду з будь-якої галузі нашого життя. 

Основна частина. У віртуальному світі ми можемо просувати свій бізнес, оволодівати 

новими знаннями, знаходити собі роботу. Завдяки соцмережах ми бачимо, які цікаві заходи 

проходять в нашому місті, і можемо або прийняти в них участь, або почитати звіт очевидців. 

У віртуальному світі ми можемо знаходити собі нових цікавих друзів і відновлювати 

втрачені дружні зв'язки. 

Завдяки соцмережах можна показувати результати своєї роботи. Це дуже корисно і 

зручно. Люди, які відвідали ваші заходи можуть залишати свої відгуки. А вашому начальству 

буде важко стверджувати, що ви не проводили той чи інший захід. Або доводити вам, що воно 

було провальним, якщо в пості про нього багато похвальних відгуків від учасників. 

Тепер про негативну складову віртуального світу. Соціальні мережі діють на людину як 

своєрідний наркотик, швидко викликаючи звикання і залежність. Людина починає 

присвячувати віртуального життя занадто багато часу на шкоду домашнім справам, сорту і 

спілкуванню з близькими і домашніми вихованцями. 

Ще однією дуже негативною рисою віртуального світу є відсутність відповідальності за 

свою поведінку. Чомусь дуже багато людей вважають для себе можливим хамство, образу 

знайомих і незнайомих. 

Спілкування в віртуальному світі відбувається здебільшого у вигляді переписки, під час 

якої більшість перестає стежити за своєю грамотністю. 

Важливою частиною віртуального світу є пошук партнерів для поведінки часу і 

створення сім'ї. І тут користувачам необхідно проявляти граничну обережність, щоб не 

потрапити в щупальця аферистів. 

Ще одна риса віртуального світу – трагікомічні очні знайомства пари, яка довгий час 

спілкувалася в соцмережах. При цьому обидва безбожно брехали один одному з приводу своєї 

зовнішності, матеріального становища і місця в суспільстві.  

Технології створюють новий вимір, де люди можуть зустрічатися і мати спільний досвід. 

Ідеться про реальність, яку називають штучною віртуальною чи електронною. Поступово цей 

простір перетворюється на світ, який має подвійний стосунок до фізичного світу. З одного 

боку, він є складником фізичного світу, адже його витворено на основі технологій, що діють 

за фізичними законами. А з другого боку, він постає як певна альтернатива до фізичного світу 

(за приклад може правити феномен second life – он-лайн гра, тривимірний віртуальний світ, у 

якому людина може вибрати найпривабливіший для себе спосіб існування). 

Віртуальні світи дозволяють досліджувати процеси вільного становлення, виникнення 

принципово нових структур, характерних для будь-якої творчості; будь-який суб’єкт культури 

не може існувати без них у своїй свідомості. Сукупна культура, в кінцевому рахунку, може 

виступати як віртуальний феномен. 

Виникнення Homo Virtualis, людини, орієнтованої на віртуальність, людини віртуальної 

культури, стало значущою соціально-культурною ознакою функціонування віртуальної 

реальності. 

Формування Homo Virtualis як нової соціально-культурної спільноти призводить до того, 

що сучасна молодь віддає перевагу віртуальному, а не реальному спілкуванню з однолітками. 

Створюваний людиною новий рівень реальності роз’єднує людей в актуальному світі, що дає 

підстави констатувати факт виникнення і стрімкого розповсюдження «електронних громад», 

«віртуальних співтовариств» як реакція на ізоляцію суб’єкта в сучасного соціуму. Уже нині 
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можна стверджувати, що «електронні громади – це порожнеча, вони нічого не створюють, у 

кінцевому рахунку, люди залишаються ні з чим» 

Висновки. Підсумовуючи вищевикладене, можна констатувати, що інтенсивний 

розвиток інформатизації зумовив появу нового соціокультурного простору, названого 

віртуальним і призвів до того, що взаємодія людей у суспільстві почала все більше набувати 

віртуального характеру.  

Значущість віртуальних феноменів, неоднозначність уявлень про віртуальне, відсутність 

обґрунтованих дефініцій і невизначеність їхніх властивостей роблять подальші спроби 

культурологічного осмислення феномена віртуальності надзвичайно важливим й актуальним. 
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Modern man at the crossroads of real and virtual life 
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Аннотация: В статье раскрыты основные моменты распутье человека между реальным и 

виртуальным миром, приведены наиболее значимые моменты, возникновение Homo Virtualis и 

виртуальной культуры, формирует новые принципы взаимодействия с культурными ценностями. 
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 Анотація: У статті розглянуто феномен віртуальної реальності на етапі 

становлення інформаційного суспільства. Проаналізовано витоки та генезис поняття 

віртуальності. Обґрунтовано розуміння віртуальної реальності як окремого випадку 

концепції множинних реальностей А. Шюца. Визначено основні властивості феномена 

віртуальної реальності і механізм функціонування віртуальної реальності. Виділено 

основні напрямки трактування поняття віртуальної реальності. У найбільш 

загальному вигляді розглянуто процес віртуалізації сучасного соціуму. 

 Ключові слова: віртуальність, віртуальна реальність, віртуалізація, віртуальная 

подія, інформаційне суспільство. 
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В умовах переходу суспільства до сталого типу (або інформаційного суспільства) 

особливої актуальності набуває феномен віртуальної реальності. Гранично широке 

визначення поняття віртуальної реальності дозволяє простежити наявність віртуалізації 

протягом всієї людської історії, що знайшло відображення в філософії, літературі, мистецтві, 

міфології. Відповідно, в найбільш широкому сенсі віртуальна реальність є будь-яка 

проектована реальність, відмінна від буденного. 

Сучасне інформаційне суспільство розвивається досить швидкими темпами, науковий 

поштовх в комп’ютерних розробках на початку ХХІ ст. створює все більше умов для 

віртуалізації спілкування в суспільстві, отриманні ним актуальної та цікавої інформації у 

вигляді, наприклад, новин. Віртуалізація суспільства відкриває, в свою чергу, нові можливості 

й не для доброзичливих справ. Тому, для багатьох людей сучасний науковий прогрес навіть 

може стати проблемою, суспільство в цілому може зазнати негативного впливу на себе з боку 

професійних маніпуляторів. Ціль даної статі — спроба проаналізувати віртуальну реальність 

як феномен зі своїми плюсами та мінусами, як складову сучасного науково-технічного 

прогресу та процесу віртуалізації інформаційного суспільства.  

Підвищена увага до феномену віртуальної реальності в кінці XX — початку XXI ст. з 

боку природних, технічних і гуманітарних наук пов’язана з бурхливим розвитком технологій 

віртуальної комп’ютерної реальності в сучасному суспільстві. У науці виникає нова 

комплексна наукова дисципліна — віртуалістика, яка вивчає проблеми віртуальності і 

віртуальної реальності. Поняття віртуальної реальності широко використовується для опису 

широкого спектра явищ, пов’язаних не тільки з віртуальними реальностями комп’ютерними 

технологіями, а й психологічними, естетичними, езотеричними віртуальними реальностями. 

Затребуваність і широке поширення поняття віртуальної реальності вимагає актуалізації 

терміна «віртуальність» і розгляду генезису даного поняття з позицій історії філософії та в 

розрізі інформаційного суспільства. Віртуальність можна визначити як деякий потенційний 

стан буття. Зміст і обсяг категорії віртуальності змінювалося в історії науки як логікою 

розвитку мови, так і філософськими дослідженнями. 

Формування концепту «віртуальне» пройшло крізь богословські праці середньовічних 

філософів-схоластів. Латинський середньовічний термін virtualis походить від слова virtus, 

який еквівалентний метафізичним термінам δύναμις (можливість) і ενέργεια (дійсність). Дана 

еквівалентність вкладає в концепт virtus помітне розходження між загальною потенційної і 

одиничної енергійную речами. Фома Аквінський, представник пізньої схоластики, в понятті 

віртуального розкривав онтологічне співіснування безлічі реальностей, які перебувають на 

різних рівнях ієрархії. При цьому він прагнув вирішити проблему породження більш високими 

рівнями реальності більш низьких. Дунс Скотт своєю інтерпретацією поняття віртуального 

прагнув подолати опозицію єдиного реально існуючого світу і різноманіття можливого 

досвіду, пережитого індивідом. 

У новоєвропейської філософії поняття віртуального використовував Г. Лейбніц, 

полемізуючи про принцип вродженості ідей з Дж. Локком. На думку Лейбніца, душа 

віртуально знає все. При цьому Новоєвропейська філософія переносить поняття віртуального 

в сферу природних наук для вирішення проблем відображення і проекції. І. Кант в 

«Трансцендентальної естетиці» актуалізує простір і час як апріорні форми чуттєвості, форми 

наочних уявлень, а не якісь реальні даності, що існують незалежно від нас. А. Бергсон, 

аналізуючи відмінності між сутністю речі і пам’яттю про неї, розкриває поняття віртуального 
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як розрив протяжності світу, який чинять на основі критерію тілесності, який передбачає 

присутність або відсутність афективних почуттів [1, с. 10-15]. 

Далі важливо відзначити, що віртуальна реальність може розглядатися як окремий 

випадок концепції безлічі реальностей австро-американського філософа і соціолога Альфреда 

Шюца. Верховної реальністю, на думку А. Шюца, є повсякденність, з якою індивід виходить 

в інші реальності. Всі ці реальності є кінцевими областями сенсу, т. Е. Вони замкнуті в собі, і 

перехід з однієї такої реальності в іншу якщо і можливий, то вимагає смислового стрибка, 

переорієнтації свідомості на іншу реальність. Кожна з таких реальностей має свій, властивий 

тільки їй «когнітивний стиль», що складається з шести основних компонентів: 

1) особлива форма активності свідомості; 

2) специфічне вирішення проблеми існування об'єктів, даних в досвіді; 

3) специфічне активне ставлення до життя; 

4) специфічна темпоральна структура; 

5) специфіка особистісної визначеності індивіда; 

6) специфічна форма соціальності. Усередині меж кожної конкретної реальності 

переживання індивіда послідовні і сумісні [2, с. 3-34]. 

Віртуальної реальності в широкому сенсі притаманні всі ознаки, що визначаються А. 

Шюцем. Разом з тим в поняття віртуальної реальності різними дослідниками вкладається 

різний, часто суперечливий зміст. Тому безліч існуючих в даний момент концепцій 

віртуальної реальності можна розділити на кілька великих напрямків (або класів). 

Психологічний (феноменологічний) напрямок, який історично є першим з можливих 

підходів і грунтується на поглядах Е. Гуссерля, М. Хайдеггера, А. Бергсона, П. Тілліха. 

Продовжувачами традицій феноменології є Н. А. Носов, А. Н. Леонтьєв, В. Ф. Жданов, В. М. 

Розін. Віртуальна реальність розуміється представниками психологічного підходу як 

властивість людської психіки, результат роботи людської свідомості, здатного породжувати 

безліч можливих реальностей. Свідомість - ідеальна (суб’єктивна) реальність, яка означає 

відображення готівкової навколишнього (об’єктивної) реальності. У термінології М. 

Хайдеггера віртуальна реальність є Dasein. Dasein - це суще, яке запитує про своє буття ( «хто 

я є?», «Що я є?», «Як я є?»). Спосіб буття даного сущого Хайдеггер називає екзистенцією, 

осмислення і упорядкування дійсності людиною, творіння безлічі актуальних і потенційно 

можливих реальностей. П. Тілліх вважав, що віртуальність - це інтелектуальна здатність 

людини створювати віртуальні світи. На думку В. М. Розіна, віртуальні світи творяться 

індивідом і не можуть бути ідентифіковані іншими суб’єктами. Спочатку будучи частиною 

об’єктивного готівкового світу, людина в своїй свідомості і своїми діями творить простір 

віртуального в своїй свідомості. Реальний наявний об’єктивний світ переломлюється в 

свідомості людини і стає віртуальним світом. 

Комунікативно-культурологічний напрям, що трактує віртуальну реальність як 

реальність, створену заміщенням елементів суспільства симулякрами. Вперше термін 

«симулякр» вжив Платон для позначення «копії копій», яка спотворює свій прототип. При 

тому, що істинність визначається Платоном, виходячи з подібності або розходження з ідеєю 

речі, симулякри позбавляються будь-якого онтологічного статусу і засуджуються як підробки. 

У сучасному трактуванні симулякр є елемент віртуальної реальності, так само як річ-прототип 

є елемент реального світу. Іншими словами, віртуальна реальність є простір симулякрів. Ж. 

Бодрійяр увів термін «симулякр» в широкий ужиток і застосував для інтерпретації реалій 

навколишнього світу. Симулякр визначається Ж. Бодрійяр в двох контекстах: по-перше, як 
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якесь помилкове подобу, копія, нівелюються відсутність оригіналу, і, по-друге, як щось уявне, 

ілюзорне. Застосовуючи поняття симулякра як помилковою копії, Ж. Бодрійяр розглядає 

історію розвитку соціуму як процес впровадження в соціальну реальність помилкових 

об'єктів. На його думку, сучасна епоха (в його термінології - це епоха постмодерну) є часом 

тотальної симуляції, тобто часом здобуття симулякрами самодостатньою реальності. Процес 

симуляції відбувається у всіх сферах суспільного життя. В оцінці феномена віртуалізації Ж. 

Бодрійяр не тільки неоднозначний, але і приходить до двох суперечливих висновків. Перш за 

все, він говорить про те, що віртуалізація реальності — це сміливий і далеко не завжди 

усвідомлений вибір людства, який відмовився від природного стану на користь штучного. При 

цьому штучне, віртуальне стан, на його думку, більш ефективно, ніж природне. Разом з тим 

тотальна віртуалізація призводить до імплозіі, так званого стирання кордонів, що розділяє 

реальний і віртуальний світи. 

Техніко-технологічний (інформаційний, комп’ютерний) напрямок, в рамках якого 

віртуальна реальність розглядається як варіант розвитку сучасної техніки і технологій та їх 

впливу на всі сфери життя соціуму. Представниками цього напряму є Дж. Ланье, М. Крюгер, 

Й. Масуда, Н. Вінер, Д. Белл, А. Бюль, А. І. Воронов. Віртуальна реальність, створена 

інформаційно-комунікаційними технологіями, існує паралельно з об’єктивної навколишнього 

людини реальністю. Особливу роль дослідники даного напрямку приділяють поняттю 

«інформація», яка є об'єктивною реальністю, що діє на рівні природних закономірностей і не 

залежить від суб'єкта сприйняття. В рамках техніко-технологічного напрямку поряд з 

поняттям «віртуальна реальність» зустрічається поняття «кібернетичний простір» 

(«кіберпростір»), вперше вжите У. Гібсоном в романі «Нейромантік» (Neuromancer, 1984). 

Термін «кіберпростір» походить від слів «кібернетика» і «простір». Кібернетика — наука про 

загальні закономірності управління і передачі інформації в різних системах, а простір тут є 

місцем, де знаходиться інформація; так, кіберпростір стає простором інформаційних об'єктів і 

подій. Іншими словами, кіберпростір — це простір кодів, абстрактне простір, яке представляє 

масиви інформації. Комп'ютерна віртуальна реальність візуалізує масиви інформації для 

зручного сприйняття людиною, але також і для створення віртуального простору, в якому 

може знаходитися людина реально, а не тільки у вигляді набору символів і кодів. У рамки 

техніко-технологічного підходу укладаються власне технічні підходи до розуміння 

віртуальної реальності, які включають в себе: 

- вивчення штучних мов моделювання віртуальної реальності (П. Вольф, К. Сандерс, Ч. 

Скотт, Ед. Тіттел); 

- розгляд особливостей тривимірної графіки, створеної при використанні інформаційно-

комунікаційних технологій (Є. Карташова, Г. П. Катис, П. Г. Катис, Ф. Хеміт, Д. І. Шапіро); 

- дослідження віртуальних світів, створених системами віртуальної реальності, які 

впливають на органи чуття людини (В. С. Бабенко, О. Власенко, С. Дацюк, І. Кондратьєв, М. 

Круглов, К. Макміллан). 

Незважаючи на різноманітність підходів до трактування поняття віртуальної реальності 

можна виділити загальні для всіх підходів властивості віртуальної реальності. 

В якості основних властивостей віртуальної реальності необхідно відзначити: 

1) породження, тобто безпосередній зв’язок віртуальної реальності, що не володіє 

Самосутність буттям, з діяльністю людської свідомості; віртуальна реальність є продукт іншої 

реальності, зовнішньої по відношенню до віртуальної; 
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2) актуальність, тобто існування віртуальної реальності «тут і зараз», діяльність в 

просторі і часі і за законами віртуальної реальності, відмінним від темпоральности і 

каузальності інших реальностей; дане властивість тісно пов’язане з властивістю породження, 

так як віртуальна реальність існує до того моменту, поки активна породжує реальність; 

3) імерсивність (ефект занурення, ефект присутності), тобто комплекс відчуттів людини, 

що знаходиться в штучно створеному світі, в якому він може міняти точку огляду, наближати 

і видаляти об’єкти і тому подібне, також дана властивість характеризує ступінь заглибленості 

суб’єкта в віртуальну реальність; 

4) інтерактивність, тобто здатність інформаційно-комунікаційної системи і реальності, 

що вона породжує, активно і адекватно реагувати на дії користувача, що передбачає відхід від 

умовного, штучного характеру віртуальної реальності. 

Виходячи з описаних властивостей, можна зробити висновок, що віртуальна реальність 

виступає не тільки як особливе середовище діяльності індивіда, але і в якості процесу 

діяльності індивіда в даному середовищі, а також в якості становлення даного середовища. 

Для опису процесу діяльності у віртуальній реальності використовується поняття 

віртуального події, тобто короткочасного періоду здійснення сценарію існування фрагмента 

віртуальної реальності. Закінчена сукупність віртуальних подій є віртуальний потік в межах 

існування віртуальної реальності. 

В рамках дослідження інформаційного суспільства найбільш важливим є техніко-

технологічний підхід до трактування феномена віртуальної реальності. 

Виникнення терміна «віртуальна реальність» в рамках інформаційного підходу 

відносять до першої половини 80-х рр. ХХ ст. Визнаним автором цього терміна є Дж. Ланьє, 

дослідник в області візуалізації даних і біометричних технологій, який в 1984 році очолював 

групу вчених, які розробили систему віртуальної реальності в області симуляції хірургічних 

операцій. Під віртуальною реальністю Дж. Ланьє розумів штучно створений світ, занурення в 

який стало можливим за допомогою певних технічних засобів. Він дотримувався погляду на 

віртуальність як на ілюзорну реальність, можливу в рамках комп’ютерних технологій [3, с. 69-

70]. 

Проте жоден з описаних вище підходів в повній мірі не відображає сучасний стан 

віртуалізації суспільства і експансію віртуальної реальності в світ людини. Найбільш 

адекватно визначити віртуальну реальність як феномен інформаційного суспільства дозволяє 

тільки синтез усіх трьох підходів. 

На сучасному етапі розвитку, етапі становлення інформаційного суспільства як 

суспільства сталого типу феномен віртуальної реальності, з одного боку, розкриває 

протиріччя, пов’язані з ускладненням буття соціуму, з іншого боку, може виступати 

інструментом як пізнання сучасного суспільства, так і прогнозування шляхів розвитку і 

можливості виходу на бажане майбутнє. 

Не менш важливим для розуміння процесів в сучасному соціумі є віртуалізація. 

Віртуалізація суспільства — це трансформація способу існування і функціонування соціуму, 

інструментами якої є комп'ютерні та комунікаційні технології. Техніка і технології стають 

сутнісним підставою сучасної соціальної реальності. 

Відмінними рисами етапу становлення інформаційного суспільства є зрослий обсяг і 

значення наукового знання і інформації, яка перетворюється в стратегічний ресурс, предмет і 

продукт виробництва, масове поширення і пріоритет інтелектуальної праці, розвиток і широке 

поширення інформаційно-комунікаційних засобів і технологій. 
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Широке поширення інформаційно-комунікаційних технологій породжує феномен 

колективного віртуального, яке представляє собою віртуальну реальність, створену великим 

співтовариством людей. 

Прикладом колективного віртуального на теперішньому етапі розвитку є всесвітня 

система об’єднаних комп’ютерних мереж Інтернет. Взаємодія індивіда і віртуальної 

реальності Інтернет визначається феноменом світської Інтернет-соборності, яка є формою 

єднання індивідів у віртуальній реальності, представленої соборністю цінностей віртуальної 

реальності для реалізації сенсу існування людини [4, с. 70-75]. 

Усередині колективного віртуального діють окремі віртуальні суб'єкти, які 

представляють собою відображення реального суб'єкта у віртуальному просторі. Усередині 

мережі Інтернет такі віртуальні суб’єкти технічно представлені у вигляді Web-сайту або 

облікового запису на форумі або в чаті. Такого типу віртуальний образ реального суб’єкта 

створюється з метою формування у інших віртуальних суб’єктів певного образу самого себе. 

Разом з тим подібний спосіб віртуалізації надає можливість самореалізації для реального 

суб’єкта у віртуальному просторі, отримання ним інформації, новин, знань тощо. 

Актуальність теми підтверджена декількома отриманими результатами аналізу. Ціль 

статі досягнута — сучасна віртуальна реальність несе в собі як нові можливості для 

суспільства, так і нові загрози для цього самого суспільства. Ефективність використання на 

благо суспільства розвитку комп’ютерних технологій залежить від представників цього 

суспільства. Якщо використовувати правильні важелі віртуалізації суспільства, суспільних 

відносин, інформаційної взаємодії всередині суспільства, то можна вийти на якісно новий 

рівень взаємовідносин всередині суспільства, що дасть новий поштовх в розвиту 

комунікабельності, захисту в «гібридних війнах» та подальшому розвитку громадянського 

суспільства. У контексті всього вищесказаного можна зробити наступні висновки. 

1. Віртуальну реальність в сучасному розумінні можна визначити як специфічну форму 

людського буття і особливу форму життя суспільства на етапі формування еколого-

інформаційного суспільства, зумовлену масовим поширенням інформаційно-комунікаційних 

технологій. 

2. Реалізація віртуальної реальності за допомогою інформаційно-комунікаційних 

технологій є вироджений випадок більш глибокого феномена віртуальності, історію якого 

можна простежити аж до Античності. 

3. Віртуальна реальність є окремим випадком концепції множинних реальностей, 

розробленої А. Шюцем. 

4. Найбільш важливою властивістю віртуальної реальності виступає імерсивність, яка 

визначає ступінь занурення індивіда у віртуальну реальність, що досягається шляхом генерації 

максимальної схожості віртуальності з реальним світом за допомогою симуляції. Іншою 

важливою властивістю віртуальної реальності вважається інтерактивність, що дозволяє 

організувати двунаправлену взаємодію індивіда з породженим штучним середовищем. 

Реальністю, що породжується — для віртуального світу є звичайний оточуючий людину світ. 

5. Віртуальна реальність актуальна, діє тільки «тут і зараз», має внутрішню 

темпоральність та каузальністю, тобто відбувається в своєму просторі і часі — за своїми 

власними законами. В рамках віртуальної реальності час оборотний, що може привести до 

порушення причинно-наслідкових зв’язків усередині віртуального світу. 
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6. Існує велика кількість концепцій віртуальної реальності, які умовно можна об’єднати 

в три великі напрямки: психологічний (феноменологічний), комунікативно-культурологічний, 

техніко-технологічний (інформаційний, комп’ютерний). 

7. Для актуалізації та визначення віртуальної реальності як феномена сучасного соціуму 

потрібно синтез усіх трьох підходів. З одного боку, віртуальна реальність є активністю 

свідомості суб’єкта. З іншого боку, віртуальна реальність є сукупність симулякрів, створених 

засобами інформаційно-комунікаційних технологій. 

8. Віртуальна реальність впливає на всі сфери життя сучасного соціуму. Всі соціальні 

інститути охоплені процесом віртуалізації, яка передбачає заміну реальних процесів і перехід 

соціальних інститутів в сферу віртуального. 

Таким чином, віртуальна реальність - це різновид реальності, породжена свідомістю 

суб’єкта за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій, яка існує лише в 

специфічній темпоральности і каузальності, не будучи актуалізованої в матеріальному світі. 
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Nofenko A.S. 

The phenomenon of virtual reality in the information society 

Annotation: The article deals with the phenomenon of virtual reality on the stage of eco-information society. 

We analyzed the origins and the genesis of the concept of virtuality. Grounded understanding of virtual reality 

as a special case of the concept of multiple realities A. Shyutsa. The main features of the phenomenon of virtual 

reality and virtual reality mechanism of functioning. The basic directions of treatment of the concept of virtual 

reality. In the most general form through the process of virtualization of modern society. 

 Key words: virtual, virtual reality, virtualistics, virtualization, virtual events, information society. 

 

Нофенко А.С. 

Феномен виртуальной реальности в информационном обществе 

Аннотация: В статье рассмотрен феномен виртуальной реальности на этапе становления 

экологоинформационного общества. Проанализированы истоки и генезис понятия виртуальности. 

Обосновано понимание виртуальной реальности как частного случая концепции множественных 

реальностей А. Шюца. Определены основные свойства феномена виртуальной реальности и механизм 

функционирования виртуальной реальности. Выделены основные направления трактовки понятия 

виртуальной реальности. В наиболее общем виде рассмотрен процесс виртуализации современного 

социума. 

 Ключевые слова: виртуальность, виртуальная реальность, виртуализация, виртуальное событие, 

информационное общество. 
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УДК 130.2 

ФЕНОМЕН ВІРТУАЛЬНОСТІ З ФІЛОСОФСЬКОЇ ТОЧКИ ЗОРУ 
Моісеєнко К. Є. ст. гр. 1271; Патлайчук О. В. канд.філос.наук, доцент кафедри 

філософії та культурології 

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова 

Україна, Миколаїв 

moiseenkoekaterina@ukr.net, volnistik@gmail.com 

 

Анотація. У статті проаналізовано природу поняття "віртуальна реальність", 

досліджено філософські концепції віртуальної реальності, окреслено коло проблем, 

пов'язаних із входженням віртуальної реальності в сучасну соціальну дійсність. 

Розглянуто теоретичні підходи аналізу феномена віртуальної реальності у контексті 

розвитку і поширення інформаційних технологій.  

Ключові слова: феномен віртуальності; інформаційні технології; віртуальна 

реальність; людина й інтернет. 

 

Вступна частина. В умовах швидкого розвитку і поширення віртуальної реальності в 

усі галузі людської діяльності, філософське осмислення даного феномену є безсумнівно 

актуальним. Крім того, такі дослідження є важливими, оскільки проблеми віртуальної 

реальності мають міждисциплінарний характер і виявляють гострі питання сучасної культури. 

Під віртуальною реальністю більшість людей розуміють – світ, створюваний технічними 

засобами, який передається людині через звичні для сприйняття реального світу відчуття: зір, 

нюх, слух. Але, якщо подивитися на витоки цього терміну, то можна простежити, що його 

корені сягають далеко в історію філософії. В наші дні не існує єдиного розуміння сутності 

віртуальної реальності, яка стала збірним позначенням різноманітних феноменів кінця ХХ ст.: 

телебачення, електронних комунікацій, мультимедіа, комп'ютерів взагалі – з точки зору 

інженерної психології людино-машинних інтерфейсів.  

Важливою ознакою переходу до інформаційної стадії в розвитку людства стає суттєве 

розширення ролі інформаційної взаємодії в процесах, що мають місце в усіх без винятку 

суспільних сферах. У деяких випадках ідеться про зростання значення інформаційних 

технологій як інструменту досягнення практичних завдань, в інших - про фактичне 

вбудовування в тканину реальності деяких феноменів, що є нематеріальними продуктами 

інформаційної взаємодії, здійснюваної засобами комп'ютерної техніки в різноманітних 

мережевих структурах, переважно в Інтернеті. Існування подібних тенденцій викликає 

великий перелік питань щодо правомірності розгляду продуктів віртуального світу як прояву 

реальності, особливостей світосприйняття особистості, що занурена у віртуальний світ, 

специфіки структури цієї особистості. 

На сьогоднішній день ми можемо виділити кілька підходів розуміння сутності 

віртуальної. Одні дослідники (М.Носов, М. Опенков, Д. Пивоваров, С. Хоружий) розглядають 

комп'ютерну віртуальну реальність, як маніфестацію глибоких онтологічних закономірностей 

і принципів, де статус віртуальної реальності визначається від чистої потенційності до 

ототожнення з реальним життям. Інші (С. Жижек, П. Леві, К. Чешер) вважають, що феномен 

віртуальної реальності має антропологічні підстави і розглядають його у широкому 

культурному контексті. 

mailto:moiseenkoekaterina@ukr.net
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Завданням статті є аналіз поняття "віртуальна реальність", визначення його 

oнтологічного статусу, дослідження філосoфських концепцій віртуальної реальності, 

окреслення кола проблем, пов'язаних із входженням віртуальної реальності в сучасну 

соціальну дійсність. 

 Основна частина. В наші дні термін «віртуальна реальність» володіє багатозначним 

семантичним полем з невизначеними та нечіткими межами. Про віртуальну реальність 

говорять пов’язуючи її з телебаченням, Інтернетом, електронними засобами комунікацій, 

комп’ютерними програмами тощо. Вважається, що термін «віртуальна реальність» в 

сучасному значенні вперше вжив наприкінці 80-х рр. XX ст. Джейрон Ланье – один з відомих 

діячів кіберкультури. Вираз швидко поширився і набув популярності.  

Слово «віртуальний» виявилося дуже затребуваним у XX ст. У фізиці існує термін 

«віртуальна частинка», в метеорології – «віртуальна температура». Гібсон позначав цим 

терміном віртуальні об’єкти, зображені на картинах і фотографіях. Особливо широкого 

застосування поняття отримало в комп’ютерних технологіях: віртуальна пам’ять, віртуальна 

машина, віртуальні співтовариства. Віртуальність – вигаданий, уявний (можливо, для деяких 

певних цілей) об’єкт, суб’єкт, категорія, ставлення, дія тощо, не присутній у цей час у 

реальному світі, а створений лише грою уяви людської думки, або зімітований з допомогою 

інших об’єктів. Найчастіше об’єкти віртуальності мають властивості, відповідні об’єктам 

реального світу, але можуть мати властивості, що відрізняються від них аж до протилежних. 

Наприклад, у віртуальності досить легко уявити або сфантазувати «антигравітацію» або «вічне 

життя», а також предмети з будь-якими властивостями і можливостями. Також у віртуальності 

можна порушувати і причинно-наслідкові зв’язки. 

У філософії віртуальна реальність розглядається в межах підходу, що отримав назву 

«віртуалістика». Його основоположником вважається М. О. Носов, який розробив ідею 

поліонтичності реальності у своїй теорії психологічних віртуальних реальностей. У праці 

«Маніфест віртуалістики» вчений вказує на такі якості віртуальної реальності: «Віртуальна 

реальність, незалежно від її «природи» (фізична, психологічна, соціальна, біологічна, технічна 

тощо), має такі властивості: породження – віртуальна реальність продукується активністю 

будь-якої іншої реальності, зовнішньої по відношенню до неї; актуальність – віртуальна 

реальність існує актуально, тільки «тут і тепер», тільки поки активна породжена реальність; 

автономність – у віртуальній реальності свій час, простір і закони існування. 

Віртуалізація як процес створення віртуального, тобто штучного, об’єкта чи середовища 

знаходить своє місце у багатьох сферах сучасного життя: існують віртуальні прилади, 

віртуальне спілкування, віртуальні тури та музеї, віртуальний хокей, віртуальне навчання, 

віртуальні служби знайомств з таким же віртуальним спілкуванням і навіть віртуальна 

держава. Проте, термін «віртуалізація» застосовується, зазвичай, до кіберпростору 

(реальності, що створюється з допомогою комп’ютерів). Нині «віртуалізується» виробництво, 

бізнес, медицина, мистецтво, дозвілля, освіта, культура загалом тощо. Більше того, електронні 

комунікації орієнтують парадигму культури на процес віртуалізації. 

 Проблематика віртуалізації вже давно вийшла за межі наукової сфери кібернетики й 

досягла гуманітарного знання, де знаходить своє відображення у межах соціально-

філософської, психологічної та культурологічної наук. Однак, варто принагідно відзначити, 

що й досі відсутні комплексні дослідження віртуальності як ознаки сучасного культурного 

розвитку, не визначені відмінності віртуальної культури від традиційної тощо. 
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Віртуалізація суспільства є одним з глобальних процесів сучасності і виявляється у 

віртуалізації культури, економіки, політики, мистецтва, науки, системи освіти. Так, для 

віртуалізації економіки характерне створення електронних ринків збуту та електронних 

магазинів; віртуалізація політики пов’язана, перш за все, з використанням віртуальних 

політтехнологій. У свою чергу, віртуалізація науки призводить до створення і появи в мережі 

електронних наукових журналів, становленню нової методології наукових досліджень, що 

віддають перевагу комп’ютерним експериментам, це дуже зручно. Віртуалізація освіти 

проявляється в створенні на державному рівні системи Інтернет- і дистанційної освіти. Це 

необхідно, насамперед, для тих дітей, хто не може навчатися на загальних засадах, наприклад 

діти-інваліди та діти з обмеженими можливостями. Натомість віртуалізація культури 

знаходить свій прояв у створенні віртуальних музеїв і бібліотек, віртуального дозвілля (чати 

для спілкування, соціальні мережі тощо), віртуальних турів тощо. 

 Висновки. Як висновок можна сказати, що процеси віртуалізації породжують новий вид 

культури – віртуальну культуру. Це безумовно надважливий процес для нас, бо віртуальне 

середовище, побудоване засобами комп’ютерних технологій є способом буття людини. 

Основою розвитку віртуальної культури є безліч діалогів: від особистого діалогу між людьми 

до діалогу культур. Діалог культур- термін, що виник у XIX ст. для позначення процесу 

зближення країн, народів, континентів, насамперед у культурній сфері. Віртуальна культура 

формує нові принципи взаємодії з культурними цінностями. Віртуальна культура передбачає, 

з одного боку, масовість як закономірність функціонування і розвитку, з іншого – розширення 

меж творчості, нові способи художньої діяльності, прояви унікальності, індивідуалізацію. В 

цих умовах виникають нові естетичні потреби, зазнають змін уявлення про форми культурою 

продукції. Крім того, під впливом тотальної віртуалізації змінюються й пізнавальні запити 

людини.  

Підсумовуючи вищевикладене, можна констатувати, що інтенсивний розвиток 

інформатизації і глобалізації соціокультурних процесів зумовив появу нового 

соціокультурного простору, названого «віртуальним» і призвів до того, що взаємодія людей у 

суспільстві почала все більше набувати віртуального характеру. На мою думку, в Інтернет-

спілкуванні більше позитивних, ніж негативних сторін, бо воно надає такі можливості, як 

спілкування з людьми з інших країн та континентів. Людям набагато простіше спілкуватися 

віртуально, бо це не завдає ніяких незручностей. Це більш безпечно. Та цим не можна 

користуватися постійно, бо в нас не буде можливості спілкуватися «тут» і «зараз». Більше 

того, внаслідок інтенсивного впровадження комп’ютерних інформаційних технологій у 

повсякденне життя та культуру нині формується певний тип віртуальної культури, яка поєднує 

в собі випадкові елементи культур різних народів та епох. 
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The phenomenon of virtuality from a philosophical point of view 

Annotation. The article analyzes the nature of the concept of "virtual reality", explores the philosophical 

concepts of virtual reality, outlines the range of problems associated with the introduction of virtual reality in 
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the modern social reality. The theoretical approaches of the analysis of the phenomenon of virtual reality in 

the context of development and dissemination of information technologies are considered. 

Key words: the phenomenon of virtuality; Information Technology; virtual reality; man and internet. 

 

Моисеенко Е Е, Патлайчук О В 

Феномен виртуальности с философской точки зрения 

Аннотация. В статье проанализирована природа понятия "виртуальная реальность", исследованы 

философские концепции виртуальной реальности, очерчен круг проблем, связанных с вхождением 

виртуальной реальности в современную социальную действительность. Рассмотрены 

теоретические подходы анализа феномена виртуальной реальности в контексте развития и 

распространения информационных технологий. 

Ключевые слова: феномен виртуальности; информационные технологии; виртуальная реальность; 

человек и интернет. 

 
УДК 004.946:101 
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Анотація. Досліджуються сучасні інтерпретації поняття «віртуальна реальність» 

у контексті розвитку і поширення інформаційних технологій. Розглянуті теоретичні 

підходи аналізу феномена віртуальної реальності, визначення її онтологічного 

статусу та антропологічних характеристик. 

Ключові слова: віртуальна реальність, поліонтичність реальності, інформаційні 

технології. 

 

Вступна частина. Суспільний інтерес до віртуальної реальності набуває поширення у 

90-ті роки ХХ ст., коли вона починає усвідомлюватись як середовище спілкування і 

соціалізації, що впливає на горизонт нашого повсякденного досвіду і відповідну поведінку в 

реальному світі. 

Основна частина. Концепція і практика віртуальної реальності мають різноманітні 

контексти виникнення і розвитку: в американській молодіжній контркультурі, комп’ютерній 

індустрії, літературі (наукова фантастика), військові розробки, космічні дослідження, 

мистецтві і дизайні. Термін «віртуальний» використовують як в комп’ютерних технологіях 

(віртуальна пам’ять), так і в інших сферах: квантовій фізиці (віртуальні частинки), в теорії 

управління (віртуальний офіс, віртуальний менеджмент), у психології (віртуальні здібності, 

віртуальні стани) тощо. 

В умовах швидкого розвитку і поширення віртуальної реальності в усі області людської 

діяльності філософське осмислення даного феномену є безсумнівно актуальним. Крім того 

такі дослідження є важливими, оскільки мають міждисциплінарний характер і виявляють 

гострі питання сучасної культури. 

Уважається, що ідея віртуальної реальності як «кіберпростору» («cyberspace») уперше 

виникла у відомому фантастичному романі-техноутопії «Neuromancer» У.Гібсона. 

mailto:ValerkaKrassaVelka@gmail.com
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Кіберпростір, керований безликими суперкорпораціями, створена пластичною хірургією 

ідеальна людина, підключена до кіберпростору через мозок і нервову систему, – стали 

алегоріями соціального і культурного терору відносно реальної людини. Віртуальна 

реальність стала предметом антропологічних та соціальних досліджень, а також розглядається 

як текстовий простір Інтернет-мережі та втілення стилю і принципів постмодерну. При усій 

різноманітності трактувань актуальними є слова С. Хоружого: «Очевидно, що ідеї 

віртуалістики тісно переплетені з сучасними культурними і антропологічними процесами, які 

відображають наростаючу тенденцію сприйняття людиною реальності як багатомірної, 

сценарної, варіантної, де усе більше місце належить модельній та ігровій, динамічній стихії. 

Безсумнівно, що ці риси реальності надзвичайно близькі до рис реальності віртуальної, якщо 

не прямо належать їй» [4, с.67].  

Створений світ не обмежений фізичними законами, тут закони створюються і 

змінюються самою людиною. Створена реальність дає можливість отримати штучний 

інтерактивний досвід, який має великий уплив на нашу свідомість. Тобто, віртуальна 

реальність завжди включає створення штучних відчуттів (наприклад, льотний тренажер). 

Сьогодні основна задача полягає у винаході все нових і більш точних способів стимуляції 

органів чуття. Головною установкою при цьому є те, що не існує таких людських відчуттів, 

які неможливо було б передати штучно.  

Д. Дойч підкреслює, що технології штучного керування відчуттями людини розвивались 

тисячоліттями, починаючи з доісторичних печерних малюнків, які давали глядачу деяке 

відчуття того, що він бачить тварин, яких насправді там не було. Різноманітні види мистецтва 

також завжди ставили перед собою одне з головних завдань – залучити особу у свій світ, у 

створену штучну реальність. Саме ефективність, імітаційних технологій, за допомогою яких 

людина може одержати відчуття псевдореальності штучно створеного середовища стали 

поштовхом стрімкого розширення сфери вживання.Увага до феномену віртуального 

актуалізується як у тих наукових дисциплінах, в яких воно існувало раніше (фізика), так і в 

тих, для яких воно абсолютно нове (логіка, соціологія, психологія, медицина).  

Термін «віртуальний» використовують, коли хочуть сказати, що «дещо має усі 

характеристики конкретної речі, хоча формально воно не може бути визначене як ця річ». Таке 

визначення поняття «віртуальнuй» вказує на наявність деякого взаємовідношення між образом 

і праобразом, що передбачає наявність у них спільних властивостей. Сучасні електронні 

технології значною мірою цьому сприяють, створюючи віртуальний світ, наприклад, світ кіно. 

Хоча ми усвідомлюємо, що світ екрана – завжди частина якогось іншого світу, а ілюзія 

реальності – його невід’ємна властивість, але образи кіно створюють прекрасний образ 

реальності більш справжньої, ніж реальність поза кіно. 

Створений світ не обмежений фізичними законами, тут закони створюються і 

змінюються самою людиною. Крюгер відзначає, що людина значною мірою є продуктом 

штучного досвіду, отриманого через посередництво театру, романів, фільмів, телебачення та 

ін. Створена реальність дає можливість отримати штучний інтерактивний досвід, який має 

великий уплив на нашу свідомість. Тобто, віртуальна реальність завжди включає створення 

штучних відчуттів (наприклад, льотний тренажер). Сьогодні основна задача полягає у 

винаході все нових і більш точних способів стимуляції органів чуття. Головною установкою 

при цьому є те, що не існує таких людських відчуттів, які неможливо було б передати штучно. 

Д. Дойч підкреслює, що технології штучного керування відчуттями людини розвивались 

тисячоліттями, починаючи з доісторичних печерних малюнків, які давали глядачу деяке 
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відчуття того, що він бачить тварин, яких насправді там не було. Різноманітні види мистецтва 

також завжди ставили перед собою одне з головних завдань – залучити особу у свій світ, у 

створену штучну реальність. Саме ефективність, імітаційних технологій, за допомогою яких 

людина може одержати відчуття псевдореальності штучно створеного середовища стали 

поштовхом стрімкого розширення сфери вживання. Увага до феномену віртуального 

актуалізується як у тих наукових дисциплінах, в яких воно існувало раніше (фізика), так і в 

тих, для яких воно абсолютно нове (логіка, соціологія, психологія, медицина).  

Термін «віртуальний» використовують, коли хочуть сказати, що «дещо має усі 

характеристики конкретної речі, хоча формально воно не може бути визначене як ця річ». Таке 

визначення поняття «віртуальнuй» вказує на наявність деякого взаємовідношення між образом 

і праобразом, що передбачає наявність у них спільних властивостей. Сучасні електронні 

технології значною мірою цьому сприяють, створюючи віртуальний світ, наприклад, світ кіно. 

Хоча ми усвідомлюємо, що світ екрана – завжди частина якогось іншого світу, а ілюзія 

реальності – його невід’ємна властивість, але образи кіно створюють прекрасний образ 

реальності більш справжньої, ніж реальність поза кіно. 

Висновки: Підсумовуючи зазначимо, що інформаційні технології демонструють усе 

більший уплив на людину. Змінюються закони сприйняття, оскільки засоби електронної 

інформації занурюють людину у процес сприйняття миттєво і тотально. Відбувається 

становлення візуального типу мислення. Віртуальна реальність стає важливим фактором 

розвитку культури, претендує на символ нової міфології в інформаційному світі, на засіб 

перетворення об’єктивної реальності. Суспільний інтерес до феномену віртуальної реальності 

спонукає дослідження її природи, що нерозривно пов’язано з філософською традицією 

осмислення буття і реальності взагалі. 
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Анотація. Розглянуто осмислення феномену віртуальності в теоретичних концепціях 

дослідників. Актуальність дослідження викликана відсутністю в сучасній науці і 

філософії єдиного розуміння феномену віртуальності, що призводить до різного роду 

різночитань й спотворення сенсу сформованих і усталених в філософії категорій. 

Розглянуто переваги і недоліки існуючих підходів до вивчення даного феномена. 

Ключові слова: віртуальна реальність (ВР); віртуальність; суб'єктивна реальність; 

психологічна реальність. 

 

Вступ. Зростання дослідницького інтересу до проблем віртуальності в кінці XX – 

початку XXI століття спостерігається не тільки в області природничо-наукового знання, а й в 

рамках філософії, соціології та гуманітарних наук в цілому. Підвищена увага до цих феноменів 

пов'язано з розвитком технологій ВР. В рамках філософії виникає новий напрямок – 

віртуалістика, яке присвячене науковому висвітленню цих питань. Сьогодні основні 

дослідження в цій сфері представлені поруч теоретичних концепцій, при цьому трактування 

сутності ВР в різних підходах нерідко суперечать один одному, що явно вказує на відсутність 

єдиної методології вивчення феномена і помітно ускладнює його вивчення. 

Перспектива даного дослідження викликана доцільним розглядом основних концепцій, 

присвячені дослідженню ВР, виявити її основні властивості. 

Існує ряд підходів до трактування ВР, сердь яких можна виділити наступні:  

1. ВР є суб'єктивна реальність, створювана індивідом з позицій властивою йому 

логіки (І. Г. Корсунцев та ін.);  

2. ВР – реальність, опосередкована комп’ютерними технологіями (С. І. Орєхов та 

ін);  

3. ВР – частина психологічної реальності людини, опосередкована технічними 

засобами (В. С. Бабенко та ін);  

4. ВР – реальність, створена на основі заміщення ціннісних елементів суспільства 

симулякрами (Ж. Бодрійяр, Д. В. Іванов та ін.).  

Ціль – дослідження основних підходів трактування ВР. 

Дослідження  

1. ВР – суб'єктивна реальність. 

І. Г. Корсунцев під ВР розуміє «переробку», «переплав» буття суб'єктом з позиції 

властивою йому логіки. Він також зазначає, що віртуальний стан характерний виключно 

суб'єктам – звідси виникають різні форми суб'єктивної реальності, тоді як не суб’єктивної 

реальності не існує. При цьому дослідник вважає, що суб'єкти можуть бути як 

індивідуальними, так і колективними. 

Американський філософ і теолог П. Тілліх розуміє «віртуальне», як «інтелектуальна 

здатність людини створювати віртуальні речі, виступати творцем віртуального світу» [1].  

mailto:buzunovamargarita@gmail.com
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Е. В. Ковалевська розглядає ВР в рамках опозиції об'єктивної і суб'єктивної реальності і 

вписує віртуальність в якості третього компонента в дану протилежність. ВР розглядається в 

руслі теорії множинності реальності, а основними прикладами прояву ВР виступають сни, 

змінені стани свідомості, фантазії, символічні та симулювати реальності. 

В. М. Розін також пов'язує «віртуальне» з суб'єктним, віртуальні світи створюються 

суб'єктом. Розін вважає, що події віртуальної реальності відбуваються тільки всередині 

свідомості суб'єкта, в фізичному сенсі ці події не існують для сторонніх спостерігачів. 

Поняття реальності слід пов'язувати з суб'єктом, з його свідомістю, з представленістю 

буття в рефлексії суб'єкта. Однак основним мінусом даних підходів є те, що віртуальність 

збігається з суб'єктивної реальністю, що не дозволяє в повній мірі виявити сутність і специфіку 

ВР. 

2. ВР – реальність, опосередкована комп'ютерними технологіями. 

Німецький дослідник А. Бюль визначає віртуальність як паралельно існуючу реальність, 

створену комп'ютерними технологіями і глобальною мережею. В даному «паралельному» 

світі «функціонують віртуальні аналоги реальних механізмів відтворення суспільства». 

А. І. Воронов під ВР розуміє «кібернетичний простір, створене на базі комп'ютера, в 

якому технічними засобами зроблена повна ізоляція оператора від зовнішнього світу, тобто 

перекриті всі канали тактильної, слухової, зорової і будь-який інший зв'язку з навколишнім 

простором» [2]. Дослідник також звертає увагу, що мистецтво, література, психічне і містичне 

не можуть претендувати на статус ВР, так як у людини, зануреного в них, завжди залишаються 

канали зв'язку із зовнішнім світом. 

Чималий науковий інтерес представляє підхід канадських дослідників А. Крокера і М. 

Вейнстейна. Гуртуючись на позиціях постмодернізму, вчені під віртуальністю мали на увазі 

новий тип відчуження. Під віртуалізацією вони розуміють відчуження людини від власної 

плоті в процесі користування комп'ютерними технологіями, при цьому людина 

перетворюється в підключення до мережі тіло, що володіє лише віртуальною біологічної 

формою і нервовою системою. 

В зазначених підходах має місце абсолютизація принципу опосередкованості ВР 

комп'ютерними технологіями, що помітно обмежує сферу застосування теорії. «За бортом» 

дослідження залишаються такі прикордонні стани, як занурення в реальність художніх 

образів, світ медіа, різні психологічні стани. До того ж поняття віртуальності втрачає свою 

актуальність, так як віртуальність в рамках цих підходів безпосередньо пов'язана з 

комп'ютерними технологіями, що беруть свій початок лише в другій половині XX століття. 

3. ВР – частина психологічної реальності людини, опосередкована технічними 

засобами. 

Ряд вчених (В. С. Бабенко, С. І. Орєхов і ін.) розглядають ВР як результат з'єднання 

психологічної реальності і дії технічних засобів. В. С. Бабенко у віртуальній реальності бачить 

«якийсь штучний світ, в який занурюється і з яким взаємодіє людина, причому створюється 

цей світ технічної системою, здатною формувати відповідні сукупності стимулів в сенсорному 

полі людини і сприймати його відповідні реакції в моторному полі»[1]. 

В. В. Крюков вважає, що віртуальна реальність опосередкована свідомістю людини і 

технічними засобами. Вона створюється імітаційною системою, де кошти електронної техніки 

моделюють реальний предметний світ. 

Н. А. Носов розглядає ВР як особливий психологічний стан людини, що володіє певними 

ознаками, які свідчать про те, що індивід в цей момент переживає «вимикання» з константної 
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реальності в реальність віртуальну. При цьому «ВР може виникнути на будь-якому образі 

яким би елементарним він не був, але буде відчуватися як повноцінна реальність» [3].  

В рамках даних підходів дослідниками робилися спроби виявити загальні підстави 

існування ВР, серед яких основними є психіка людини і технічні засоби.  

4. ВР – реальність, створена на основі заміщення ціннісних та інституційних 

елементів суспільства симулякрами. 

Французький соціолог Ж. Бодрійяр при розгляді процесів віртуалізації суспільства стоїть 

на постмодерністських позиціях, для яких методологічною основою дослідження феномену 

віртуальної реальності служить теорія симулякрів. Стосовно до сучасного соціуму Ж. 

Бодрійяр говорить про посилення символічності сучасного суспільства, коли відносини між 

людьми приймають форму відносин між речами, соціальні інститути перетворюються в 

автономну реальність, цінності перестають бути автентичної реальністю, а соціальні 

технології стають знаками. Внаслідок цього сутність людини проявляється не в реальному, а 

у віртуальному, людина нині взаємодіє ні з реальними речами, а з їх симуляціями. Тобто, 

віртуальна реальність є сукупність симулякрів, специфічних об'єктів, уподібнених 

«відчуженим знакам». Соціальне буття, насичуючись симуляціями, перетворюється в 

гіперреальність, світ образів, де віртуальність і реальність практично неможливо розрізнити. 

Д. В. Іванов зробив спробу виявити ознаки віртуальності в різних сферах суспільного 

життя – економіці, політиці, мистецтві, науці, пов'язуючи віртуалізацію не тільки з 

технічними, але і з соціальними змінами, що відбуваються в суспільстві. Віртуалізація в 

розумінні Іванова є процес заміщення інституціоналізації практик симуляціями – не 

обов'язково за допомогою комп'ютерної техніки, але обов'язково з застосуванням логіки ВР. 

Даних підходів ВР розглядається як якийсь феномен, який існує в соціумі і являє собою 

симуляцію соціальних процесів і цінностей. Перевага подібного розгляду є теза, що ВР має 

суспільну природу, де важливо враховувати і свідомість суб'єкта, адже без нього, по суті, 

існування віртуальності не матиме місце. 

Висновки та результати дослідження 

Отже, на основі вищезазначених напрямків досліджень ВР, можна виявити найбільш 

істотні риси даного феномена, а також загальну підставу для існування ВР. Властивості ВР: 

суб'єктивність – ВР настільки віртуальна, наскільки суб'єкт в ній існує; породження – ВР 

породжена взаємодією свідомості суб'єкта і системою, яка створила образ реальності, і існує, 

поки ця активність триває; не субстанціональність – «здатність існувати, але бути 

«невидимою», що не сприймається приладами»; ефемерність – свобода входу/виходу, що 

забезпечує можливість переривання і відновлення існування; заглибленість – ВР існує тоді, 

коли суб'єкт, занурюючись, стає частиною, елементом цієї реальності; ірреальний характер – 

віртуальна реальність є не що інше, як один з можливих світів, що відрізняється від дійсного 

певними ознаками; ряд дослідників виділяє таку властивість ВР як актуальність – існування 

тільки «тут і тепер», динамічна безперервність сьогодення. Іншими словами, в будь-який 

реальності суб'єкт завжди існує актуально – «тут і тепер», але, завдяки пам'яті і фантазії, він 

може занурюватися в минуле чи теперішнє. У ВР суб'єкт також актуальний, він існує «тут і 

тепер», і абсолютно також він може занурюватися в минуле або майбутнє, іманентна 

реальності віртуальної, проте, щодо часу константної реальності, час ВР може бути іншим.  

Тоді, віртуальна реальність – не субстанціональна реальність, що має суспільну природу, 

породжена свідомістю суб'єкта на основі образів, створюваних в процесі взаємодії людини з 

різними системами – медіа, мистецтвом, комп'ютерними технологіями, і існуюча до тих пір, 
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поки це взаємодія триває. Загальною підставою існування віртуальної реальності є логіка 

заміщення реальних об'єктів образами, симуляціями. Виходячи з цього, процес віртуалізації є 

процес заміщення реальних об'єктів симулятивно, тобто образами, які можуть бути породжені 

різними системами – комп'ютерними технологіями, мас-медіа, мистецтвом, іграми. Внаслідок 

цього можна говорити про декілька типів ВР – медіа-реальності, комп'ютерної реальності, 

художньої реальності, ігрової реальності. Запропоновані визначення і основні властивості 

носять загальний характер і можуть бути застосовні до всіх типів віртуальності, що дозволяє 

розглядати ВР як гранично загальну соціально-філософську категорію, яка відображатиме 

найбільш істотні, закономірні зв'язки і відносини свідомості і реальності. 
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Philosophical understanding of the phenomenon of virtuality 

Abstract. The understanding of the phenomenon of virtuality in theoretical concepts of researchers is 

considered. The urgency of the study is due to the lack of a single understanding of the phenomenon of virtuality 

in modern science and philosopher softening, which leads to various kinds of misunderstandings and 

distortions of meaning formed and established in the philosophy of categories. The advantages and 

disadvantages of existing approaches to the study of this phenomenon are considered. 
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Философское осмысление феномена виртуальности 

Аннотация. Рассмотрены осмысления феномена виртуальности в теоретических концепциях 

исследователей. Актуальность исследования вызвана отсутствием в современной науке и философии 

понимание феномена виртуальности, что приводит к разного рода разночтений и искажения смысла 

сложившихся и устоявшихся в философии категорий. Рассмотрены преимущества и недостатки 

существующих подходов к изучению данного феномена. 

Ключевые слова: виртуальная реальность (ВР) виртуальность; субъективная реаль-ность; 
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Анотація. Розглянуто сучасні концепції дослідження теорії віртуальності. 

Визначено основні світоглядні позиції науковців та концепції стосовно 

структурування та характеристики теорії віртуальної реальності. 

Охарактеризовано основні онтологічні та методологічні підходи до вивчення та 

дослідження теорії віртуальності, віртуальності та віртуальної реальності. 

Ключові слова: онтологія; теорія віртуальності; віртуальність; віртуальна 

реальність; методологія; науковий дискурс; номен; симулякр. 
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Вступна частина Розвиток сучасного суспільства відбувається під впливом 

глобалізації інформаційних процесів, головним проявом яких є формування нового 

інформаційного простору. Тотальність інформаційних технологій призводить до того, що в 

сучасному суспільстві стосунки між людьми все більше набувають віртуального характеру. 

Віртуалізація торкається всіх сфер людського життя, перетворившись з простої технології в 

інформаційно-комунікативне середовище. На сьогоднішній день розширення її впливу 

відбувається у двох основних взаємопов’язаних напрямах: збільшення впливу віртуальності 

на світ реальний і віртуалізація самої реальності, які проявляються у надбанні віртуального 

статусу усіма сферами світу людини й соціокультурної реальності. Віртуальна реальність 

набуває рис «інформаційного двійника» Під впливом віртуального спілкування змінюється 

свідомість особистості, формується новий мережевий образ мислення й існування. Ці зміни 

суттєво впливають не тільки на окрему особистість, а й, як неодноразово зазначалося раніше, 

на функціонування всього суспільства у цілому.  

Основна частина . Реальний світ, як породження віртуального, вперше оголосив Платон 

у своєму вченні про ейдоси – віртуальні об’єкти незримого буття, за образом і подібністю з 

якими утворюються реальні речі . Можна сказати, що всі сучасні уявлення про віртуальність 

виходять з ейдосів Платона. Згідно з платонівським уявленням, реальність є багаторівневою, 

в якій ідеї – це не абстракції, а «матриці», «світопороджуючі сутності», а віртуальність є не що 

інше, як «світоутворююча прореальність», яка передує об’єктивній реальності. Ідеалістична 

філософія з часів Платона займалася пошуками гносеологічного зв’язку між матеріальною 

реальністю й віртуальним світом ідей. У Арістотеля матерія являє собою здійснену 

можливість, тобто реальним стає тільки те, що потенційно мало стати дійсним, але саме 

поняття «віртуальний» відсутнє «Буття можливості» є сполучною ланкою, своєрідним 

симбіозом дійсного буття й відсутності буття, між небуттям і буттям. Будь-яка річ реалізується 

тільки у поєднанні з формою, можливість існування якої є завжди. Наукова картина світу 

Нового часу визнавала одну природну реальність, в якій зберігалася ідея схоластичної потенції 

і змінювалися інші сили (психічні, фізичні та ін.). Однак у цій картині світу було занадто 

багато внутрішніх протиріч, які полягають у неможливості описання всіх явищ без визнання 

наявності деяких проміжних рівнів реальності, що пояснюють відмінності 

у протіканні схожих процесів. Зокрема, це стосувалося суспільних явищ. У Новий час 

відбувається наповнення змісту «віртуального» за допомогою ледь помітних розбіжностей, 

інтерпретацій. Проте класичне значення «virtus» – чеснота, потенція –зберігається у роботах 

І. Канта, Г. Гегеля, Г. Лебнца. Так, у своїй теорії, що описує всесвіт монад, Г. Лейбніц 

практично буквально описав будову глобальної мережі, що з’явилася в наші дні. Відповідно 

до його вчення будь-який мікрокосм містить у собі макрокосм, відображаючи, так чи інакше, 

Бога (Центральну Нескінченну Монаду) 

Віртуальна реальність при цьому є цілісним полем нашого досвіду, яка породжує 

й утворює цілий світ. Ступінь віртуалізації суспільства і світу зростає в міру поглиблення 

наших уявлень. 

Філософія Канта ставить у відповідність віртуальному й матеріальному світам ноумени 

(те, чим річ є сама по собі) і феномени (те, чим річ є для нас). Життя при цьому розглядається 

як єдність дійсної (земної, нижчої) і віртуальної (небесної, вищої) реальностей. Моральний 

світ Кант також оголосив віртуальним. Таким чином, можна сказати, що сьогоднішня 

віртуальна мережа, за визначенням Канта, утворює світ віртуальний, оскільки ступінь 
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формування ціннісних установок під її впливом залежить повністю від моральних якостей 

користувачів 

Джордж Берклі вперше сформулював думку про те, що зовнішня, незалежна реальність, 

яка перебуває по інший бік людської свідомості, створюється цією свідомістю, так чи інакше, 

як певна послідовність, яка визначається як річ. Ефект віртуалізації реальності полягає у 

співвіднесенні людського досвіду й пізнання з певною матеріалізацією віртуальних процесів, 

що відбувається всередині нас.Філософія Абсолютної тотожності Ф. Шеллінга в основу 

природи помістила абсолютне пізнання, яке стирає межі між реальним і можливим, 

суб’єктивним і об’єктивним. Більше того, мова йде про наявність єдиного джерела світу речей, 

який, у свою чергу, представлений у вигляді ієрархії потенцій – різних форм Абсолютної 

тотожності, які складаються певною мірою з об’єктивного й суб’єктивного .Згодом у 

повсякденному і в науковому побуті ототожнюються поняття віртуальна й суб’єктивна 

реальність взагалі, яка розуміється як відображення об’єктивної, наповненої суб’єктивними 

індивідуальними характеристиками і штучно створеними феноменами.У ХХ ст. феномен 

«віртуального» отримав нові можливості і імпульси до розвитку. Науково-технічна революція 

привела до розширення обсягу поняття «віртуальна реальність». Якщо у фізиці й хімії мова 

йде про позначення мікросвітів і часток, невидимих неозброєним оком і приладами, то в 

соціології цей термін все частіше асоціюють з поняттям «суспільство спектаклю», 

сформульованим у 60-ті рр. Гі Дебором . Розвиток гуманітарного знання призводить до 

повернення до багатогранності значення поняття «virtus».Індивідуальність і суб’єктивність 

набувають рис реального, яке перебуває у процесі актуалізації. На думку О. Грязнової, 

провідним значенням «віртуального» у ХХ ст. стає «уявність», що виводить на перший план 

дві основні ідеї феномену віртуальності: ідею протиставлення реального й віртуального і ідею 

проміжного стану між ними .Перехід людства у ІІІ тисячоліття закріпив у нашій свідомості 

поняття «віртуальна спільнота», «віртуальна політика», «віртуальна економіка» і т. п., які вже 

стали повсякденними і звичними. Сам термін «віртуальність» використовується і в науковому, 

і у побутовому сенсах, його сучасне розуміння наповнене новим змістом і все частіше поява 

«віртуальних світів» пов’язується з появою й розвитком комп’ютерних технологій.Феномен 

віртуальної реальності став широко обговорюватися після впровадження цього терміна у 

сферу високих технологій. Це дало поштовх до того, щоб проаналізувати дослідження у 

багатьох сферах знань, підтвердити факт існування віртуальності задовго до того, як вона 

стала очевидною й оформленою в комп’ютерному втіленні. Дослідженням феномену 

віртуальної реальності займається велика кількість фахівців з різних царин: філософи, 

культурологи, соціологи, психологи, політологи, економісти і багато інших. Це викликано 

тим, що поняття віртуальної реальності – одне з небагатьох у науці, що мають різні варіанти 

тлумачення, що залежать від трактування й розуміння. Слово «віртуальний» і 

словосполучення «віртуальна реальність» дуже багатозначні, у сучасному житті їх часто 

вживають при описанні різних феноменів і явищ. Деякі дослідники розглядають віртуальну 

реальність як комплекс спеціальних технологій і пристроїв – комп’ютерів, ігрових шоломів, 

окулярів тощо, інші відносять до віртуальної реальності світ художньої та наукової літератури, 

фільмів та ігор.Віртуальна реальність «вросла» у суспільство. Поступово цей термін виявився 

поширеним і загальноприйнятим, набувши рис повсякденності, став застосовним до сучасного 

суспільства й культури в цілому, отримуючи все більший соціальний зміст. Примарність, 

несправжність» соціальної дійсності відзначається багатьма соціологами й філософами-

постмодерністами ХХ ст.: Ж. Бодрійяром , Ж. Дельозом , Ж. Деррідою . Багато представників 
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науки сходяться на тому, що сучасну культуру можна вважати віртуальною, оскільки в її 

основі лежать віртуальні процеси комунікацій, керовані електронікою. Але при цьому 

культура є цілком реальною, а не уявною, оскільки являє собою фундаментальну реальність, 

фізичну дійсність, спираючись на яку, ми спілкуємося один з одним, беремо участь у 

трудовому процесі, плануємо своє життя. Іншими словами, через віртуальність ми і робимо 

нашу реальність.У працях французького психолога Славоя Жижека і послідовників його 

школи специфіка статусу віртуальної реальності визначена за допомогою розрізнення понять 

«імітація» й «симуляція»: віртуальність не імітує реальність дійсну, а за допомогою подібності 

симулює її .Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава 

Мудрого» № 4 2017 Обґрунтованість і глобальність проникнення віртуальної реальності в 

соціальне життя дає підставу вести мову про «віртуалізацію» суспільства, яка змінює спосіб 

життя людей, роблячи його синтетичним, посилюючи прагнення потрапити в нові її шари. 

Віртуальність є тотальною й безмежною, вона охоплює все більшу кількість сфер суспільного 

життя: «віртуальний світ», «віртуальна економіка», «віртуальна політика», «віртуальна 

любов», «віртуальний театр». Очевидним стає постійне прискорення віртуалізації суспільства 

й людини, викликане збільшенням «картин світу» і віртуалізацією дійсності. Це дає право 

говорити про безперервне збільшення реальностей, поліархія яких стала головним девізом 

сучасності.У віртуальній реальності поступово зникають просторові та часові розмежування, 

тираються міждержавні кордони, пропагуються нові цінності, моделі поведінки, світоглядні 

стереотипи. Феномен віртуалізації життєвого простору людини та суспільства характеризує 

принципово новий тип символічного існування людини, соціуму, культури .Сучасні 

дослідження орієнтовані на вивчення таких соціально-філософських і соціологічних аспектів 

віртуального середовища: збереження культурної самобутності та ідентичності; зміна систем 

соціальної комунікації; зміна соціальних інститутів; виникнення віртуальних спільнот, їх 

розвиток і взаємодія з традиційними спільнотами; трансформація сучасної економіки, 

політики, освіти та ін. При цьому як основні й найважливіші властивостівіртуальної 

реальності виділяються породження, актуальність, автономність, інтерактивність, 

симулятивність, можливість впливу на події (Бодрійяр, Жижек та ін.). 

Висновки Таким чином, як висновок, зазначимо, що в історії розвитку філософської й 

соціологічної думки є наявними достатньо чіткі підстави для усвідомлення сутності 

віртуальної реальності, її раціональної природи та комунікаційних проявів. Аналіз існуючих 

напрямів дослідження феномену віртуальної реальності дозволяє констатувати, що займане 

ним місце в соціокультурному просторі є доволі суттєвим, і що з часом воно буде тільки 

зростати. Прагнення до симулятивності можна з повним правом назвати своєрідною межею 

інформаційного суспільства, що пронизує за допомогою віртуальних технологій усі його 

підсистеми. При цьому нові інформаційні технології відтворення віртуальної реальності є 

лише одним із потенційних втілень симуляції, що виявляється і в політиці, і в економіці, і в 

мистецтві, і в сфері міжособистісних відносин. Очевидним є процес віртуалізації сучасного 

суспільства, в ході якого симулятивна, наслідувальна діяльність веде до дестабілізації 

соціальних структур, до підриву стійкості соціального буття.Науці ще належить визначити, 

наскільки глибоко й щільно ідеї віртуалістики переплетені з антропологічними, культурними 

й соціальними процесам. 
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Zaytsev Maksym 

Philosophical osmyslennya to the phenomenon of virtualism. 

Annotation. Rosgulanno with such concepts of the theory of virtual reality. The main features of the concepts 

of concepts and the structure of the characteristics of the theory of virtual reality. The main ontological and 

methodological aspects of the development and development of virtual reality, virtual reality and virtual reality 

have been characterized.  

Keywords: ontology; theory of virtualization; virtuality; virtual reality; methodology; scientific discourse; 
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Зайцев Максим Сергеевич 

Философское осмысление феномена виртуальности. 

Аннотация. Рассмотрены современные концепции исследования теории виртуальности. Определены 

основные мировоззренческие позиции ученых и концепции относительно структурирования и 

характеристики теории виртуальной реальности. Охарактеризованы основные онтологические и 

методологические подходы к изучению и исследованию теории виртуальности, виртуальности и 

виртуальной реальности. 

Ключевые слова: онтология; теория виртуальности; виртуальность; виртуальная реальность; 

методология; научный дискурс; номен; симулякр. 
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Анотація. У статті досліджена спрямованість професійної підготовки 

сучасного фахівця на процес самореалізації людини, який з одного боку, відповідає 
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особистим уявленням людини, а з іншого, – запитам суспільства щодо продуктивного 

її самоздійснення. 

Ключові слова: психосфера, професія, спеціаліст, Я-концепція. 

 

Актуальність теми. Сучасна епоха має дуже суперечливі тенденції розвитку. Ще у 

1934 р. М. Бердяєв висловив думку: «Головна космічна сила, яка зараз діє і перероджує 

обличчя землі й людини, дегуманізує і знеособлює її є … техніка … Наша епоха стоїть перш 

за все під прапором техніки і може бути названою технічною епохою» [1]. Роком пізніше 

В. Вернадський висунув таку ідею щодо сучасної епохи: «Нове проявлення живої речовини 

зросло в нашу епоху, сила цивілізованого людства, по новому і надзвичайно інтенсивно 

змінює всю планету, яка починає нову психозойську еру» [1]. Також і англійський океанограф 

Дж. Меррей відмітив: «Можна всю планету розглядати як одягнуту покровом живої речовини 

… В рамках біосфери у людини народилася сфера розуму та розуміння, і людина намагається 

тлумачити й пояснювати космос; ми можемо дати цьому назву психосфери» [1]. Заради 

справедливості треба відмітити, що першим запропонував виділити психозойську еру 

американський геолог і біолог Ж. Леконт ще наприкінці ХІХ ст. Парадоксальним образом 

ідеаліст М. Бердяєв проголошував вирішальну роль техніки і перетворення земної природи, а 

натураліст, який визнана примат матерії над свідомістю, В. Вернадський віддавав перевагу 

людському розуму.  

Таким чином визначились дві протилежні позиції. Хто ж правий? В яку еру ми живемо: 

психозойську чи технозойську? Це питання має не тільки теоретичний аспект, воно 

відбивається в усіх конкретних і практичних аспектах буття сучасної людини. Не 

виключенням є й аспект сучасної освіти. Яким повинен бути сучасний фахівець, вузько 

спрямованим в межах певних соціальних і технічних систем, де людина стає функцією, 

ланкою в процесі професійної діяльності, спрямованою на певний локальний, індивідуальний 

чи корпоративний результат. Або сучасний фахівець повинен бути особистістю, яка виходить 

за межі вузьких професійних компетенцій, в своїй діяльності не просто успішно виконує 

функції чи розпорядження, а й уособлює в собі принципи індивідуальної відповідальності за 

наслідки своєї діяльності.  

Мета дослідження. Розглянути сучасні тенденції у підготовці фахівців, які зумовлені 

реаліями науково-технічного прогресу і ускладненням соціальних процесів сучасного 

українського суспільства. 

Результати дослідження. В умовах постійного технічного і соціального ускладнення 

реальності професійна підготовка сучасного фахівця набуває нових смислів. Так інновації 

стають звичайною повсякденністю і зростаючі соціально-технічні зміни відчувають на собі 

люди одного покоління [3]. Це відображується не тільки у прагненні отримати нові технічні 

продукти, нові знання, оновлювати предмети навколишнього середовища, а й у стремлінні 

певним чином відірватися від минулого, оновити форми організації діяльності, ділові 

стосунки і форми праці. Але інновації мають як позитивні, так і негативні наслідки, тому 

результати інноваційних процесів і форм мають невизначений характер і виступають в якості 

певних ризиків. Тому й однією з головних компетенцій сучасного фахівця є уміння приймати 

відповідальні рішення в умовах невизначеності, уміння оцінювати ризики [2].  

Дослідження професійної Я-концепції ефективних фахівців за допомогою методу 

анкетування та методу експертного аналізу дозволило визначити повідні позиції професійної 
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Я-концепції професіонала, сформованість яких у процесі підготовки зумовлює ефективність 

подальшого професійного зростання. Перша позиція «Я сам», мої рішення, дії; друга позиція 

– «Я інших людей», на яких спрямовані мої рішення і дії; третя позиція – «Я-спостерігач», 

який виступає нібито відокремлено від системи, але він постійно аналізує результати процесу 

діяльності і робить оцінку на основі деонтологічних, аксіологічних, індивідуально-

психологічних, функціональних, соціально-економічних та інших критеріїв, які знайшли 

відбиття у професійній Я-концепції фахівця.  

Таким чином, підготовка повинна зосередитись на елементах, які відображують 

конкретне уявлення про обрану професію і формують свідому професійну Я-концепцію 

майбутнього фахівця.  

Формування системи уявлень про обрану професію: 

- «Я знаю, яку соціально-економічну значущість має обрана мною професія»; 

- «Я уявляю, в яких галузях суспільної праці можу реалізуватись»; 

- «Я уявляю, які функції і задачі повинен вирішувати спеціаліст»; 

- «Я уявляю, в яких умовах працюють спеціалісти, в залежності від особливостей 

організації»; 

- «Я уявляю, які вимоги пред’являються спеціалістові»; 

- «Я знаю, які психологічні особливості має обрана мною 

професія» 

- «Я знаю, які можливості відкриває переді мною моя майбутня професія і чого я прагну 

досягти» 

- «Я уявляю, з якими проблемами може стикатися спеціаліст»;  

Формування уявлень себе в обраній професії : 

- «Я знаю, де я хочу професійно реалізуватись»; 

- «Я знаю, які індивідуально-особистісні властивості складають мій професійний 

потенціал»; 

- «Я усвідомлюю себе представником обраної професії»; 

Формування установки на професійний розвиток: 

- «Я уявляю, які професійно важливі якості потрібні, щоб бути успішним спеціалістом»; 

- «Я знаю, які професійно значущі здібності та якості мені потрібно розвивати». 

Висновки. Професійна підготовка сучасного професіонала виступає чинником як 

індивідуального так і суспільного розвитку. ЇЇ результати репрезентують у рефлексивній 

формі той діапазон можливостей, які людина здатна реалізувати і реалізує в процесі власної 

професійної діяльності та життєтворчості. Підготовка сучасного фахівця спрямована на 

процес самореалізації людини, який з одного боку, відповідає особистим уявленням людини, 

а з іншого, – запитам суспільства щодо продуктивного її самоздійснення. В сучасних умовах 

підготовка фахівця стає все більше проблемно-орієнтованою, зумовленою невизначеністю і 

ризиками, які складають реальність сучасного професійного простору. 
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Актуальність. Багатьом навчання за кордоном здається неможливим. Ніхто не 

сумнівається в цінності іноземного диплома, але багатьох лякають труднощі, з якими 

неодмінно доведеться зіткнутися студенту іноземного університету. Перш ніж прийняти 

рішення в сторону навчання за кордоном, необхідно вдумливо зважити всі за і проти. Обрану 

тему досліджували Захарчук М. Є, Канівець О, Левківський М.В, Онищенко Ю. Ю, Стеценеко 

К.В. 

Метою роботи є порівняльний аналіз системи вищої освіти США та Великобританії. 

Основний текст. За рейтингом світових університетів, складеним науково-популярним 

журналом Times, більше половини найкращих у світі університетів знаходяться в США чи 

Великобританії. Обидві країни мають багаті традиції якісної вищої освіти, чудових 

дослідницьких об'єктів та культури, яка сприяє інтелектуалізму та академічній свободі. Однак, 

хоча обидва вони, безумовно, забезпечують найкраще середовище для навчання. Існує багато 

відмінностей між двома країнами стосовно структури університету та студентського життя. У 

цій статті ми розглянемо основні відмінності між американською та британською системами 

освіти. 

Можливо, найважливішою відмінністю системи освіти в США та Великобританії є 

кількість часу, необхідного для закінчення ступеня. Загалом, ступінь програми в США триває 

приблизно на рік довше, ніж програми у Великобританії, хоча це залежить від того, чи 

отримуєте ступінь магістра до кандидата наук. В обох системах ви можете безпосередньо 

переходити до програми PhD, але в Великобританії частіше проходить програму підготовки 

магістра до того, як перейти до кандидата наук. У Великобританії курси коротші, оскільки 

курсові програми, як правило, набагато більш орієнтовані, ніж у США. 

Академічний термін. Більшість університетів США починають семестр в середині та 

пізньому серпні, хоча невеликі коледжі можуть розпочати пізніше. Більшість бере досить 

тривалу перерву з середини грудня і починають другий семестр до середини січня. Проте 

університети, які знаходяться на різних календарях, наприклад триместри або квартальній 

системі, можуть почати зимовий відпочинок на святі Подяки, який закінчується в кінці 

листопада. Академічний термін у Великобританії трохи більш різноманітний. Хоча більшість 

із них також використовують семестрову систему, триместр та квартальні системи 

використовуються в деяких університетах. Багато шкіл починають у вересні або жовтні і 

закінчуються в травні або червні. Тим не менше, академічний термін менш стандартизований 
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по всьому Сполученому Королівстві; якщо ви вирішите навчатися там, то ваш університет 

може використовувати різний календар. 

Багато університетів Великобританії складаються з "коледжів", присвячених 

конкретному предмету. Хоча коледжі все ще керуються університетом, кожен коледж має 

досить багато автономії один від одного та університету. Замість того, щоб звертатися до 

відділу прийому до центрального університету, як це робиться в США, ви або подаєте заявку 

безпосередньо до коледжу з предмету, який ви хочете навчати, або у випадку з програмами 

для студентів, ви подаєте заявку через централізовану систему, яка дозволяє вам зверніться до 

кількох коледжів одночасно. Ця система називається Служба прийому університетів та 

коледжів, або UCAS. 

Навпаки, у США ви звертаєтесь до великого університету, і на перший рік або більше, 

ви приймаєте курси з різних областей і оголошуєте лише основні в кінці першого року або, 

можливо, навіть протягом другого року. Американські університети мають різні "школи" або 

кафедри, такі як Школа мистецтв і наук, в якій розташовано ряд суміжних спеціальностей. 

Проте навіть після того, як ви оголосите основні предмети у американському університеті, ви 

можете обрати ще додаткові. З цієї причини ми можемо сказати, що загальний наголос на вищу 

освіту в США – це отримання знань з різних предметів. У Великобританії акцент робиться на 

глибині; отримання розуміння вибраної вами теми. 

Оскільки американська система підкреслює широту, курси вимагають щотижневих або 

навіть двотижневих читань, а також інших завдань, таких як малі письмові проекти, великі 

наукові дослідження та усне викладання протягом курсу. У Великій Британії більшість шкіл є 

більш лекційними, і лише в окремих випадках вони виконуються протягом всього семестру. У 

деяких випадках не може бути фактичних обов'язкових завдань, і замість цього ваш загальний 

клас може бути заснований на одному останньому іспиті. У США ваш клас буде оснований на 

вашу продуктивність у різноманітних завданнях, причому підсумковий іспит складатиме лише 

відсоток від загальної оцінки. 

Вартість освіти в обох країнах далека від дешевого, але вартість освіти в Сполучених 

Штатах, як правило, вище. За законом, прийнятим у 2012 році, університети в Англії можуть 

стягувати до 9000 фунтів стерлінгів (приблизно 14 300 дол США) на рік. Звичайно, це 

стосується лише громадян Великобританії та ЄС, а не іноземних студентів. Вартість навчання 

для іноземних студентів може бути значно вищою. Уряд встановлює ліміти на оплату за 

навчання і кожна окрема школа встановлює власний. 

США диференціюють між державними гонорарами та нестандартними платами за 

навчання, а також між приватними та державними університетами. Ці відмінності визначають 

плату за навчання. Середня плата за навчання для загальноосвітніх дворічних навчальних 

закладів становить близько 3000 доларів США на рік, а середня плата за приватні чотирирічні 

установи становить близько 29 000 доларів США на рік. Нарешті, деякі приватні чотирирічні 

установи можуть коштувати до 50 000 доларів США на рік. Щоб допомогти студентам 

покривати вартість навчання в обох країнах, кредити надаються через уряд із вигідними 

умовами та процентними ставками.  

Обидві країни надають студентам приміщення для проживання. Вони приблизно 

еквівалентні, хоча й у Великобританії частіше проживають в кімнаті самостійно, тоді як у 

США ділять спальня принаймні з однією іншою людиною. Проте після першого курсу 

студенти в США можуть мати додаткові житлові варіанти, такі як приватне житло або житло 

поза університетом.  
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Висновки. Хоча обидві країни забезпечують чудову освіту, кожна система ставляться до 

освіти трохи по-різному, і для кожної з них є переваги та недоліки. Якщо планувати отримати 

освіту в США чи Великобританії, слід врахувати різноманітні відмінності, згадані в цій статті, 

особливо, скільки часу потрібно для закінчення ступеня, плати за навчання. 
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Аннотація. Даний доклад розкриває ефективність та потенціальні можливості 

гуманістичної освіти, її філософські аспекти, а також її вплив на формування 

інтелекту людини. Практика показала, що саме такий метод викладання є 

найефективнішим в формуванні особистості: людина виростає самодостатньою, 

чого і потребує суспільство в умовах сучасного світу. 

Ключові слова: Сучасна освіта; гуманізм; Педагогіка та філософія освіти;  

 

Во второй половине прошлого века значительно увеличилось влияние наук, основным 

предметом изучения которых является человек. Такие науки, как философия. социология и 

педагогика рассматривают человека как личность. Личность – это понятие, которое 

характеризует человека как систему социально-психологических качеств, формирующихся на 

протяжении всей его жизни под воздействием социальной среды и реализуемых в различных 

видах общественной деятельности. Содержание понятия «личность» напрямую связано с 

понятием «гуманизация» и помогает понять его содержание. 

До сих пор нет чёткого определения понятия «гуманизм» и на сегодняшний день его 

очень часто связывают с правами человека, возвышением личности человека и созданием 

условий для её развития. 

В конце прошлого века формируется новая отрасль науки, известная как философия 

образования. Ставя перед собой цель найти ответы на вопросы о том, каковы цель, смысл и 

ценности образования, она обращается к идеям нового гуманизма. Одно из наиболее 

разработанных направлений современной гуманистической философии образования связано с 

идеей гуманизации образования, что подразумевает осмысление и освоение на практике идей 

гуманизма, где гуманизм рассматривается как система взглядов, признающая ценность 

человека. 

mailto:instalallo@gmail.com


Філософські та культурологічні проблеми людства 

 очима студентства 
 

ІІ Всеукраїнська студентська науково-практична конференція 

 
 
  

 
237 

 

Цель данного доклада заключается в изучении и оценке гуманистических концепций 

философии образования в современном мире. 

Основна частина. На сегодняшний день достижение обществом уровня 

высокотехничной информационной цивилизации увеличило социальную значимость 

образования. Поскольку природа общества такова, что оно живёт поколениями, для 

поддержания и дальнейшего развития цивилизации появляется необходимость передачи 

культурного наследия от поколения к поколению.  

Однако в таких условиях в обществе наблюдается нарушение целостности человека и 

общества, ненужность, заброшенность человека в современном мире, а в образовании 

проявляются такие явления, как нарушение целостности и устойчивости развития человека, 

осколочность предметного образования, дезинтеграция знания. 

Современная гуманистическая педагогика характеризуется следующими 

инновационными направлениями: «Педагогика сотрудничества», «Педагогика ненасилия», 

«Диалоговая педагогика», «Педагогика успеха», «Педагогика свободы». 

«Педагогика сотрудничества» характеризуется стремлением вызвать у ребёнка желание 

учиться, заинтересовать его в его же воспитании и обучении, сделать его соратником 

воспитателя/преподавателя. 

Идея «Педагогики ненасилия» заключается в том, что у ребёнка должно воспитываться 

миролюбие, уважение к окружающим его людям и осознание того, что человечество способно 

развиваться только благодаря индивидуальным усилиям и активному сотрудничеству всех. 

«Диалоговая педагогика» подразумевает доверительные отношения между учителем и 

учеником, основанные на равном общении, в результате чего личность развивается в 

диалогическом общении. 

«Педагогика успеха» сравнима с понятием «карьерная лестница», где каждая ступенька 

—достижение цели ребёнком, совершённое с верой в себя и в важность поставленной цели. 

«Педагогика свободы» видит основную ценность образования в ценности свободы. 

Ребёнок в разных жизненных ситуациях волен выбирать, как ему поступить, он делает то, к 

чему у него есть природные задатки. 

Висновки. Безусловно, внедрять отдельные формы и методы, способствующие 

формированию открытой личности, нужно. Однако, принять гуманистическую педагогику в 

школах пока невозможно: гуманистическое воспитание зависит от гуманистических позиций 

педагога, которая характеризуется отношением к человеку как к ценности (безусловное 

уважение), соблюдением неприкосновенности личности, запрет на право распоряжаться, 

подавлять, использовать насильственные методы. Такие принципы гуманистической 

педагогики зачастую воспринимаются отрицательно основной частью населения. 

Тем не менее, в истории есть случаи применения разных концепций гуманистического 

образования и даже есть школы, практикующие такой тип преподавания уже на протяжении 

нескольких десятков лет. 

В процессе подбора информации о концепциях образования, были изучены научные 

статьи и книги, написанные такими знаменитыми педагогами как Василий Сухомлинский, 

Александр Нилл, Жан-Жак Руссо и др. Эти философы не только описывали концепцию 

гуманистического образования, но и активно применяли её на практике. Любопытно, что ни 

одна из вышеперечисленных личностей не ставила перед собой цель воспитать из ребёнка 

гения. Основная их задача заключалась в том, чтобы помочь ученику раскрыть свой 
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внутренний потенциал. Насколько известно, большинство детей, воспитывавшихся и 

обучавшихся по такой концепции, смогли найти своё место в жизни. 

Ann Kondrateva 

The concept of humanistic approach in education 

Annotation: This report reveals the effectiveness and potentialities of humanistic education, its philosophical 

aspects and its impact on the formation of human intelligence. Practice has shown that this method of teaching 

is the most effective in shaping a personality: a person grows up self-sufficient, that what the society needs in 

the conditions of the modern world. 

Key words: Modern education; humanism; Pedagogy and philosophy of education 

 

Кондратьева А.А. 

Гуманистическая концепция философии образования 

Аннотация: Доклад раскрывает эффективность и потенциальные возможности гуманистического 

образования, её философские аспекты, а также влияние на формирование интеллекта человека. 

Практика показала, что именно такой метод преподавания является самым эффективным в 

формировании личности: человек вырастает самодостаточным, что и требуется обществу в 

условиях современного мира. 

Ключевые слова: Современное образование; гуманизм; педагогика и философия образования;  
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Актуальність. Дистанційна освіта або дистанційне навчання - це галузь освіти, яка 

залежить від інформаційних технологій та навчальних систем, які планують забезпечити 

навчання учням, які фізично не присутні у приміщенні класу. Замість відвідування курсів 

особисто, викладачі та студенти спілкуються та обмінюються друкованим чи електронним 

матеріалом за допомогою будь-якої відповідної технології. 

Інтернет-освіта може бути визначена як навчальний досвід, за допомогою якого студенти 

можуть отримати навіть докторський ступінь. Віртуальні аудиторії використовують Інтернет 

для взаємного мультимедійного досвіду, де можна організувати відеоконференції та відео 

уроки для навчання. Поняття дистанційного навчання не є новим, оскільки це був 

Лондонський університет, який вперше запропонував дистанційне навчання, встановивши 

його Зовнішню програму 1858 року. 

Проблему дистанційного навчання досліджували : Грег Керслі, Геберт Д. Г, Рендалл, 

Хедж, Хейвард, Хансен. 

Метою роботи є аналіз поняття дистанційне навчання та визначення ролі дистанційного 

навчання. 

Основний текст. Дистанційне навчання - це надання інструкцій та виконання курсової 

роботи з віддалених місць; що дозволяє викладачам і студентам взаємодіяти, не будучи в 

одному місці. Нові технології зробили дистанційне навчання все більш популярним варіантом 

для навчальних закладів та студентів. 

mailto:script972@gmail.com
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Інтернет, електронна пошта, відеоконференції та інші інтерактивні системи дозволяють 

школам експериментувати з унікальними способами навчання, використовувати ресурси, які 

не знаходяться у власних кампусах, і залучати студентів, які далеко від кампусу або не можуть 

подорожувати до кампусу дуже часто. Перший відкритий університет - відкритий університет 

Великобританії (UKOU), який був створений наприкінці 1960-х років і спочатку 

використовував телебачення та радіо в якості основних методологій. Зараз майже всі відкриті 

університети сьогодні використовують технології дистанційної освіти як основний підхід до 

навчання. 

Переваги дистанційного навчання 

Хоча не існує заміни для системи звичайної освіти, але дистанційне навчання робить 

значний внесок у сфері освіти. Програма дистанційного навчання має ряд переваг. Це дає 

можливість учням мати незначне втручання у професійне життя. Це відмінна альтернатива для 

тих, хто шукає покращення своєї кар'єри або тих, хто потребує спеціальної форми навчання. 

Інтернет-дистанційна освіта швидко зростає серед провідних університетів США, де 

Інтернет-докторські програми навіть розроблені в престижних науково-дослідних установах. 

Деякі люди, які працюють, не можуть дозволити собі вільного часу на регулярні заняття і в 

той же час повинні вдосконалити свої навички для подальшого розвитку в кар'єрі. Деякі люди, 

які хочуть навчатися у престижних навчальних закладах і не отримують можливості фізично 

приєднатися до такого інституту за відсутності фінансів або міждержавних дозволів, також 

дають нам змогу отримати необхідну освіту. 

Дистанційне навчання може запропонувати їм досвід, щоб навчатися за допомогою 

нових технологій, методів і підходів, отримати знання та практичний досвід. Програми 

дистанційного навчання легше планувати, оскільки потребують менше часу та відданості. 

Програми дистанційного навчання надають більшу географічну гнучкість. 

Також вони пропонують вчити учнів різного походження та надати їм можливість 

взаємодіяти. Дистанційне навчання не передбачає поїздки та економить час, який інакше 

потрібно було витратити на переїзд та від'їзд. 

Участь може відвідати велику кількість класів за зручністю. Більшість класів за 

програмами дистанційного навчання не вимагають навіть відвідувати заняття в певний час та 

місце. Ученик може робити і переглядати завдання і може зробити домашнє завдання на його 

зручності. Програми дистанційного навчання роблять його надзвичайно комфортним для 

жінок зокрема та батьків взагалі, що мають дітей. 

Інформаційні технології зробили ці справи дуже простими, оскільки онлайнові класи 

вирішили всі можливі проблеми. Це надзвичайно корисно для інвалідів та людей похилого 

віку, яким важко відвідувати звичайні заняття. Тепер вони не дуже хвилюються доступом до 

класу. Замість цього вони можуть використовувати зручності у своєму будинку, роблячи 

навчальні середовища більш зручними. В результаті люди з обмеженою мобільністю також 

мають шанс розвинути свою освіту. 

Віртуальна освіта є невід'ємним елементом планування процесів більшості установ та 

навчальних організацій. Вартість дистанційного навчання значно знизилась протягом певного 

періоду часу в останні років, тому що і студенти, і вихователі відчувають себе більш спокійно 

з технологією. 

Дуже приємно з'ясувати, що організації що займаються дистанційним навчанням зараз 

повністю визнаються відповідними державними установами. Мета офіційного схвалення - 
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переконатись, що освіта, надана такими віртуальними установами, відповідає задовільному 

стандарту передового досвіду. 

Дистанційне навчання пропонує ряд переваг та можливостей для студентів-нерезидентів 

з інших країн, які прагнуть отримати акредитований рівень деяких інститутів високого рівня. 

Можливо, найбільш актуальною перевагою є легкий підхід до навчання, внаслідок чого не 

треба хвилюватись на рахунок отримання студентської візи для навчання в конкретній країні. 

Дистанційне навчання забезпечує географічну гнучкість для навчання в будь-якому зручному 

місці з підключенням до Інтернету та передбачає встановлення власного темпу для навчання. 

Завдяки використанню технології стає легше швидко переглядати навчальні матеріали і 

добре освоюватися. Дистанційне навчання розроблено таким чином, що надає учням більшу 

увагу на навчальні плани, час і зусилля у сферах, які містять нову інформацію та вміння. 

Дистанційне навчання також дозволяє учням отримувати навчальні матеріали зручніше та 

швидше порівняно з повільними темпами звичайних класів. Учні беруть участь у розмовах у 

дискусійних сферах комікують та отримують миттєвий зворотний зв'язок у вигляді відгуків 

від коментарів онлайн-класу. 

Дистанційне навчання - це просто метод навчання, який пропонує перспективи вивчення 

наявного навчального матеріалу. 

Найважливіша особливість дистанційного навчання - це допомогти студентам добре 

працювати у веб-базах, створюючи можливість адміністрування та керування часом. Учень 

може легко витратити від 2 до 3 годин щотижня на кожну годину кредиту на клас. 

Недоліки дистанційного навчання 

Там, де дистанційне навчання має велику кількість переваг, воно також має певні слабкі 

місця. Базовий аспект полягає в тому, що це не для всіх, оскільки він представляє не фізичний 

контакт з колегами та співробітниками асоціації. Вона також не пропонує будь-якої соціальної 

взаємодії. 

Це також не найкращий вибір для тих, хто працює в кращому інтерактивному 

середовищі. Дистанційне навчання не містить аналізу особистості студента як місця кар'єри. 

Програми дистанційного навчання не пропонують всіх навчальних дисциплін, що роблять 

вибір дуже обмеженим, оскільки технологія та форма навчання є порівняно новими і не 

відповідають всім вимогам навчальних програм. Програми дистанційного навчання не 

пропонують стипендії, оскільки очікується, що протягом тривалого часу студенти будуть 

працювати без особливих витрат. 

Дистанційне навчання не забезпечує реалістичного зворотного зв'язку. У звичайній 

ситуації в класі, студентська успішність може бути негайно розглянута під час запитань та 

неформальних тестів. Але з дистанційним навчанням студент отримує відгуки інструктора, 

доки інструктор не оцінює роботу та надсилає відповідь. Оскільки дистанційне навчання не 

завжди забезпечує всі необхідні курси онлайн, багато студентів, бажаючи отримати 

спеціальний сертифікат або програму навчання, можуть не отримати необхідну кваліфікацію. 

Жодна дисципліна, яка потребує практичної роботи, не може бути запропонована через 

онлайн-програми, оскільки можна повністю вивчити заняття з біології в Інтернеті, але не може 

виконувати клінічну практику в Інтернеті. 

Хоча більшість роботодавців визнають дистанційне навчання, але деякі роботодавці 

цього не роблять. Студенти, які прагнуть працювати на роботу після закінчення навчання, 

повинні бути впевнені в такому погляді роботодавця про дистанційне навчання в Інтернеті. 
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Інша слабкість, пов'язана з дистанційним навчанням, полягає в тому, що вона не надає 

учням будь-якої можливості працювати над покращенням розмовної комунікації, учні 

дистанційного навчання, не отримують достатньої практики словесної взаємодії з 

викладачами та іншими студентами, хоча письмові здібності покращуються. 

Висновки. Хоча дистанційна освіта не є новою тенденцією, але отримала величезне 

зростання за рахунок розвитку технологій. Досягнення дистанційного навчання, нарешті, 

стане сильним освітнім підходом з використанням телефону, настільного ПК та телебачення 

в майбутньому. Коли дистанційне навчання розпочалося з використанням інформаційних 

технологій, це не було добре прийнято, а обладнання, необхідне для його забезпечення, було 

дорогим. 

Це зараз радикально змінилося. І технологія добре використовується в відео, аудіо-текст, 

графіка, анімація та симуляція. Дистанційна освіта переживає величезні трансформації та має 

і не досягне певної стадії насиченості, тому що ще не потрібно вивчати та представити в цій 

галузі. Нові та добре розвинені інститути випускають найсучасніше обладнання та велику базу 

даних, щоб забезпечити дистанційне навчання зростаючому населенню, який хоче вищу освіту 

поза традиційними навчальними закладами. 
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Система освіти постійно розвивається і вдосконалюється. На сьогодні одним із головних 

завдань держави є надання вільного доступу до знань для кожної людини. З досягненням 

поставленої мети допомагає впоратися впровадження дистанційного навчання. 

Дистанційна освіта стала результатом інноваційних змін у системі вищої освіти й давно 

ввійшла у світову педагогічну практику. Виникла вона з «освіти по телебаченню» на Заході, 

заочної освіти та освіти по листуванню. З 70-х років така форма навчання набула широкого 

поширення у зв'язку з появою Британського Відкритого університету (1969 р.) 

 Дистанційна освіта сприяє адаптації суспільства до нових умов життєдіяльності. 

Сучасні комп'ютерні технології здатні забезпечити передачу знань і доступ до різних джерел, 

які містять навчальну інформацію нарівні, а іноді й в рази ефективніше, ніж традиційні засоби 

навчання. Нові електронні технології у поєднанні з мережею Інтернет, здатні не тільки 

забезпечувати активне залучення студентів до навчального процесу, а й дозволяють 

контролювати цей процес. 

 Більшості людей, що зайняті роботою зручніше мати гнучкий графік, що 

дозволить їм самостійно розподіляти час між необхідними справами. Ідеальним 

рішенням для цієї ситуації є дистанційна освіта, оскільки студент може 

самостійно планувати свій робочий день і вчитися тоді, коли йому зручно. Це 

вимагає організованості та дисциплінованості, зате такий спосіб навчання має 

низку переваг. 

 Сьогодні застосовуються дві основні технології навчання: класична та 

інноваційна. Різниця між ними полягає в джерелах інформації, спілкуванні з 

викладачем та перевірці знань. У першому випадку використовуються видані 

підручники та інші матеріали, консультації можуть проводитися телефоном або 

поштою, а контроль знань проводиться очно під час екзаменаційної сесії. 

Інноваційна технологія, у свою чергу, передбачає використання інтернет-

ресурсів. Саме другий тип навчання стає все більш популярним. 

 Щоб визначити при яких обставинах дистанційне навчання використовувати 

ефективніше, доцільно розглянути його переваги та недоліки. 

Переваги з використанням інтернет-технологій: 

1. доступність для будь-якої категорії студентів, у тому числі тих, для кого 

традиційна форма отримання освіти недоступна; 

2. свобода вибору ВНЗ незалежно від місця проживання; 

3. висока технологічність. Нові технології дозволяють зробити візуальну 

інформацію яскравою і динамічною, матеріал стає зрозумілішим і цікавішим; 

4. розвиток навичок самостійної роботи; 

5. планування необхідної інтенсивності та навантаження навчання, зручний графік; 

6. можливість постійного підвищення рівня кваліфікації; 

7. індивідуальний підхід до кожного студента. 

Основні недоліки в порівнянні з класичними формами навчання: 

1. не всім напрямкам можна навчитися дистанційно, оскільки неможливо отримати 

практичні вміння без необхідного обладнання; 

2. навчання у ВНЗ формує особистість, і в значній мірі цьому сприяє колективна робота 

студентів; 
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3. проблема оцінки знань при відсутності очного контакту, немає гарантій того, що 

студент склав іспит чесно; 

4. неможливість контролю. Очне спілкування дозволяє переконатися, що студент 

засвоїв матеріал і виконав завдання самостійно. 

Висновки. Проаналізувавши плюси та мінуси дистанційної форми навчання, можна 

зробити висновки, що дистанційне навчання буде більш ефективним у сукупності з 

класичними формами очного навчання, а також воно повинно бути основною формою заочної 

освіти. 

 Такий формат підходить людям, які прагнуть отримати другу вищу освіту з соціально-

гуманітарних дисциплін; які бажають підвищити кваліфікацію; людям з обмеженими 

фізичними можливостями. 

REFERENCES  

[1] Григораш О. В., Загорулько О. В., Сєрий Д. Г. Основи науково-виховної роботи. Краснодар. 2010. 

[2] Григораш О. В. Про вдосконалення системи підготовки випускників ВНЗ/ О. В. Григораш // Поліматичний 

мережевий електронний науковий журнал Кубанського державного аграрного університету (Науковий журнал 

КубДАУ) [Електронний ресурс]. – Краснодар: КубДАУ, 2013. 

[3] Трубілін О. І. Формування організаторських здібностей студентів – важливої якості майбутніх керівників/ О. 

І. Трубілін, О. В. Григораш // Поліматичний мережевий електронний науковий журнал Кубанського державного 

аграрного університету (Науковий журнал КубДАУ) [Електронний ресурс]. – Краснодар: КубДАУ, 2014. 

[4] Шабанов О. Г. Дистанційне навчання в умовах безперервної освіти: проблеми та перспективи розвитку: 

Монографія. — М., 2009. 

 

Kudina A. M. 

Distance learning in the education system 

This article discusses the features of distance education, its advantages and disadvantages, and also 

the place and role in the modern educational process. 

Keywords: an education; the distance learning; modern technologies; the availability of studying; the 

higher education. 
 

Кудина А. Н. 

Дистанционное обучение в системе образования 

В данной статье рассматриваются особенности дистанционного обучения, его 

преимущества и недостатки, а также место и роль в современном образовательном 

процессе. 

Ключевые слова: образование; дистанционное обучение; современные технологии; 

доступность обучения; высшее образование. 

 
УДК 378.147 

ЕВРИСТИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ 
Жеребецький О. А., ст. гр. 5211м, Трибулькевич К.Г., д-р пед. наук, професор 

кафедри соціально-гуманітарних дисциплін 

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова 

Україна, Миколаїв 

 zherebetsky.alexandr@gmail.com ; kafshd.nus@gmail.com 

 

Аннотація. відображені основні характеристики евристичного методу навчання, 
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аналіз евристики в навчанні та висвітлено основні переваги, що можна запровадити в 

освітню програму. 

Ключові слова: освіта, студент, евристичні методи, евристика, навчальний процес. 

 

Результативне та якісне засвоєння матеріалу є основною метою в сучасному 

навчальному процесі як для студента так і для викладача. Тому актуальними є методи та 

технології навчання що можуть створити ефективну систему отримання знань. Для цього в 

навчальний процес необхідно включати методи, направлені на реалізацію творчої, а не 

репродуктивної діяльності.  

Евристика в загальному розумінні це наука про творчість, творчу діяльність людей, що 

мають на меті отримання нових результатів в досліджуваних ними сферами. Задача 

евристичної технології навчання є конструювання студентом освіти через створення 

продуктів, що входять в склад цієї освіти. Ними можуть бути різноманітні роздуми, тексти, а 

також особисті якості котрі набув студент в процесі навчання. Прообразом евристичного 

навчання є метод питань та міркувань Сократа. Як самостійний тип навчання, евристичне 

сформувалось тільки в 90-ті роки ХХ століття завдяки дослідженням А.В. Хуторського. 

Теоретичні передумови такого навчання містяться в роботах Ж.-Ж.Русо, Л.М. Толстого, М.І. 

Махмутова, В.Н. Соколова.  

Основна частина. В дослідженнях останніх років творча діяльність розглядається як 

категорія, притаманна людському мисленню та практиці, в якій творчість як домінуючий 

компонент входить в структуру її мети та способів, суттєвою ознакою якої є оригінальність, 

унікальність та прогресивність. Звичайно отримання загальновідомих знань та репродуктивна 

навчальна діяльність є важливим етапом в навчальному процесі. Вважається, що збільшення 

та вдосконалення знань як особистих так і загальнолюдських можливо тільки після знайомства 

з вже відомими. При постановці важливого питання студент починає знаходити різні шляхи 

його вирішення. Він висуває свої гіпотези, роздуми, припущення. Головна мета евристичного 

навчання це не передача учням досвіду минулого, а створення ними особистого досвіду та 

продукції, орієнтованої на конструювання майбутнього в співвідношенні з відомими 

культурно-історичними аналогами [1]. Евристична діяльність – більш широке поняття, ніж 

творча діяльність, так як до її складу входять : 

1. самі творчі процеси по створенню освітньої продукції в навчальних предметах; 

2. пізнавальні процеси, які є неминучими та необхідними для супроводу творчості; 

3. організаційні, методологічні, психологічні та інші процеси, що забезпечують 

творчу та пізнавальну діяльність. 

Іншими словами до складу евристичної діяльності входять не тільки творча діяльність, а 

ще й когнітивна та методологічна діяльності, що «знаходяться поза» творчістю та забезпечує 

його реалізацію [2]. Можна виділити основні здібності, що розвиваються під час даного 

навального процесу: 

1. розуміти шляхи та методи продуктивної навчально-пізнавальної діяльності, 

творчо копіювати їх та отримувати нові знання на базі особистого та запозиченого 

досвіду; 

2. систематизувати отримувану інформацію в окремі комплекси та використовувати 

її в евристичному пошуку при виконанні конкретних дій; 
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3. адаптуватися до видів навчальної діяльності, що змінюються, та передбачати її 

результати; 

4. складати плани та прогнозувати інтелектуальну діяльність на базі евристичних і 

логічних операцій та стратегій; 

5. формувати та приймати рішення щодо організації складних видів навчальної 

діяльності на основу правдоподібних міркувань, евристичних операцій та 

стратегій з подальшою їх логічною перевіркою. 

 Висновки. Сучасна українська освіта потребує змін та вдосконалення. Евристичний 

підхід до освіти дозволяє розширити можливості проблемного навчання, так як орієнтує 

викладача та студента на досягнення невідомого їм заздалегідь результату [3]. Так, цей метод 

потребує більшої затрати часу, ніж при освоєнні готових знань – але він дає можливість 

активізувати інтелектуальну діяльність студентів, збільшити їх зацікавленість та покращити 

засвоєння матеріалу.  
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Аннотація. В статті наведено психологічні фактори прояву креативності, яка є 

передумовою технічної творчості та ефективної професійної діяльності сучасних 

інженерів 

Ключові слова: креативність, дивергентне мислення, особливості професійного 

мислення 

Актуальність теми. Висока потреба сучасного суспільства в людях, здатних творчо 

підходити до будь-яких вимірів, нетрадиційно та якісно розв’язувати існуючі проблеми, 

зумовлені прискоренням темпів розвитку суспільства, науково-технічного прогресу. Чим 

більша потреба суспільства у творчій ініціативі особистості, тим гостріша необхідність в 

теоретичному вивченні проблем творчості, її природи та форм проявлення. 

Мета статті. Розкрити поняття «креативність» з точки зору психологічних засад її 

прояву. 

Основний виклад матеріалу статті. Таємниця незвичайних творчих здібностей, 

загадка геніальності та всього того, що з цим пов’язано, у всі часи хвилювала і до цього часу 

продовжує хвилювати людство. Творчість є високим проявом феномена людини. Психологів 

з давніх-давен цікавила проблема творчого мислення. Людина шукає власне вирішення 

проблем, вміє за потреби змінити свою попередню думку, по-новому підійти до розв’язання 

наболілих питань, вміє бачити нові, приховані від сприйняття проблеми задачі. Довгий час 

творчий процес розглядали тільки як особливу комбінацію діяльності мислення, яка не 

додавала нічого нового до змісту знання. З розвитком суспільства, розвитком філософії та 

психології розвивались та змінювались погляди на проблему креативного (творчого) 

мислення. Різні психологічні школи пропонували власні підходи до вивчення творчості, 

творчого мислення та творчих здібностей. М. Г. Ярошевський пов’язує визначення 

креативності з характером мислення (діяльності) і за допомогою психологічних процесів 

з’являються нові цінності в різних областях людської діяльності. А. Маслоу, Р. Мей, 

К. Роджерс стверджують, що творчість є сила, яка сприяє та забезпечує самопросування 

індивіда в своєму розвитку [3]. Критеріями є не якість результату, а характеристики та 

процеси, які активізують творчу продуктивність. У 1954р. у роботі О. М. Леонтьєва «Дослід 

експериментального дослідження мислення» з’являються етапи творчого мислення, де 

головне – момент розв’язання проблеми (задачі), пов’язаний з безсвідомими механізмами. У 

60-ті роки з’являються перші роботи вчених Я. О. Пономарьова (1960), В. Брушлинського 

(1967), О. К. Тихомирова (1967), М. Г. Ярошевського (1967), Б. М. Кедрова (1969), 

А. М. Матюшкіна (1969), в яких на науково-експериментальній основі досліджуються творчі 

процеси [2]. Я. Пономарьов дає своє визначення творчого мислення – джерело розвитку, руху, 

взаємодії, яка веде до розвитку, розвиває взаємодію [1].  

Якщо подивитись на проблему креативного мислення через відносини: суб’єкт-предмет 

(творчий процес), то слід зупинитися на дослідженнях процесів продуктивного мислення 

(О. В. Брушлинський, І. П. Калошина, О. К. Тихомиров) [1]. Творчість (креативність) в цьому 

підході опосередковані діяльністю творця. Б. М. Теплов вважав, що формування творчої 

особистості пов’язане з багатогранною діяльністю людини. Аналіз особливостей творчого 
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мислення дозволив визначити його склад через такі якості розуму, як системність, 

самостійність, гнучкість, критичність, логічність, реактивність. 

У сучасній психології існує окремий напрямок, який вивчає проблеми творчості та 

творчої діяльності – психологія творчості, основна задача якої складається з розкриття 

психічних закономірностей та механізмів творчого процесу та креативності. У зарубіжній 

психологічній науці креативне мислення розглядають як здатність дитини відмовитися від 

стереотипних способів мислення та здатність ризикувати (дивергентне мислення), гнучкість 

мислення, швидкість мислення, багату уяву, сприйняття неоднозначних речей, високі 

естетичні цінності, розвиток інтуїції. (Р. М. Сімпсон та Дж. Гілфорд). К. В. Тейлор розглядає 

креативне мислення не як єдиний фактор, а як сукупність різних здібностей, кожна з яких може 

бути представлена в різному ступені. Ним було виділено 52 критерії обдарованості. 

Дж. Рензулі розуміє креативне мислення як особливість поведінки особистості, яка 

виражається в оригінальних здібностях отримання продукту досягнення рішення проблеми, 

нових підходів до проблеми з різних точок зору. С. А. Мєднік розглядає креативність як процес 

переконструювання елементів в нових комбінаціях, які відповідають потребам корисності та 

деяким спеціальним потребам. Т. М. Емейбл вважає креативну відповідь на завдання 

функцією трьох компонентів, якими є: 1) знання, досвід; 2) креативні стилі мислення; 3) 

мотивація на вирішення завдання. Ф. Баррон розуміє під креативністю здатність привносити 

щось нове у досвід; М. А. Волач – здатність народжувати оригінальні ідеї в умовах розв’язання 

або постановки нових проблем [2]. 

Уже на початку 60-х років минулого століття було описано більше ніж шістдесят 

визначень креативного мислення, а та кількість, що існує сьогодні, потребує ґрунтовного 

аналізу. Поняття креативного мислення набуло розповсюдження в 50-ті роки XX століття 

завдяки дослідженням Дж. Гілфорда. Він перший звернув увагу на різницю між креативним 

мисленням та інтелектом (між дивергентним та конвергентним інтелектом) та запропонував 

концепцію креативності, як універсальної пізнавальної творчої здібності. (Джой Гилфорд 

видав книгу «Природа людського інтелекту» /The Nature of Human Intelligence) . 

На думку Дж. Гілфорда, творче мислення є оригінальним – людина шукає власне 

розв’язання проблем; гнучким – людина вміє при потребі змінити свою попередню думку, по-

новому підійти до розв’язання наболілих питань; глибоким – людина вміє бачити нові, 

приховані від сприйняття проблеми задачі. Він вважав, що креативність та творчий потенціал 

можуть бути визначені як сукупність здібностей та інших рис, які сприяють успішному 

творчому мисленню. 

Для визначення рівня креативного мислення Дж. Гілфорд виділив 16 гіпотетичних 

інтелектуальних здібностей, які характеризують креативність. Серед них: 1) швидкість думки 

– кількість ідей, які виникають в одиницю часу; 2) гнучкість думки – здатність переключатися 

з однієї ідеї на другу; 3) оригінальність-здатність виробляти ідеї, які відрізняються від 

загальноприйнятих поглядів; 4) зацікавленість – чутливість до проблем навколишнього світу; 

5) здатність до розробки гіпотези; 6) ірреальність – логічна незалежність реакції від стимулу; 

7) фантастичність – відірваність відповіді від реальності, якщо є логічний зв’язок між 

стимулом та реакцією; 

8) здатність розв’язувати проблеми, тобто здатність до аналізу та синтезу; 9) здатність 

удосконалювати об’єкт, додаючи деталі. 

Подальший розгляд природи креативного мислення базується на аналізі основних 

експериментальних підходах до її вивчення. Є. П. Торренс визначив креативне мислення як 

виникнення чутливості до проблем, пов’язаних з недоліком знань, ідентифікацією труднощів, 

процесом виникнення здогадок та формуванням гіпотез. Він виділив основні параметри, які 

характеризують креативне мислення : 1) легкість-швидкість виконання евристичних завдань; 

2) гнучкість – кількість переключень з одного класу об’єктів на інші; 3) оригінальність – 

мінімальна частота повторних варіантів рішень на завдання однієї виду; 4) точність виконання 
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завдань. У його підході критерієм творчості є не якість результату, а характеристики та 

процеси, що активізують творчу продуктивність. 

Узагальнюючи досвід зарубіжних дослідників творчості (креативності), Л. Б. Єрмолаєва-

Томіна дає визначення креативного мислення як сукупності різноманітних здібностей, кожна 

з яких може бути представлена в тому чи іншому ступені, в тій чи іншій індивідуальності і 

виділяє наступні її ознаки: 

1) відкритість новому досвіду; 2) широта огляду задачі; 3) швидкість мислення 

(швидкість висування гіпотез); 4) оригінальність мислення (самостійність, незвичайність). 

Існують інші варіанти структури креативного мислення (А. Н. Лук, А. М. Матюшкин). 

До структурних компонентів креативного мислення вони відносять такі властивості як: 

інтерес до парадоксів, схильність до сумнівів, почуття новизни, гостра розум, творча уява, 

інтуїція, естетичне почуття краси, дотепність, здатність відкривати аналогії, сміливість та 

незалежність суджень, самокритичність, логічна строгість, здатність користуватися різними 

формами доказів. 

У більшості дослідів під креативним мисленням мають на увазі сукупність розумових й 

особистісних особливостей, які сприяють становленню та прояву творчості. Вітчизняні 

дослідники творчості не залишили без уваги особливості процесу сприйняття креативної 

особистості. Я. О. Пономарьов підкреслює важливість для творчості таких характеристик, як 

схильність особистості до хаосу, впевненість при невизначеності, неясності сприйнятого, яка 

сприяє максимальному внесенню в нього свого; здатність дивуватися, бути вразливим, бачити 

проблему в цілому, орієнтуватися в ній, знаходячи зразу головне, суттєве. 

До напрямку вивчення проблемного мислення, як розробці проблематики творчості, 

відносяться дослідження А. В. Брушлинського. Процес мислення він трактує як відкриття 

«суттєво нового». «Такий пошук та відкриття суттєво нового особливо чітко проявляється в 

інсайтах, раптових осяяннях, які гостро та суттєво просувають вперед весь процес розв’язання 

задачі» [1, с.43]. 

Він виділяє основний механізм мислення –«аналіз через синтез» [1, с.43]. 

В. А. Моляко творчою задачею називає ту, яка є новою, незнайомою для суб’єкта, що 

сприяє різним розумовим зусиллям, спеціальному пошуку, знаходженню нового способу її 

розв’язання. У творчому процесі виділяє три основні цикли: 1) Розуміння умов задачі (оцінка 

умов); 2) формування гіпотези (замислу); 3) попереднє розв’язання та перевірка гіпотези [4]. 

С. Л. Рубінштейн: «...Для того, щоб в результаті розумового процесу розв’язати задачу, 

треба прийти до більш адекватної свідомості» [5], тобто використовувати різні операції 

розумового процесу. Як одну з форм виявлення інтелектуальних здібностей М. Холодна 

виділяє креативність, де мислення представлено наступними ознаками: 1) швидкістю 

(кількість ідей, які виникають за одиницю часу); 2) оригінальністю (можливість давати ідеї, 

які відрізняються від загальних пізнавальних стандартів); 3) сприйняттям (чутливістю до 

деталей, протиріч, невизначеності); 4) метафоричністю (можливість створювати фантастичні 

ідеї, 5) вміння в простому бачити складне, а в складному просте). Творча діяльність є не тільки 

шляхом до пізнання внутрішнього світу дитини, його креативності, але й результатом їх 

розуміння та прояву. Тому будь-яка творчість пов’язана з проявом креативних здібностей, які 

розвиваються в творчому процесі. 

Особливого значення набуває креативне мислення у технічній творчості. Уміння 

сприймати, обробляти, фільтрувати, засвоювати і використовувати інформацію різної 

модальності, перетворювати її на знання і далі – на засоби розв’язування задач (професійних, 

особистісних та ін.) є надзвичайно важливим інтелектуальним умінням сучасного інженера. 

Для цього потрібні адекватні розуміння та інтерпретація (в тому числі контекстів, неявних 

смислів, помилок), розвинені пам’ять, увага, уява. 

 Принциповим моментом для успішної інтелектуальної самореалізації є розвиток 

рефлексії, вміння змінювати рефлексивну позицію, виходити за рефлексивні межі ситуації, а 
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також наявність репертуару інтелектуальних стратегій (за В. О. Моляко), які виступають в 

якості дієвої складової ментальних моделей.  

 Креативність в технічній творчості розглядається по відношенню до креативності 

взагалі, як часткове до загального і має усі ознаки загального визначення цього поняття. Однак 

стосовного технічної творчості креативність пов’язують з такими ознаками як : 

1) інтелектуальна активність (самостійна постановка задач); 2) толерантність до 

невизначеності; 3) творче мислення (швидкість розумових процесів, глибина, широта, 

гнучкість, дивергентність мислення, адекватний діяльності баланс розвитку образного, 

понятійного та практичного мислення (Ж. П’яже, М. Л. Смульсон, М. О. Холодна, 

Р. Стернберг). 

З цього приводу дослідники професійної діяльності спеціалістів інженерного профілю 

підкреслюють, що умовами для досягнення успіху в професії є розвинені інтегральні 

професійні характеристики, які базуються на індивідуальних властивостях і здібностях, 

формуються під впливом особистісних якостей, і остаточно оформлюються в індивідуальному 

стилі діяльності. До набору таких інтегральних характеристик відносяться і такі, що пов’язані 

з особливостями мислення, зокрема креативністю: 1) здатність визначати архітектуру 

професійної задачі, тобто розбити складну задачу на елементарні складові і визначити метод 

їх нового комбінування; 2) уміти бачити задачу одночасно на різних рівнях деталізації, тобто 

спеціаліст повинен вільно переходити від опису задач в узагальнених поняттях (ідеї, гіпотези) 

до розробки задачі у вузьких, конкретизованих системах координат (варіанти рішень); 

3) уявляти процес, який проектується в динаміці, це пов’язано з тим, що вхідні і поточні дані 

можуть суттєво змінюватися в кожний наступний момент; 4) уміти бачити більше окремої 

задачі, яка розробляється в даний час, тобто враховувати змістовне коло задачі і здатність 

включати її в певну загальну систему (вважається, що саме ця характеристика в значній 

ступені відрізняє високого професіонала, спрямованого на результативність у постійному 

процесі, а не тільки на досягнення локального або проміжного результату); 5) узагальнювати 

типові ситуації, тобто знаходити однорідні елементи, стосовно яких приймається узагальнене 

рішення; 6) уміти використовувати і комбінувати відомі прийоми і типові алгоритми, тому що 

нові ідеї повинні знаходитись у взаємодії з попередніми методами; 7) уміти завчасно 

визначити етапи, які потрібно пройти, щоб вирішити задачу; 8) здатність аналізувати власні 

помилки (ця характеристика вказує на вимогливість до себе і використання професійного 

стилю, який зменшує кількість помилок); 9) здатність чітко бачити реальні труднощі, 

ускладнення і обставини, диференціювати їх і відкидати усе, що не має відношення до 

поставленої задачі; 10) здатність виявляти випадки, де можливо використовувати теоретичні 

ресурси, самостійно реалізувати їх; 11) здатність у випадку невдачі не знижувати самооцінку, 

у разі санкцій, не вдаватись до образ, уміння стримувати самолюбство і шукати альтернативні 

шляхи вирішення задачі; 12) володіти інтелектуальними засобами: абстрагування (здатність 

не відволікатись на несуттєві деталі, алгоритмізація процесів, міркування на декількох рівнях 

абстрактних моделей одночасно), перелічування (обчислювання на рівні множини послідовно 

виконуваних операцій, альтернативний вибір варіантів рішення).  

Переважна більшість інтегральних характеристик має відношення до загальних 

особливостей інженерної праці, що відбивають якості мислення, вони є значущими для 

багатьох видів професійної діяльності, деякі – мають значимість для усіх професій і пов’язані 

з самоорганізацією, самопроектуванням і самоконтролем, діловою комунікацією і етикою. 

Тільки декілька характеристик є специфічними для діяльності, в галузі комп’ютерних 

технологій, вони відбивають сплав якостей уваги і мислення.  

Особлива увага в професійній діяльності інженерів приділяється стилям вирішення 

задач. За даними Д. Гріна конвергентний стиль притаманний особам, які вміло вирішують 

проблемні завдання й мають гарні практичні навички. Дивергентний стиль властивий особам 

з гарною уявою, які вміють генерувати ідеї, що особливо важливо для майбутніх 

комп’ютерних дизайнерів. Асимілюючий стиль воліють особи, інтелектуальна діяльність яких 
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здійснюється на абстрактному рівні, і пов’язана з розробкою теоретичних, ідеальних моделей 

на рівні уявлення «як повинно бути», що пов’язано з програмуванням. Акомодуючий стиль 

характеризується активністю дій, схильністю до ризику, готовністю завжди «що-небудь 

зробити», коли виникає така необхідність. Для кожного з чотирьох стилів інтелектуальної 

діяльності характерні різні способи збору і переробки інформації. Акомодуючий стиль 

спирається на конкретний досвід і активне експериментування. Дивергентний – на конкретний 

досвід і рефлексивне спостереження. Асимілюючий – на рефлексивне спостереження і 

абстрактну концептуалізацію. Конвергентний – на абстрактну концептуалізацію і активне 

експериментування. 

Висновки. У якості висновку слід зазначити, що в професійній діяльності сучасних 

інженерів, чия професійна самореалізація успішною і результативною проявляється 

креативність. Вона проявляється як професійна якість особистості і представляє собою цілий 

комплекс особливостей мислення, стилю інтелектуальної діяльності, стратегії і тактики 

вирішення професійних задач. 
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Вступна частина: Проблемы образования всегда были и будут определяющими в 

жизни учащихся. Я думаю каждый из нас хочет получить должное образование, а затем с 

полученными знаниями найти хорошую работу. Но к сожалению не всё так просто в этой 

жизни. Нужно ли вообще образование и знание, которое даётся в школе? Я думаю, что да. 

Потому что в школе закладываются базовые вещи и знания. Хотя с другой стороны возможен 

и чрезмерный объём информации, который может и не пригодится (а может быть и 

неинтересным). Но во всяком случаи человек выбирает для себя ту или иную информацию, 

интересующую лично его. Я думаю, что учить и интересоваться нужно всеми предметами в 

школе, потому что до конца не знаешь что конкретно пригодится в жизни. 

Основна частина: Если подумать более глобально, то образованию и науке уделяется 

особое внимание, так как они являются важнейшими факторами в формировании 

человеческих качеств и умений, от которых напрямую зависит степень развития страны. 

Качественное образование даёт возможность выпускникам высших учебных заведений 

формировать свою профессиональную карьеру в соответствии с современным рынком труда. 

 Сейчас Украина всячески старается попасть в Европейский союз и как раз таки 

повышение уровня образования позволит значительно расширить эти возможности, будет 

проще адаптироваться к европейским нормам и стандартам. Без должного образования ни 

государство, ни культура не имеет будущего. Поэтому это огромная мотивация человека к 

действию, чтобы иметь правильный взгляд и образ жизни. Важно, чтобы полученные знания 

обеспечивали личностный рост, а для этого важны самые разные виды методик. 

««Образование – это приобретение, а образованным человек становится тогда, когда 

сформируется к определенным историческим идеалам» 

Хочется сказать и про задачи, которые стоят перед современной наукой и образованием 

с европейским направлением. В последние годы очень много внимания уделяется важности 

вузовского сектора. В связи с этим большая ответственность ложится на университеты, перед 

которыми стоит прямая задача перейти от прошлого к современному типу образования. Я 

думаю, что университеты Украины это основополагающая часть образования, которой 

требуется стать определяющей в перспективе обучения. Нужно как можно больше уделять 

внимание научным исследованиям молодых и перспективных изобретателей и ученых. Но для 

профессионального образования университет может дать лишь какие-то базовые и основные 

знания, но само же образование заключается в практике.  

Абсолютно перед каждым учебным заведением стоит вопрос как и чему обучать. Когда 

студент заканчивает университет, он не должен забывать тому, чему научился. Необходимо 

постоянно учиться и осваивать что-то новое для того, чтобы стать настоящим мастером в 

своём деле. Вообще вся наша жизнь это постоянные испытания и узнавание чего-то нового на 

тернистом пути. Поэтому важно мыслить более масштабно и глобально. В этом плане многое 

зависит он преподавателя: то как он преподносит и даёт материал, необходимо проводить 

научные конференции, программы и проекты. Таким образом студент получает практическую 

подготовку, что является очень важным для его будущего. 

Хочется также сказать и про привлекательность учебных заведений для студентов. 

Нужно, чтобы университет давал конкретику, какие перспективы ждут студента, который 

будет здесь учиться. Ну и самым главным является трудоустройство студента. 

На сегодняшний день очень востребованным считается образование за границей. 

Поэтому перед Украиной главным заданием стоит соответствие образования европейским 

стандартам; чтобы выпускники, получившие знания и дипломы, были востребованы во всём 
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мире, а также возможность карьерного роста. В ближайшем будущем я хочу увидеть в 

Украине систему дистанционного обучения, с предоставлением самостоятельного выбора 

предметов. 

Висновки: Система образования требует изменений, соответственно к европейским 

требованиям и стандартам. Это касается и подготовки квалифицированных преподавателей и 

учителей. Она должны иметь не только теоретические, но и практические знания. Ведь 

современное образование является неотъемлемой частью нашего общества. С помощью 

правильного образования можно решить большое количество социальных, экономических 

проблем. Не нужно придумывать велосипед, есть достойные примеры высокоразвитых стран 

и именно их примеру нужно следовать. Поэтому использую наши и их разработки можно 

преодолеть трудности и занять достойное место на рынке труда, стать развитой страной, 

способной конкурировать на мировом уровне. 
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Аннотація. У даній статті розкрито поняття «педагогічна техніка», виявлено її 

шляхи формування, а також значимість пізнання техніки: усвідомленості, оволодіння 

і постійного тренування. 
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Актуальність: В наш час суспільство потребує не носіїв частки виробничих функцій - 

вузьких спеціалістів, а соціально активних всебічно розвинених особистостей, які мають 

міцну базу наукової освіти та багату внутрішню культуру. Для будь-якого спеціаліста з 

кваліфікацією необхідні глибокі знання, а для виконання педагогічної діяльності ще й важливі 

особистісні якості, які набувають особливого значення для професії вихователя, вчителя, 

викладача. 

Метою роботи є: розкриття поняття "педагогічна техніка" та аналіз шляхів її 

формування. 

Основний текст. 

Вважається, що педагогічна техніка є важливим компонентом педагогічної майcтерності, 

це така сукупність вмінь та особливих рис поведінки вчителя, які б дозволили сформувати 

його педагогічну культуру, що в свою чергу позволить, завдяки обраним методам і формам 

роботи, адекватно впливати на учня задля формування його як різнобічно розвиненої 

особистості відповідно до особливостей реальних об'єктивних і суб'єктивних умов. 

Якщо узагальнити досвід багатьох педагогів, то можна виділити такі складові 

педагогічної техніки, як: - вміння одягатися, стежити за своєю зовнішністю; - культура мови: 

логічна грамотність, спрямованість, темп і ритм, дикція, інтонація, дихання; - уміння володіти 

своїм тілом: сидіти, стояти, ходити; - уміння вправно володіти мімікою, жестами; - уміння 

психотехніки: вміння керувати своїм психічним станом, розуміння його; вміння правильно 

оцінити психічний стан вихованця і адекватно на нього впливати; уміння, враховуючи 

особливості аудиторії, вибирати темп і ритм викладання; - уміння педагогічного спілкування. 

Ключові cкладові педагогічної техніки спрямовані чи то на організацію внутрішнього 

самопочуття вчителя чи то на вмілість це почуття адекватно проявити зовні. Виходячи з цього 

педагогічну техніку поділяють на зовнішню і внутрішню відповідно до того, яка мета її 

використання. Внутрішня техніка має бути направлена на створення внутрішнього 

переживання індивідуума, психологічне настроювання викладача на педагогічну діяльність за 

допомогою впливу на розум, почуття і волю. Зовнішня техніка має бути направлена на 

втілення цього внутрішнього переживання особистості викладача в його фізичній природі: 

мовленні, голосі, міміці, рухах та пластиці. 

Для формування педагогічної техніки використовують такі методи як: 

психофізіологічний тренінг (система тренувальних вправ по формуванню певних умінь і 

навичок), професійний тренінг (система правил і вимог до майбутньої педагогічної 

діяльності), педагогічний рольової тренінг (включення в такі ситуації, що моделюють 

професійну роботу) та вдосконалення професійних якостей і особливостей задля забезпечення 

підвищення ступеня педагогічної техніки.  

На сьогодні досить актуальною є проблема оволодіння викладачами навичок 

педагогічної техніки, так як майбутнє нашої держави визначає той, хто займається вихованням 

підростаючого покоління, формуючи майбутнього громадянина. 

А.С. Макаренко в своїх роботах висловлював міркування, що естетична виразність 

поводження педагога – дуже потужний виховний засіб, хоча на перший біглий погляд здається 

малозначущою дрібницею, однак вона є одною з значущих складових педагогічної техніки. 

Він казав з цього приводу, що це починається у різних дрібницях: чи голитесь ви кожного дня 
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чи ні, чи кожного дня чистите ви черевики. Якщо вихователь дістає з кишені зім’яту брудну 

хустинку, то це вже не вихователь». До обов’язкових атрибутів майстерства, яким потрібно 

навчити кожного педагога, А.С. Макаренко відносив насамперед його звички, жести, рухи. 

Розглядаючи зовнішню техніку, треба відзначити, що це насамперед гармонійна єдність 

двох складових - внутрішнього змісту діяльності та його зовнішнього впливу. Перш за все 

педагог сам повинен навчитися адекватно й з емоційною виразністю відбити свої почуття, 

думки, і головне свій внутрішній стан. Коли він звертається до дітей, то повинен створювати 

контакт саме візуальний, який є технікою, котру потрібно розвивати, при цьому потрібно 

намагатися тримати у полі зору всіх учнів. Основні шляхи досягнення зовнішньої виразності:  

1. Треба навчитися невербальну поведінку людей диференціювати й адекватно 

інтерпретувати, вивчати та розуміти мову тіла, простору та часу у спілкуванні;  

2. Треба прагнути розширити, за допомогою тренувальних вправ (розвиток міміки, 

візуального контакту, постави, ходи, організація простору) і ретельного самоконтролю 

зовнішньої техніки, свій особистий діапазон різних засобів;  

3. Треба домагатися того, щоб використання зовнішньої техніки здійснювалося якомога 

органічніше з внутрішнім переживанням, було логічним продовженням педагогічного 

завдання, думки та почуттів вчителя. 

Звісно, що досягнення виразності– це лише одна зі сходинок педагогічної техніки на 

шляху до педагогічної майстерності. І якщо не усвідомлювати задач педагогічної дії, чітко не 

розуміти мотиви поведінки учнів, істину суть результатів взаємодії, то одна лише техніка 

залишиться безпредметною непрофесійною дією та порожньою формою. Оволодіння 

прийомами педагогічної техніки повинно відбуватися в контексті підвищення культури 

кожного вчителя, особливо загальної педагогічної. І тоді, коли створюється обстановка 

педагогічної взаємодії, і обстановка педагогічного перетворення людини виникає справжній 

педагогічний процес. Якщо ж дійсної взаємодії і перетворення немає, це означає що і немає 

самого педагогічного процесу, тому що вихованець сприймає душу та думки вихователя не 

тому, що знає, що у нього робиться на душі, а тому, що бачить і слухає його».  

Висновки. Отже, коли педагогічна техніка допомагатиме гармонійному поєднанню 

внутрішнього змісту роботи вчителя і зовнішнього його вираження - тоді й виявиться 

майстерність педагога.  

Підсумовуючи все вище сказане стає зрозуміло, що майбутньому педагогу важливо мати 

перш за все власну програму роботи, направлену на удосконалення його педагогічної техніки. 

І перша сходинка цієї програми –усвідомити, що власний образ потрібно творити, 

конструювати так само, як і розробляти наперед план та структуру заняття. Необхідна 

систематична робота над собою, а також професійне пізнання сильних та слабких сторін 

власної психічної природи, її особливостей. Друга сходинка – обов’язкове оволодіння різними 

педагогічними техніками, такими як техніка виразності і посилання емоційної привабливості 

(використовування міміки, рухів, погляду, дистанції), техніка психічної саморегуляції (зняття 

психічної напруженості та емоційне налаштування на особисте і публічне спілкування), 

техніка контактної взаємодії невербальними способами. І нарешті третя сходинка – постійне 

тренування в різноманітних умовах спілкування з людьми, вироблення особистого стилю 

самопрезентації, коригування помилок та інше. 
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Аннотація. У даному докладі, на основі досліджень вчених, розкривається 

поняття про мислення, його місце та актуальність в психології та житті людини. 

Визначені основні види мислення, до якої вікової категорії вони відносяться та в яких 

здібностях проявляються. Також визначені основні функції мислення та їх місце в 

житті людини. 

Ключові слова. мислення; наочно-дієве мислення; наочно-образне; словесно-

логічне мислення; розуміння; цілеутворення; рефлексія. 

 

Актуальність. Мислення - це вища форма психічного відображення. Пізнання світу 

неможливе без мислення, бо саме завдяки мисленню людина може аналізувати та синтезувати 

те, що знаходиться і відбувається навколо неї[1]. 

Вченні, які вивчали поняття про мислення: Е.В.Ільєнков, С.Л. Рубінштейн, І.П. Павлов, 

В. Келер, Н.М. Ладигіна-Котс, Б.М. Тепловий, Л.Л. Гурова. 

Мета роботи. Дана стаття окреслює основні підходи щодо вивчення поняття про 

мислення. Основна мета роботи - на основі аналізу літературних джерел виявити місце 

мислення у психологічній науці та житті людини. Визначити основні види та функції 

мислення.  

Мислення є вищим пізнавальним процесом. Мислення – це також один з шляхів 

отримання нових знань, шляхом вивчення та аналізу різноманітних джерел. 
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На практиці мислення – не відокремлений психічний процес, воно присутнє у інших 

пізнавальних процесах таких, як сприйняття, увага, уявлення, пам’ять, мова. Ці процеси 

нерозривно пов’язані з мисленням і пізнанням світу[2]. 

Мислення - це теоретична і практична діяльність, яка передбачає систему включених в 

неї дій і операцій орієнтовно-дослідного, перетворювального і пізнавального характеру[3]. 

Психологія виділяє три види мислення: наочно-дієве, наочно-образне і словесно-логічне. 

Наочно-дієве: завдання вирішуються за допомогою реального, фізичного перетворення 

ситуації. Ця форма мислення найбільш характерна для дітей до 3 років. Дитина цього віку 

порівнює предмети, накладаючи один на інший або приставляючи один до іншого; він 

аналізує, ламаючи на частини свою іграшку; він синтезує, складаючи з кубиків або паличок 

"дім"; він класифікує і узагальнює, розкладаючи кубики за кольором.  

Наочно-образне: дозволяє аналізувати, порівнювати й узагальнювати різні образи, 

уявлення про явищах і предметах. Наочно-образне мислення найбільш повно відтворює все 

різноманіття різних характеристик предмета. В образі може бути одночасно зафіксовано 

бачення предмета з кількох точок зору.  

Словесно-логічне: характерне використання понять, логічних конструкцій, які іноді не 

мають прямого образного вираження. Саме завдяки цьому виду психології, людина може 

встановлювати закономірності, передбачати розвиток подій у природі та суспільстві[4]. 

Функції мислення: 

1. Розуміння. Розуміння – це процес мислення, що спрямований на розкриття явищ та 

процесів, які відбуваються навколо людини. На думку Е.В. Ільєнкова, зрозуміти явище означає 

з'ясувати спосіб його виникнення, проаналізувати самі умови виникнення явища, що 

спричинює утворення понять та розуміння.  

2. Розв'язання проблем і задач. Усвідомити і сформулювати питання - це перший крок 

до розв’язання проблеми . Вміти знайти зв'язок між відомим і невідомим в задачі означає 

знайти спосіб її розв'язання. 

3. Цілеутворення. Завдяки цій функції мислення, людина ставить певні цілі у житті і 

шукає шляхи до їх досягнення. Мислення формує певні передбачення кінцевого результату 

діяльності людини. 

4. Рефлексію. Функція, що розглядає діяльність людини, яка спрямована на 

усвідомлення свого пізнання . Самопізнання виконує функцію, що допомагає контролювати 

свою поведінку [5]. 

Висновки. Отже, підводячи підсумок можна сказати, що мислення не є самостійним 

процесом, воно нерозривно пов’язане з мовою, сприйняттям, пам’яттю. Пізнавальна 

діяльність людини починається з аналізу та синтезу світу та процесів, що відбуваються 

довкола. Саме мислення відповідає за ці процеси. 
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Annotation. In this report, based on the research of scientists, the concept of thinking, its place and 

relevance in psychology and human life are revealed. The basic types of thinking are defined, to which age 

category they belong and in which abilities are manifested. Also defined are the basic functions of thinking 

and their place in human life. 

Keywords. thinking; visual-effective thinking; visual-figurative; verbal-logical thinking; 

understanding; goal setting; reflexion. 
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ПОНЯТИЕ О МЫШЛЕНИЯ. ВИДЫ И ФУНКЦИИ МЫШЛЕНИЯ 

Аннотация. В данном докладе, на основе исследований ученых, раскрывается понятие о мышлении, 

его и актуальность в психологии и жизни человека. Определены основные виды мышления, к какой 

возрастной категории они относятся и в каких способностях проявляются. Также определены 

основные функции мышления и их место в жизни человека. 

Ключевые слова. мышления; наглядно-действенное мышление; наглядно-образное; словесно-

логическое мышление; понимание; целеполагания; рефлексия. 
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Анотація. В даній статі було розглянуто основні нормативно-правові акти які 

регулюють основні положення вищої освіти в Україні, до таких нормативних актів 

належать: Конституція України, ЗУ «Про освіту», ЗУ «Про вищу освіту», ЗУ «Про 

науково-технічну діяльність» а також постанови, укази, розпорядження, на основі 

яких можливо зробити висновок що Вища освіта в Україні регулюється необхідною 

кількістю актів які видаються органами державної влади. 

Ключові слова: Освіта; Вища освіта; Нормативно-правовий акт, Законодавство; 

Закон. 

 

Вступна частина. Дана тема є доволі актуальною оскільки на сучасному етапі розвитку 

законодавства України та його наближення до законодавства ЄС необхідно розуміти наші 

національні нормативно правові акти у сфері вищої освіти які були прийняті на основі 

національного звичаю що був здобутий за довгий час становлення та розвитку педагогіки 

вищої школи та взагалі вищої освіти.  

Метою даної роботи являється дослідження нормативно-правового регулювання вищої 

освіти та виявлення кола нормативно правових актів які регулюють надання вищої освіти в 

Україні.  

Основна частина. Відповідно до ст. 1 Закону України «Про вищу освіту» Вища освіта - 

сукупність систематизованих знань, умінь і практичних навичок, способів мислення, 

професійних, світоглядних і громадянських якостей, морально-етичних цінностей, інших 

компетентностей, здобутих у закладі вищої освіти (науковій установі) у відповідній галузі 

знань за певною кваліфікацією на рівнях вищої освіти, що за складністю є вищими, ніж рівень 

повної загальної середньої освіти [1]. 
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Метою освіти є всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності 

суспільства, розвиток її талантів, розумових і фізичних здібностей, виховання моральних 

якостей, формування громадян, здатних до свідомого суспільного вибору, збагачення на цій 

основі інтелектуального, творчого, культурного потенціалу народу, підвищення освітнього 

рівня народу, забезпечення народного господарства кваліфікованими фахівцями [6]. 

Законодавство України про вищу освіту базується на Конституції України, та 

складається із законів України «Про освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», 

«Про вищу освіту» та інших нормативно-правових актів [2]. Також в даному законі містяться 

приписи які визначають застосування міжнародних договорів що були укладені Україною з 

іншими державами та міжнародними організаціями в галузі вищої освіти. Дані норми 

передбачають що якщо міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких 

надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені 

законодавством про вищу освіту, то застосовуються правила міжнародних договорів [2]. 

Конституція України в ст. 53 передбачає що кожен має право на освіту, та те що держава 

забезпечує доступність і безоплатність дошкільної, повної загальної середньої, професійно-

технічної, вищої освіти в державних і комунальних навчальних закладах. Громадяни що 

виявили бажання отримати вищу освіту, мають право безоплатно здобути вищу освіту в 

державних і комунальних навчальних закладах на конкурсній основі. 

В цій статі також міститься спеціальна норма яка передбачає що громадяни, які належать 

до національних меншин, відповідно до закону гарантується право на навчання рідною мовою 

чи на вивчення рідної мови у державних і комунальних навчальних закладах або через 

національні культурні товариства [3]. 

Наступним нормативно правовим актом що закріплює норми які регулюють вищу освіту 

є Закон України «Про вищу освіту» норми даного закону передбачають державну політику в 

сфері вищої освіти яку визначає Верховна Рада України, а реалізують Кабінет Міністрів 

України та центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки.  

Державна політика у сфері вищої освіти ґрунтується на принципах: 

1) сприяння сталому розвитку суспільства; 

2) доступності вищої освіти; 

3) незалежності здобуття вищої освіти від політичних партій, громадських і релігійних 

організацій (крім закладів вищої духовної освіти); 

4) міжнародної інтеграції та інтеграції системи вищої освіти України у Європейській 

простір вищої освіти, за умови збереження і розвитку досягнень та прогресивних традицій 

національної вищої школи; 

5) наступності процесу здобуття вищої освіти; 

6) державної підтримки підготовки фахівців з вищою освітою; 

7) державної підтримки освітньої, наукової, науково-технічної, мистецької та 

інноваційної діяльності університетів, академій, інститутів, коледжів; 

8) сприяння здійсненню державно-приватного партнерства у сфері вищої освіти; 

9) відкритості формування структури та обсягу освітньої та професійної підготовки 

фахівців з вищою освітою (ст. 3) [1]. 

Також стаття 5 даного закону передбачає рівні та ступені вищої освіти. Підготовка 

фахівців з вищою освітою здійснюється за відповідними освітніми чи науковими програмами 

на таких рівнях вищої освіти: 1) початковий рівень (короткий цикл) вищої освіти; 2) перший 
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(бакалаврський) рівень; 3) другий (магістерський) рівень; 4) третій (освітньо-науковий / 

освітньо-творчий) рівень; 5) науковий рівень [1].  

Ці рівні регулюються Національною рамкою кваліфікацій (системний і структурований 

за компетентностями опис кваліфікаційних рівнів), яка призначена для використання 

органами виконавчої влади, установами та організаціями, що реалізують державну політику у 

сфері освіти, зайнятості та соціально-трудових відносин, навчальними закладами, 

роботодавцями, іншими юридичними та фізичними особами з метою розроблення, 

ідентифікації, співвіднесення, визнання, планування і розвитку кваліфікацій [5]. 

ЗУ «Про вищу освіту» в ст. 6 передбачає визначення поняття Атестація - це встановлення 

відповідності засвоєних здобувачами вищої освіти рівня та обсягу знань, умінь, інших 

компетентностей вимогам стандартів вищої освіти. Атестація здійснюється відкрито і гласно 

[1].  

Здобуття вищої освіти на кожному рівні передбачає успішне виконання особою 

відповідної освітньої або наукової програми, що є підставою для присудження відповідного 

ступеня вищої освіти: 1) молодший бакалавр; 2) бакалавр; 3) магістр; 4) доктор 

філософії/доктор мистецтва; 5) доктор наук. 

ЗУ «Про наукову і науково-технічну діяльність» визначає правові, організаційні та 

фінансові засади функціонування і розвитку у сфері наукової і науково-технічної діяльності, 

створює умови для провадження наукової і науково-технічної діяльності, задоволення потреб 

суспільства і держави у технологічному розвитку шляхом взаємодії освіти, науки, бізнесу та 

влади [4]. 

Норми вище зазначених нормативно-правових актів передбачають правове закріплення 

педагогічного процесу та діяльності Вищих навчальних закладів. 

На основі даних нормативних актів Міністерство освіти і науки України розробляє 

навчальні програми та навчальні плани для певних навчальних дисциплін кожної галузі. Всі 

офіційні документи видані Міністерством освіти і науки (рішення, накази), Верховною Радою 

України (постанови), Кабінетом Міністрів України (Розпорядження), Президентом України 

що стосуються освітнього процесу у вищій школі містять відсильну норму до Конституції 

України та Законів що регулюють вищу освіту, і разом формують педагогічну самобутність та 

неповторність освітнього процесу та педагогіки на певній території. 

Висновки. Виходячи з вказаного вище можна зробити висновок що правове регулювання 

вищої освіти в Україні здійснюється Конституцією України, Законами України «Про освіту», 

«Про вищу освіту» і т. д., підзаконними актами та актами органів державної влади та місцевого 

самоврядування, також важливе значення мають міжнародні договори України. Дані 

нормативно-правові акти регулюють, закріплюють і формують освіту, адаптують її до потреб 

сьогодення. Та як наслідок зі зміною законодавства змінюються і принципи педагогіки вищої 

школи та способи навчання студентів.  
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Legal Regulation of Higher Education in Ukraine 

Abstract. The main legal acts regulating the main provisions of higher education in Ukraine are considered 

in this article, such normative acts include: the Constitution of Ukraine, the Law of Ukraine "On Education", 

the Law of Ukraine "On Higher Education", the Law of Ukraine "On Scientific and Technical activity "as 

well as decrees, decrees, orders, on the basis of which it is possible to conclude that Higher Education in 

Ukraine is regulated by the necessary number of acts issued by public authorities. 
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Правовое регулирование высшего образования на Украине  

Аннотация. В этой статье были рассмотрены основные нормативно-правовые акты, которые 

регулируют основные положение о высшем образовании Украины, к таким нормативным актам 

относят: ЗУ «Об образовании», ЗУ «О высшем образовании», ЗУ «О научно-технической 

деятельности», также постановления, указы, распоряжения, основавшись на которых можно 

сделать вывод, что Высшее образование на Украине регулируется необходимым количеством актов 

которые выдаются органами государственной власти. 

 Ключевые слова: Образование, Высшее образование, Нормативно-правовой акт, Законодательство, 

Закон. 
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Анотація. В роботі розглядаються питання корекції стосунків високостатусних 

підлітків та стильові особливості міжособистісних відносин. Результати 

дослідження можуть бути використані психологами, вчителями, батьками для 

корегування поведінки дітей.  

Кючові слова: високостатусний член групи; низькостатусний член групи; лідер; 

аутсайдер; соціометричний статус; соціально-педагогічна корекція. 

 

Актуальність нашого дослідження визначається тим, що саме в рамках традиційного 

навчального процесу, де, незважаючи на проголошення індивідуального підходу до учня, 

панує фронтальна схема як навчання, так і виховання, педагоги практично повністю 

позбавлені психологічно вивірених знань про позицію «високостатусного» учня. 

Проблематика високостатусного члена групи найбільш цікава саме стосовно до підліткового 

https://mon.gov.ua/ua/osvita/visha-osvita/rivni-vishoyi-osviti-ta-naukovi-stupeni
https://mon.gov.ua/ua/osvita/visha-osvita/rivni-vishoyi-osviti-ta-naukovi-stupeni
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віку, коли розвивається особистість, що знаходиться на онтогенетичному етапі, який 

характеризується превалюванням індівідуалізаційної спрямованості над потребою до 

адаптації. 

Метою роботи є розкриття особливостей спілкування та соціально-педагогічної 

корекційної роботи високостатусних підлітків. 

Для підлітка спілкування з однолітками є провідною діяльністю. Труднощі, що 

виникають в системі взаємовідносин в підлітковому віці, можуть накласти значний відбиток 

на розвиток особистості людини і все подальше життя. Для того, щоб цього не сталося, 

педагоги і психологи повинні мати чітке уявлення про особливості взаємовідносин в групі, 

про фактори, що викликають труднощі у спілкуванні, про особливості формування соціально-

психологічного статусу підлітка в групі, про ступінь задоволеності підлітка своїм становищем 

в ній.  

Дослідження, безпосередньо присвячені розгляду специфічності положення даного 

характеру та інтенсивності взаємодії представників цього статусного рівня як один з одним, 

так і групою в цілому, по суті справи, майже відсутні. 

Проблеми соціально-психологічного статусу підлітка в групі лежать в сфері 

неформальних відносин по горизонталі і досліджуються філософією, психологією, етикою, 

педагогікою. Поняття соціально-психологічного статусу визначає положення людини в 

системі міжособистісних відносин і міру психологічного впливу на членів групи [5, с. 87]. 

У підлітковій групі існує кілька статусних структур. Це пов'язано з тим, що крім 

міжособистісного спілкування підлітки зайняті різними видами діяльностей, і кожна групова 

діяльність може мати неспівпадаючу статусну ієрархію або частково збігається з іншими. 

Наприклад, навчальна діяльність, будучи спільно-індивідуальною, передбачає взаємодії, 

взаємини і ролі та статуси, що складаються на цій основі. У той же час, в класі є емоційні 

відносини (симпатії, антипатії), які утворюють інші статусні структури. Важливо розрізняти 

поняття соціального статусу, особистого статусу, соціометричного статусу, соціально-

психологічного статусу і групової ролі. 

Соціальний статус – це позиція, яку займає індивід або соціальна група в суспільстві, що 

визначається за специфічними для конкретного суспільства ознаками (умінь, навичок, 

утворення і інше). 

Особистий статус – це положення, яке займає людина в малій групі залежно від того, як 

вона оцінюється в якості людської істоти. 

Уолтер Крейн, вивчаючи структуру міжособистісних відносин у малій групі, розглядав 

ці відносини, передусім, як емоційні, побудовані на симпатії чи антипатії. Була розроблена 

соціометрична методика і введено поняття соціометричного статусу. Соціометричний статус 

– це положення місця людини в системі позитивних і негативних емоційних зв’язків. Залежно 

від частки позитивних і негативних виборів виділяють наступні соціометричні статуси: 

• «зірки» – найбільш бажані члени групи; 

• високостатусні, середньостатусні та низькостатусні, що визначаються за кількістю 

позитивних виборів і не мають великого числа відкидання; 

• ізольовані – члени групи, у яких відсутні як позитивні, так і негативні вибори; 

• знехтувані – члени групи, які мають велику кількість негативних виборів і малу 

кількість позитивних; 

• знедолені («парії») – члени групи, які не мають за результатами соціометрії позитивних 

виборів, а тільки негативні. 
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Фокус досліджень малих груп в рамках соціометричного напрямку звужується до 

емоційних контактів, не враховуючи інші можливі «перетину» відносин в групі. Якщо 

соціометричний статус має суб’єктивні характеристики, то соціально-психологічний – 

об'єктивні характеристики [1, с. 71].  

В цілому можна говорити про високостатусних і низькостатусних учасників групи, 

описуючи їх співвідношення:  

• високостатусний член групи більш активний, аніж низькостатусний;  

• високий статус в групі забезпечується повною згодою з груповими нормами [2, с. 45]. 

В окремих ситуаціях найбільшу прихильність груповим нормам демонструє суб’єкт, що 

займає другу за ступенем престижності позицію в групі;  

• високостатусному суб’єкту може бути дозволено відхилення від групових норм в 

спробі сприяти досягненню групової мети.  

Статус часто залежить від образу людини. Психологічний образ людини визначає 

ставлення до неї інших людей. Образ людини – це враження, засноване на зовнішності 

людини, на її мові, вчинках, думках. Він включає в себе потреби, мотиви поведінки, риси 

характеру, типові емоційні переживання і індивідуальні вчинки в різних життєвих ситуаціях.  

Гальперін П.Я. відзначає, що позитивні, конструктивні ділові та особисті стосунки 

можуть стати причиною високого статусу людини в групі (в тому числі і в підлітковому). 

Негативні відносини можуть негативно позначитися на ролі підлітка в групі, на його 

соціально-психологічному статусі, аж до відчуження (аутсайдерства) [3, c. 46].  

Високостатусні учасники групи – явище неоднорідне. Серед високостатусних учасників 

групи завжди є певний відсоток тих, хто прагне бути лідером, але поки з різних причин не є 

ним. Тому, чим більше активних, тим вище ймовірність боротьби за лідерство в групі. Тому 

вони постійно конкурують з лідерами, змушуючи їх розвиватися, вдосконалюватися. Але є і 

ті, хто не прагне стати лідером, їх влаштовує позиція, яку вони займають в групі. В такому 

випадку вони можуть підтримувати лідерів і виконувати їх доручення. Доля лідерів дуже часто 

залежить від того, яку позицію щодо них займуть інші високостатусні учасники групи. 

Велика кількість високостатусних учасників підліткової групи може зіграти негативну 

роль для самої групи, так як в зв'язку з підлітковим егоцентризмом кожен буде просувати свої 

ідеї, переслідувати інтереси своєї мікрогрупи, не слухаючи інших. Чим більше 

високостатусних учасників групи, тим може бути складніше дорослим співпрацювати з даною 

групою, так як підлітки, якими керують почуттям дорослості, можуть, як активно сприяти, так 

і активно протистояти будь-яким установкам дорослих. Межі між високостатусними і низько 

статусними учасниками групи дуже умовні. 

Загалом, у науковій і науково-популярній літературі крім соціометричного статусу ніде 

більше не дається чітких критеріїв визначення межі між ними. Це розмежування швидше 

встановлюється емпірично через оцінку частоти ступеня тяжіння підлітка до одного з цих 

полюсів в різних видах діяльності групи. На відміну від соціометричного статусу, підліток 

може займати різні соціально-психологічні статуси в групі одночасно в різних видах 

діяльності. 

Таким чином, труднощі взаємодії підлітків з навколишніми людьми розглядаються 

сучасними дослідниками як результат внутрішніх і зовнішніх протиріч, властивих цьому віку. 

Зовнішніми факторами, що впливають на підлітка, є вимоги батьків, учителів, групи 

однолітків, моральні норми, обов’язки; індивідуальними особливостями самого підлітка, що 

визначають його стосунки, можна вважати властиві йому ціннісні орієнтації, мотиви, інтереси, 
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потреби. При цьому, міра впливу лідера на групу також не є постійною величиною, при певних 

обставинах можливості лідера можуть зростати, а при інших, навпаки, знижуватися [4, с. 72]. 

Виділяють два типи лідерів за принципом їх висунення: формальний і неформальний. 

Неформальний лідер має великий вплив в групі незалежно від своєї посади, за допомогою 

своїх здібностей, уміння або інших ресурсів. Формальний лідер (номінальний) – людина, що 

має вплив силою статусу або посади. Окрім того, за ситуацією прояву виділяють загальне і 

ситуаційне лідерство. Загальна лідерство проявляється у всіх ситуаціях, а ситуаційне в 

конкретних ситуаціях або сферах діяльності групи (наприклад, лідерство в спортивних 

змаганнях, замальовка стінгазети). Ситуаційне лідерство може виявлятися не в конкретних 

ситуаціях, а в сферах людської діяльності (інтелектуальний, емоційний, креативне лідерство) 

Висновки. Підлітковий період – важливий етап у розвитку і становленні особистості 

людини. В цей час в структурі особистості відбуваються значні зміни, зумовлені формуванням 

свідомої поведінки, моральних уявлень і установок. Провідною потребою стає інтимно-

особистісне спілкування з однолітками, в процесі якого формуються ті цінності, які більше 

зрозумілі і близькі однолітку, ніж дорослому. Саме в підлітковому віці кожен новий контакт 

впливає на уявлення людини про себе, сприяє формуванню особистої ідентичності та 

соціалізації. 

Проблеми у взаєминах з однолітками, будь-яка форма відчуження викликає важкі 

переживання, гостро і тривалий час обмежуючи соціально-психологічні потреби в спілкуванні 

і визнання однолітками. Тут виникають багато психологічних проблем: невпевненість у собі, 

нестабільність, неадекватна самооцінка, найчастіше занижена, відкидання цінностей, активне 

неприйняття і порушення встановлених правил, негативізм, пошук себе і свого місця серед 

інших, гостра потреба у визнанні, самоствердженні. У зв'язку з цим особливої актуальності 

набуває проблема психолого-педагогічної корекції міжособистісних відносин у колективах. 

З цією метою було проведено експериментальне дослідження щодо соціально-

педагогічної корекції міжособистісних взаємин високостатусних підлітків. Дослідження 

проводилось у Миколаївському економічному ліцеї №2 у 2018 р., взяли участь дві групи 

випробуваних по 30 осіб (хлопчиків та дівчаток). Інформація про структуру міжособистісних 

відносин у групах була отримана за допомогою соціометричної методики, для вивчення 

змістовних характеристик взаємин в групах використовувалася методика оцінки 

психологічної атмосфери в колективі. Оцінюючи психологічну атмосферу в колективі, 

більшість випробовуваних охарактеризували її як сприятливу. Метою програми було 

створення умов для формування в колективі позитивних міжособистісних взаємин за 

допомогою актуалізації особистісного зростання підлітків. В процесі її реалізації 

вирішувалися наступні завдання: формування комплексу соціально-психологічних знань і 

умінь у підлітків, які забезпечують адекватне включення в систему міжособистісних взаємин 

в середовищі однолітків; підвищення загальної культури поведінки підлітків; встановлення 

сприятливої психологічної атмосфери в колективі; розвиток навичок міжособистісної 

взаємодії; розкриття позитивних якостей і рис в процесі групової діяльності. 

В процесі реалізації програми використовувалися різні форми роботи: інформаційно-

просвітницькі (дискусія, лекція, круглий стіл, диспут, мозковий штурм), соціально-

психологічний тренінг, корекційно-розвиваючі заняття, індивідуальна робота, консультування 

суб’єктів освітнього процесу. 

Резюмуючи, хочеться звернути увагу, що стосунки високостатусних підлітків можна 

покращити педагогічними засобами: вправи, спрямовані на створення сприятливої атмосфери, 
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зменшення напруги учасників групи, зняття страхів і заборон та вправи, спрямовані на 

поліпшення товариських контактів під час роботи і після її закінчення, формування 

співробітництва та взаємодопомоги всередині групи, оптимізація соціально-психологічної 

атмосфери і розвиток комунікативних навичок спілкування; вправи, спрямовані на розвиток 

навичок спілкування в різних життєвих ситуаціях, навчання навичкам колективної 

самоорганізації, розвиток нових форм співпереживання, почуттів по відношенню до інших 

учасників, до самого себе продемонстрували позитивні результати. 
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Syvenyuk V. N. 

The problem of interpersonal relations of high-status teenagers 

Abstracts. The paper deals with correction of relations between high-status teenagers and stylistic 

peculiarities of interpersonal relations. The results of the research can be used by psychologists, teachers, 

parents to correct the behavior of children. 

Keywords: high-status member of the group; low-status member of the group; leader; outsider; sociometric 

status; socio-pedagogical correction. 

 

Сывенюк В. Н. 

Проблема межличностных отношений высокостатусных подростков 

Аннотация. В работе рассматриваются вопросы коррекции отношений высокостатусных 

подростков и стилевые особенности межличностных отношений. Результаты исследования могут 

быть использованы психологами, преподавателями, родителями для коррекции поведения детей. 

Ключевые слова: высокостатусный член группы; низкостатусный член группы; лидер; аутсайдер; 

социометрический статус; социально-педагогическая коррекция. 
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ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ 
Білошапка В. С. ст. гр. 5261м, Трибулькевич К.Г., д-р пед. наук, професор кафедри 

соціально-гуманітарних дисциплін 
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Аннотація. висвітлено основні проблеми навчання вищої школи, розглянута їх 

сутність та шляхи вирішення за умов сучасності; указано необхідність змін та їх 

вплив на майбутнє країни, з боку розвитку сфери економіки та процесу росту країни. 

Ключові слова: вища школа; заклади вищої освіти; спеціалізація; навчальний процес; 

проблематика. 

Основною метою освіти на сьогоднішній день є виховання в молоді прагнення до 

динамічних знань, формування вміння вчитися та розвивати гнучкість мислення, 

перелаштовуватись до сучасного світу. Саме з цих понять ми можемо прослідкувати 

актуальність визначення, вивчення та прагнення до змін наявних проблем у системі закладів 
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вищої освіти. На сьогодні складно визначити та окреслити всі можливі проблеми навчання у 

вищій школі, але можемо виділити кілька найбільш актуальних і глибоких проблем у системі 

виховання студентів – майбутніх спеціалістів. 

Основна частина. Питання проблематики закладів вищої освіти розглядали такі сучасні 

науковці, як Биков А.В., Гурєєв М.В з боку психологічного та соціологічного стану ситуації. 

Яковець В. досліджував проблеми розвитку освіти та роль технологій в них. Багато робіт було 

опубліковано, Берулавим Г.А., в яких досліджувалась роль освіти в розвитку особистості. 

За результатами досліджень багатьох науковців ми можемо зробити висновок, що 

найбільшою проблемою вищою освіти України є надто велика кількість закладів вищої освіти 

[1]. Результатом такого переповнення є спрямованість освітніх закладів не на навчання 

кваліфікованих спеціалістів, а на більшу кількість студентів, які, іноді, відвідують свій 

навчальний заклад тільки під час сесій для отримання мінімальної оцінки. Як результат - 

тисячі молодих «спеціалістів», які не мають жодного уявлення про свою спеціальність. Мати 

диплом вищого навчального закладу вже не є символом престижу та освідченності. 

Другим не менш важливим аспектом в занепаді ролі вищої освіти є психологічний стан 

абітурієнта, а потім і студента. У наші часи проблема самоіндентифікації молоді, як майбутніх 

спеціалістів у конкретній галузі не є першочерговою. Більшість шкіл та батьків контролюють 

загальний розвиток по усім предметам та рідко намагаються виділити найбільш сильну 

сторону та спрямувати розвиток дитини у цьому напрямку. Результатом є неможливість 

абітурієнта правильно вибрати свою спеціальність та роль у соціумі в цілому. Більшість 

студентів отримують незадоволення від обраної професії, що призводить до низьких оцінок та 

зменшення бажання навчатись взагалі. Як шлях вирішення, можливо інтегрувати безкоштовну 

позакласну діяльність для учнів молодшої школи. Що дозволить швидше обрати правильний 

шлях для майбутніх студентів і зосередити максимум уваги на потрібних дисциплінах. Крім 

того, за словами А.Ю. Абрамовича, найбільші успіхи в роботі мають ті фахівці, які люблять 

свою спеціальність та мають бажання до підвищення рівня своїх знань [2]. 

Наступною проблемою на шляху до становлення майбутніх фахівців є застаріла система 

навчання, яка вже не встигає за сучасним світом. До цієї ж проблеми можна додати, що не 

тільки актуальні знання необхідні для опанування фаху, а й розвиток самостійного способу 

мислення. За старою ж системою навчання всі студенти виконують типові завдання, які 

завжди вирішуються по вже заданому шаблону. Необхідно додати більш творчій підхід до 

вирішення задач, навіть у технічних галузях. Адже у реальних робочих обставинах найбільш 

цінним є фахівець, який знайде найкращий вихід з нестандартної ситуації. 

До цього можемо додати, що вісімдесят відсотків студентів наполягають на тому, що на 

вивчення спеціальних предметів недостатньо годин у розкладі, натомість половину часу 

займають загальні науки. Звісно, ми не можемо говорити про те, що ці предмети є 

непотрібними, але більшість з них вже викладалась у середній школі. Крім того, можна 

зауважити, що необхідність цих наук студент може сам вибрати, або взагалі вивчати 

самостійно, замість того, щоб самостійно опановувати матеріал, на який не вистачає годин в 

університеті. Один із варіантів вирішення, це самостійний вибір додаткових предметів. Що ще 

раз впливає на бажання студентів навчатись та розвиває індивідуальність, навчає першим 

крокам вибору та самостійності. 

Висновки. Багато недоліків можна виокремити у сучасній системі навчання, але основні 

з них необхідно вирішувати у найкоротші строки. Треба наголосити, що саме на державному 

рівні необхідно впроваджувати зміни, адже саме для нашої країни так необхідні 
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висококваліфіковані спеціалісти у непростий час, коли необхідно доводити всьому світу, що 

ми не тільки самостійні і незалежні, а і варті великої пошани. Саме на державному рівні 

необхідно долучати молодь до активного та осмисленого навчання. Тільки жорсткі заходити, 

такі як скорочення кількості університетів, підвищення кваліфікації педагогів, посилення 

контролю навчання та відвідування студентами занять, можуть принести позитивні зміни у 

закладах вищої освіти.  
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В один конкретний момент перед учнями постає питання їхнього професійного вибору. 

Цей вибір може вплинути на їх подальше життя. Головним являється те, щоб цей вибір був 

правильним, усвідомленим та зваженим. Адже вибір майбутньої професії повинен відповідати 

власним інтересам, нахилам кожної людини та викликала у неї почуття задоволення. Отже, 

кожному учню потрібно надати повну та різноманітну інформацію стосовно 

профорієнтаційного спрямування.  
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Проблематику методів та форм профорієнтаційної роботи в загальноосвітньому 

навчальному закладі досліджували: В.В. Ярошенко, Д.О. Закатнов, А.П. Кобилін, Р.В. 

Григорович, Н. А. Побірченко, М.А. Вождай, О.Г. Пономаренко та інші.  

Профорієнтація – це система заходів, спрямованих на виявлення особистісних 

особливостей, інтересів і здібностей у кожної людини для надання їй допомоги в 

усвідомленому виборі професії, найбільш відповідної її індивідуальним можливостям. 

Профорієнтаційна робота сприяє цілеспрямованому розвиткові здібностей і талантів людини, 

зростанню її професіоналізму, працездатності, збереженню здоров’я і виступає одним із 

найважливіших елементів державної політики у сфері соціального захисту та зайнятості 

населення. Така діяльність забезпечує ефективне використання трудового потенціалу особи, 

сприяє підвищенню її соціальної та професійної мобільності, відіграє значну роль у 

профілактиці вимушеного безробіття. Дуже важливим є те, що профорієнтаційна робота 

реалізується через позакласну та позашкільну навчально – виховну роботу з учнями. Тому це 

змушує з нової точки зору поглянути на організацію профорієнтаційної роботи в 

загальноосвітньому навчальному закладі.  

Узагальнюючі цілі профорієнтаційної роботи в загальноосвітньому навчальному закладі, 

можна виокремити наступні завдання:  

 надання профорієнтаційної підтримки учням у процесі вибору профілю навчання та 

сфери майбутньої професійної діяльності;  

 вироблення в учнів свідомого ставлення до праці, професійне самовизначення в умовах 

свободи вибору сфери діяльності у відповідності зі своїми можливостями, здібностями та із 

урахуванням вимог ринку праці.  

Важливою умовою ефективності системи профорієнтаційної роботи є наступність 

окремих її етапів, на кожному з яких профорієнтація має свої завдання, свої методи: 

 профорієнтаційна робота у школі. Основне завдання профорієнтації на цьому етапі – 

професійна просвіта та визначення здібностей і професійних намірів учнів; 

 профорієнтаційна робота у позашкільних навчальних закладах. Для цього етапу 

характерна систематизація досвіду, знань, умінь, навичок, набутих на першому етапі; 

 профорієнтаційна робота у професійному середовищі. ЇЇ особливістю є, насамперед, 

професійна адаптація. 

Дуже важливим аспектом у профорієнтаційній роботі в загальноосвітньому навчальному 

закладі є те, що користь така робота приносить тільки тоді коли в її роботі приймають участь 

всі учасники навчально – виховного процесу, а саме: учні, педагоги та безпосередньо батьки. 

Для того щоб учень зробив певний вибір свого професійного спрямування необхідно 

застосовувати наступні методи: 

 комплексний характер профорієнтаційних послуг: організація профорієнтаційної 

діяльності повинна здійснюватись в соціально-економічному, психолого-

педагогічному, медико-фізіологічному та професійному напрямах для забезпечення 

різнобічної готовності молодої людини до вибору професії; 

 узгодження інтересів учня; 

 діяльнісний підхід до визначення професійногоспрямування; 

 взаємозв’язок школи, сім’ї, виробництва і громадськості в здійсненні 

профорієнтаційних заходів; 
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 систематичність і наступність у профорієнтації: необхідність проведення 

профорієнтаційної роботи з 1 по випускний клас школи; 

 зустрічі зі спеціалістами (представниками ВНЗ) різних професій. 

 отримання повної інформації про певне ВНЗ. 

Ще однією дуже хорошою формою профорієнтації є екскурсії до різноманітних установ 

та підприємств, де учні мають змогу наочно подивитися на ту чи іншу професію, розпитати 

працівників про всі нюанси їх професії, оглянути умови роботита особливості праці. Також 

при виборі ВНЗ учні спираються на наступні критерії: 

- розташування ВНЗ; 

- імідж даного ВНЗ; 

- наявність бюджетних місць; 

- співпраця ВНЗ із міжнародними підприємствами; 

- надання від ВНЗ робочого місця; 

- відгуки інших студентів тощо. 

 

Висновки Отже, вдало організована професійна робота вже сьогодні – це запорука 

стабільної роботи вищого навчального закладу в майбутньому. Адже надавши повний спектр 

вибору і зацікавивши учнів, ВНЗ набирає певних студентів, які згодом стануть 

кваліфікованими фахівцями. Для нашої країни це являється важливим, тому що постає 

проблема професійного підбору кадрів, який включає в себе питання профорієнтації, 

професійного відбору. 
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Аннотація. Розглянуті у тезисах питання, що стосуються психолого-

педагогічної моделі викладача допомагають більш ширше зрозуміти сутність процесу 

навчання та рівень відповідальність сторін за його результат. За допомогою 

отриманих знань можна оцінити якість проведення освітнього процесу та за 

необхідності скорегувати його. 

Ключові слова: викладач вищої школи, педагогіка, педагогічна культура.  

  
Вища школа є установою яка здійснює освітню діяльність на певних рівнях вищої освіти, 

а саме проводить наукову, науково-технічну, інноваційну та/або методичну діяльність, 

забезпечує організацію освітнього процесу і здобуття особами вищої освіти, післядипломної 
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освіти з урахуванням їх покликань, інтересів і здібностей [1]. Із визначення стає зрозумілим 

наскільки високою є відповідальність педагогічного персоналу, адже необхідно позитивно 

впливати та розвивати професійну і громадянську самосвідомість студентів. Окрім високого 

рівня вузько кваліфікованих знань педагог повинен володіти високорозвиненими соціальними 

навиками, які допоможуть йому завоювати повагу та авторитет серед студентства. 

 Оскільки у ХХІ століття, ми можемо спостерігати стрімкий розвиток різноманітних 

сфер діяльності людини що спонукає до адаптації методів навчання та в певному роді деякої 

зміни соціальної стратегії поведінки, то питання психолого- педагогічної моделі викладача 

вищої школи залишається актуальним.  

Можна назвати багато вчених які цікавились цим питанням, серед них: 

С. Г. Шаповаленко, В. О. Сухомлинський, І. Ф. Свадковський, І. А. Каїров, Н. К. Гончарів, 

Е. І. Моносзон, Н. І. Болдирев, Н. А. Константінов, Е. Н. Мединській. 

Метою даної роботи є розгляд поняття психолого-педагогічної моделі викладача вищої 

школи та шляхів реалізації цієї моделі.  

Викладачі вузів виступають однією з основних професіональних груп, на яку суспільство 

покладає дві, надзвичайно важливі і взаємопов'язані задачі: 

1. збереження, примноження і трансляція культурного і науково-технічного здобутку 

суспільства і цивілізації в цілому.; 

2. соціалізація особистості на відповідальному етапі її формування, пов'язаної з отриманням 

професійної підготовки, яка вимагає вищого професійного рівня.  

Сучасні умови розвитку суспільства заклали нові вимоги до спеціалістів, яких почали 

більш спрямовано готувати за різними інтегрованими програмами. Це вимагало від 

викладацького корпусу серйозних трансформацій. Досить гостро постали питання про те 

якими знаннями і навичками повинні володіти вузівські викладачі, щоб навчитися на практиці 

використовувати отримані знання.  

Ідеальний образ сучасного викладача вищої школи бере свій початок в уявленнях 

сучасної філософії про вчителя життя, який характеризується як яскрава, самобутня, творча, 

не позбавлена харизматичності особистість, здатна відчути проблеми і суперечності життя і 

пропустити через свою індивідуальність, через своє життя, особистість, яка передає життєві 

цінності і зразки професійної поведінки. 

Однак необхідно зазначити, що сучасний викладач вищої школи відчуває кризу 

переорієнтації духовних цінностей, свого професіоналізму, затребуваності суспільством своїх 

фундаментальних знань, включеності власної професійної діяльності у контекст розвитку 

сучасного суспільства. Отже, інтегративним стрижнем професіонала-педагога є високо 

сформована педагогічна культура, що дозволяє особистості самоактуалізуватися та 

самореалізуватися в житті, знайти особистісні змісти в освіті. І чим більшою мірою 

викладачеві притаманна професійно-педагогічна культура, тим повнішою буде його 

самореалізація. Правильним буде і обернене твердження – чим повнішою є самореалізація 

викладача, тим більшою мірою сформована в нього професійна педагогічна культура. 

У педагогіці вищої школи вважається загальновизнаним. що професійні вимоги до 

педагога повинні складатися з трьох основних комплексів: загальногромадянські риси, 

властивості, що визначають специфіку педагогічної професії, спеціальні знання, уміння й 

навички зі спеціальності.Професійна діяльність викладача вищої школи вимагає наявності 

певних особистісних якостей. соціально-психологічних рис і педагогічних здібностей. 

Серед них основні такі: 
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1. Загальногромадянські риси: широкий світогляд, принциповість і стійкість переконань, 

громадянська активність і цілеспрямованість, національна самосвідомість, патріотизм і 

толерантність щодо інших народів і культур, гуманізм і соціальний оптимізм, високий 

рівень відповідальності та працелюбність 

2. Морально-психологічні якості: Чесність і ясність у взаєминах з людьми, високий рівень 

загальної психологічної культури, повага до професіоналізму інших і наукової спадщини, 

акуратність і охайність, дисциплінованість і вимогливість. 

3. Науково-педагогічні якості: Науково-педагогічна творчість, професійна працездатність, 

активна інтелектуальна діяльність, науковий пошук, педагогічне спрямування наукової 

ерудиції, педагогічна спостережливість, педагогічна уява та інтуїція, володіння 

педагогічною технікою, активна інтелектуальна діяльність, науковий пошук, гнучкість і 

швидкість мислення у педагогічних ситуаціях, висока культура мови та мовлення, 

володіння мімікою, тоном голосу, поставою , рухами і жестами. 

4. Індивідуально-психологічні особливості: високий рівень соціального сприйняття й 

самопізнання , висока інтелектуально-пізнавальна зацікавленість і допитливість. інтерес 

до розвитку потенційних можливостей студентів і потреба в педагогічній діяльності з 

ними, позитивна Я-концепція. високий рівень домагань, емоційна стійкість, витримка й 

самовладання, саморегуляція, самостійність і діловитість у вирішенні життєво-важливих 

завдань, твердість характеру. 

5. Професійно-педагогічні здібності: адекватне сприйняття студента, безумовне прийняття 

його як особистості, педагогічний оптимізм, проектування цілей навчання, прогнозування 

шляхів становлення майбутнього спеціаліста, конструювання методичних підходів і 

здатність передбачати можливі результати, організаторські та комунікативні здібності, 

духовний вплив на академічну групу і особистість студента, організація розвиваючої 

інтеракції.  

Особливість діяльності викладача вищої школи полягає в тому, що вона є складно 

організованою і складається з декількох взаємозв'язаних видів, які мають спільні компоненти. 

Викладач вузу здійснює такі види діяльності як : педагогічна, науково-дослідна, професійна, 

адміністративно-господарча, управлінська, комерційна і суспільна [2, 3]. Однак провідну роль 

в діяльності викладача відіграє педагогічна діяльність.  

Що стосується вимог до особистісних якостей викладача, то для налагодження 

оптимальних стосунків зі студентами він має володіти такими рисами: об'єктивність в оцінці 

знань, поважне ставлення до студентів і терпіння, доброзичливість, вимогливість, 

фактичність, зацікавленість в успіхах студентів. Викладач має володіти також професійними 

вміннями, дотримуватись логічної послідовності у висвітлені матеріалу, викладати матеріал 

ясно, доступно, роз'яснювати складні положення, виокремлювати головні моменти, вміти 

викликати та підтримати інтерес аудиторії до предмету. Студент має сприйматись викладачем 

як суб'єкт навчання, їх взаємодія має будуватись на основі діалогічного підходу, що забезпечує 

суб'єкт-суб'єктні стосунки, які ґрунтуються на рівності позицій, повазі та довірі до студента як 

свого партнера [4, 5]. Саме це дає змогу зрозуміти один-одного і є найкращим способом 

взаємодії, а також допомагає задовольнити особисті потреби і інтереси всіх учасників 

навчального процесу. Сучасний викладач не має бути маніпулятором, тобто не намагатися 

підкоряти і контролювати волю слухачів для досягнення власної мети; він має володіти 

протилежним до маніпуляції потенціалом – само актуалізацією. Цей термін ввів в науку 

американський психолог Маслоу самоактуалізуючими людьми він назвав тих, які відрізнялись 
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від інших сильною потребою в діяльності, творчості, а також відповідальністю, 

справедливістю, тощо. 

Говорячи про підготовку і перепідготовку викладачів слід відзначити такі їх основні 

функції:а)амортизаційна, яка пом'якшує розрив поколінь по освітньому рівню, 

інформованості, знаннях і ціннісних орієнтаціях;б)компенсаторна, здійснює виправлення 

недоліків функціонування попередньої освіти ;в)розвивальна, яка організовує професійний і 

загальнокультурний розвиток особистості;г)адаптивна, сприяє пристосуванню слухачів до 

змінюючихся вимог соціального середовища;д)організаційна, полягає в раціональній 

організації вільного часу викладача для його самоосвіти;Корекційна, здійснює 

цілеспрямовану зміну якостей особистості спеціаліста з урахуванням його професійно-

педагогічної діяльності у вузі. Основні принципи підготовки і перепідготовки викладачів на 

основі професійного підбору можна сформулювати таким чином: 

1. аналіз діяльності майбутнього викладача повинен бути сфокусований на моментах 

роботи, які викликають проблеми, труднощі і невдачі, а не охоплювати всю сукупність 

його професійно-педагогічних функцій; 

2. серед професійно важливих характеристик майбутнього викладача вузу необхідно 

виділити ті якості, які важко розвиваються у дорослих і погано компенсуються у 

професійно-педагогічній діяльності і які є необхідними для вирішення професійно-

педагогічних задач; 

3. професійно важливі характеристики, які можна розвивати і формувати шляхом 

навчання і тренінгів, необхідно враховувати при розробці спеціальних навчальних 

курсів і практикумів і обов'язково включати їх в навчальний процес підготовки і 

перепідготовки викладачів; 

4. компенсовані за рахунок індивідуального стилю діяльності професійно важливі якості 

особистості викладача можуть виступати підґрунтям для вибору конкретної предметної 

спеціалізації в підготовці і подальшій професійній діяльності викладача [6] 

Отже, окрім високого рівня кваліфікації та наявності вузькоспеціалізованих знань, 

педагог має бути високорозвиненою, само реалізованою особистістю, яка прагне до 

самовдосконалення і може самостійно аналізувати та корегувати свою педагогічно-

професійну діяльність в залежності від потреб.  
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Psychological and pedagogical model of a higher education teacher and the ways of its implementation 

Annotation. Considered in the theses questions relating to the psychological and pedagogical model of the 

teacher help a broader understanding of the essence of the learning process and the level of responsibility of 
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the parties for its result. Using this knowledge, you can assess the quality of the educational process and, if 

necessary, correct it. 

Keywords: teacher of higher education, pedagogy, pedagogical culture. 
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Психолого-педагогическая модель преподавателя высшей школы и пути ее реализации 

Аннотация. Рассмотрены в тезисах вопросы, касающиеся психолого-педагогической модели 

преподавателя помогают более широкое понять сущность процесса обучения и уровень 

ответственности сторон за его результат. С помощью полученных знаний можно оценить качество 

проведения образовательного процесса и при необходимости скорректировать его. 

Ключевые слова: преподаватель высшей школы, педагогика, педагогическая культура. 
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Мета роботи. У даній статті розглянуті питання, пов'язані з формуванням 

індивідуальності людини. Основною метою роботи є визначення ролі темпераменту в 

структурі формування індивідуальності. Для відповіді на це питання на початку роботи були 

розглянуті найбільш відомі теорії темпераменту, а потім представлено бачення проблеми 

взаємозв'язку темпераменту і індивідуальності. Також були розглянуті підходи до 

використання методу візуальної психодіагностики при дослідженні темпераменту і його 

практичної значущості при первинному визначенні темпераменту людини. 

Актуальність. Вплив темпераменту на особистість є колосальним. Залежно від того, до 

якого типу за темпераментом відноситься особистість, буде залежати індивідуальна 

сукупність особливостей, які супроводжують її психічну сутність. Саме тому питання 

дослідження темпераменту вкрай важливе при дослідженні питання про індивідуальність. Для 

глибокого наукового аналізу темпераменту у взаємозв'язку з індивідуальністю необхідно 

використовувати спеціальну техніку і піддавати доводи щодо цієї прихованої від погляду 

людини психічної властивості глибоким емпіричним дослідженням. Питання темпераменту 

досліджували: І. Кант, П. Ф. Лесгафт, І. П. Павлов 

Темперамент завжди цікавив вчених і перші теорії темпераменту по відношенню до 

індивідуальних відмінностей вийшли з медичної науки. Першим автором, який провів 

класифікацію людей, став грецький лікар Гіппократ. Гіппократу належить диференціація 

людей в залежності від рідини, найбільшим чином переважної в організмі людини. Такою 

рідиною вважалася флегма, кров, жовч і чорна жовч. Залежно від переваги тієї чи іншої рідини 

визначався індивідуальний набір реакцій, особливостей поведінки та світовідчуття людини.  

Дана теорія увійшла в історію під назвою гуморальної теорії темпераменту. 

Наступною найбільш поширеною теорією темпераменту стала теорія психоаналітика К. 

Г. Юнга, в основі якої — спосіб поповнення енергії індивідом і спрямованості цієї енергії на 

mailto:lilysh34@gmail.com
mailto:kafshd.nus@gmail.com
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конкретний об'єкт. Юнг зазначав, що “загальні типи установки відрізняються один від одного 

своєрідною установкою по відношенню до об'єкта” . Згідно з Юнгом, екстраверти — це люди, 

що направляють свою енергію у зовнішній світ і черпають сили для подальшої 

життєдіяльності із зовнішнього світу. Інтроверти, за Юнгом, це повна протилежність 

екстравертів. Їх енергія завжди спрямована на свій внутрішній світ, в якому інтроверти 

найчастіше і перебувають.  

Потім, з розвитком психофізіології, вчені-психофізіологи завдяки своїм можливостям і 

науковому інтересу до цієї тематики також внесли свій вклад в дослідження темпераменту. 

Одним з перших учених, який доклав зусиль до дослідження темпераменту на базі 

психофізіології, став І. П. Павлов. 

Сила збудження по Павлову визначала працездатність нервової клітини, обумовлюючи 

її витривалість. Сила гальмування, в свою чергу, зумовлювала освіту гальмівних умовних 

реакцій, таких як вгасання і диференціювання. 

Виділені Павловим типи нервової системи не тільки по кількості, але і по основним 

характеристикам відповідають чотирьом класичним типам темпераменту. 

На темпераменті базується протікання реакції живого організму, продиктоване 

особливостями нервової системи. У питанні про взаємозв'язок темпераменту і особливостей 

світосприйняття немає чіткої залежності, проте не дивлячись на це можна виявити 

взаємозв'язок, досліджуючи емоційні і рухові реакції особистості по відношенню до того чи 

іншого аспекту зовнішнього світу. 

Підходячи до питання візуальної психодіагностики темпераменту та індивідуальних 

відмінностей особистості, слід дати визначення цьому поняттю. 

Візуальна психодіагностика — це метод визначення основоположних складових 

структур психіки (характеру, темпераменту, особистісних рис, когнітивних здібностей) 

шляхом спостереження за зовнішніми найбільш яскраво вираженими характеристиками 

індивіда.  

Виходячи зі змісту сказаного, візуальна психодіагностика відноситься до специфічного 

психологічного методу пізнання — це складний багатогранний 

процес визначення типу особистості на підставі великої кількості психологічних 

факторів: 

При визначенні темпераменту методом візуальної психодіагностики слід враховувати 

наступний ряд факторів: 

A. Характер жестикуляції і пересувань людини 

Б. Емоційну експресію 

B. Вокальні характеристики 

Г. Характер процесу слухання співрозмовника. 

В процесі візуальної психодіагностики обов'язково слід враховувати контекст, в якому 

діє суб'єкт. В іншому випадку діагностика може допустити ряд помилок і неправильно 

визначити темперамент випробуваного, що згодом може призвести до неправильних 

висновків про загальний портрет особистості. 

Висновки. Підводячи підсумок, можна зробити наступні висновки: 

Темперамент, з позиції психофізіології, розглядається не як окрема структура 

особистості, але як її складова частина, що впливає на особистість і на формування 

індивідуальності останньої. Темперамент істотно впливає не тільки на швидкість і динаміку 

протікання нервових процесів, але і на схильність індивіда до тих чи інших форм соціальної 
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взаємодії. Метод візуальної психодіагностики є досить складним способом пізнання, що 

вимагає від спостерігача ґрунтовної теоретичної підготовки та спеціальних особистісних 

якостей, що сприяють втіленню цього методу в життя. 
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Аннотація. Навчання - це важка і не завжди радісна праця. У зв'язку з цим проблеми 

філософії освіти близькі проблемам філософії творчості та філософії праці. 

Необхідно подолання тенденції «адресності» підготовки фахівців, так як неможливо 

надійно передбачити нові напрямки науки і технології найближчого майбутнього. 

Ключові слова: філософія освіти, філософсько-освітнє знання, філософія, освіта, 

інтелектуальний розвиток, професійна освіта. 

 

Вступна частина: Навчання - це наша щоденна робота. Скільки б не твердили дорослі. 

що вчитися потрібно, однак розуміє цей факт підростаюче покоління, на жаль, тільки тоді, 

коли багато чого втрачено. Кант висловлював багато різних думок, стосовно цього. Основні 

відомі питання філософії, виділені Кантом: «Що я можу знати?», «Що я повинен робити?», 

«На що я можу сподіватися?», які, в цілому, виражаються одним питанням: «Чим є людина?» 

Так само і проблеми філософії та методології освіти можна коротко висловити, 

перефразувавши Канта, основними проблемами-питаннями, які повинні вирішуватися в 

системі «Учень-учитель»: «Що я можу дізнатися?», «Як я можу це дізнатися?», Ким я буду?», 

або в загальному: «Що є Я?», або «Який мій образ для мене і оточуючих?» Свого часу 

К.Ясперс, висловлюючи занепокоєність нівелюванням освіти в нашому столітті, писав: «В 

існуванні масового порядку загальна освіта наближається до вимог середньої людини. 

Духовність гине, поширюючись в масі, раціоналізація, доведена до грубої ментальної 

доступності розуму, привносить в кожну область знання процес збідніння. З нівелює масовим 

порядком зникає той освічений прошарок, який на основі постійного навчання знайшов 

дисципліну думок і почуттів і здатний відгукуватися на духовні твори » 

Першоосновою для розуміння процесу освіти є розуміння, що це, в першу чергу, творчий 

процес, для якого необхідні енергія, потрібні сили. Навіть в цьому сенсі філософія освіти 

близька проблемам філософії творчості, філософії праці.  

І знову корисно процитувати Канта: «Принцип мистецтва виховання, який особливо 

повинні були б мати перед очима люди, складові плани виховання, говорить: діти повинні 

https://pidruchniki.com/15660212/psihologiya/psihologichni_teoriyi_temperamentu
http://ua-referat.com/
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виховуватися не для сьогодення, а для майбутнього, можливо кращого, стану роду людського, 

тобто для ідеї людства і по загальному призначенню ... 

Основна частина: Таким чином, працівники системи освіти і за часів Канта, і зараз 

практично самотні. Взагалі кажучи, освіта молоді неможлива без примусу. Навчання, 

отримання освіти - це праця, а вона не може завжди і у усіх відношеннях бути задоволенням і 

радістю. Корінна фальш склалася всередині сучасної системи освіти ідеології - установка на 

обов'язкову цікавість навчання, на методики всілякої релаксації і мимовільного навчання, 

навчання «само собою» і «між іншим», навчання під музику і в танці, складання заліків і 

іспитів у формі шоу або спектаклю. Але ці методики не зазнають продуктивності, бо хоча вони 

й маскують обов’язковість навчання, та вона все одно залишається для учнів очевидним 

фактом. Не дарма саме філософи й психологи зацікавилися проблемою ефективності системи 

освіти й занурилися у вирішення цієї проблематики. 

Навчання - важка і далеко не завжди радісна праця. Наведу цитату з роботи Канта «Про 

педагогіці», яка містить більш ніж актуальні думки: «На питання, чи не краще б подбало про 

нас небо, якби надало для нас все в уже готовому вигляді, доводиться відповідати "ні", так як 

людині необхідні заняття, навіть такі, які тягнуть за собою відомий примус. Точно так же 

фальшиве припущення, ніби Адам із Євою, варто було б їм тільки залишитися в раю, нічого б 

там не робили, а тільки разом їли б, співали аркадські пісеньки та милувалися красою природи. 

Нудьга замучила б їх напевно так само, як і інших людей в подібному становищі. 

Людина повинна бути зайнята таким чином, щоб ії цілком поглинала та мета, яку вона 

має перед очима, щоб вона зовсім не помічала себе і щоб кращий відпочинок для неї був після 

роботи. Дитина, отже, повинна бути приучена до роботи. А де ж слід прививати цю схильність 

до роботи, як не в школі? Школа є примусовою культурою. Вкрай шкідливо привчати дитину 

дивитися на все, як на гру. Виховання повинно бути примусовим, проте воно не повинно стати 

через це рабським. Корисно привести в даному випадку і слова відомого англійського 

мислителя XIX ст. Т.Карлейль: «Ясний погляд на речі і свіжа сила для діяльності - ось 

найбільший успіх навчання, вправи – найкращий учитель. У наш час знати і вміти — зовсім 

різні терміни, але ж в цьому перша причина всієї людської культури, зовнішній камінь 

справжньої освіти, те, що людина перш за все повинна бути підготовленою до праці, ряд 

поколінь зовсім не ворушилися, і ми бачимо наслідки цього! »  

Філософська освіта - складова частина будь-якого освітнього спрямування, хоча 

філософія як навчальна дисципліна не завжди була бажаною в системі освіти, в тому числі і 

російської.  

У цьому контексті важливо ще раз підкреслити, що філософська думка, в тому числі і 

така, наприклад, її «прикладна» область, як соціальна філософія, що не призначена в своєму 

вищому людському призначенні створювати для практиків технології перебудови суспільства 

або «керівництва» за впливом на хід історії.  

Згадаймо невдалий досвід застосування філософських концепцій у соціальній практиці - 

в історичному розмаху від Платона в Сіракузах до Леніна в Росії. Філософія виконує більш 

істотну і несуєтну задачу - вона відкриває шлях до розуміння людиною сенсу історії та 

самовизначення себе в ній.  

Для такого самовизначення людина має свободу волі і надприродну сутність, що дає їй 

можливість наближення до світла Істини і Добра. Що до освіти, то в цій близькій області 

методологічна роль філософії може бути більш прогнозованою і виражатися в позитивних 

результатах. Філософія з її центральною проблемою «Чим є людина? » допомагає людині« 
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пізнати самого себе » і через це «бути самим собою». Філософія - шлях пізнання самого себе 

людством в його духовному русі від світу, яким він є, до світу, яким він має бути. Філософія в 

синтезі з культурологією в освітньому просторі дозволяє здолати знеособленість 

інтерсуб’ективного наукового знання, потопаючого в інформації, де ученість (сума знань) не 

сходиться з мудрістю. Все більша людинорозмірність наукового знання (оскільки "людина є 

міра усіх речей" і це, безумовно, так) призводить до синтезу в одне органічне ціле 

філософських, культурологічних і науковотехнічних знань в єдиному освітньому 

інтеллектуально- духовному просторі. Це дозволяє нам говорити про настання в XXI ст. 

другого Ренесансу, що відрізняється від першого пізнанням переважно не людини у світі, а 

світу в людині. Онтологія у філософії науки - це вчення про буття науки як специфічного 

об'єкту, але вона, як видно з робіт за філософією науки, залишається річчю для "філософії 

науки". На сьогодні "філософія науки" майже порожня в онтологічному сенсі (у сенсі знання 

того, що ж таке наука); філософія науки є предметом забави природників. 

Вони тяжіють до філософствування, і філософів за профессією, що погано знають з 

практики, що таке реальна наукова діяльність. Якби "філософія науки" до теперішнього часу 

відбулася, то її б штудіювали не лише філософи (що зараз має місце), але і математики, фізики, 

хіміки (що практично не має місця і зовсім не тільки тому, що учені зовсім не знають про 

"золоту" для них область знаннь). Поки ж філософія науки як ідея більше є "філософією 

науки", тобто найменування спроб сформувати спадкоємний напрям майбутньої філософії 

науки. 

Великі проблеми в спеціалізованій освіті бачив К.Ясперс: "Поширилася спеціалізація: 

необхідне для цього знання може бути досягнуте засвоєнням методів і зведене до простої 

форми у своїх результатах. У хаосі всюди розкидані оазиси, де люди, маючи професійне 

знання, здатні до чого завгодно. Але це знання розкидане: окрема людина може виконувати 

лише окремі функції, і це її уміння часто подібне до обмеженої сфери, яку вона має, але 

призводить до єдності з усією суттю і цілісністю освіченої свідомості".  

Висновки: Включення в зміст освіти знань з суміжних наук, особливо фундаментально-

концептуальних знань, дозволить оптимізувати інформаційне перевантаження студентів за 

рахунок відповідного зменшення долі тривіально-рецептурних знань. Разом з цим через 

розширення інтелектуально-творчого діапазону фахівців, що освоїли основи знань в інтер-

дисциплінарних областях, буде підвищена ефективність їх духовно-пізнавальної і 

матеріально-практичної діяльності. 
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Sachkovskiy V. O. 

Philosophy of education and modern pedagogy 

Annotation. Learning is a hard and not always joyful job. In this regard, the problems of the philosophy of 

education are close to the problems of philosophy of creativity and philosophy of labor. It is necessary to 

overcome the tendency of "targeting" the training of specialists, since it is impossible to reliably predict new 

directions of science and technology of the near future. 

Keywords: philosophy of education, philosophical and educational knowledge, philosophy, education, 

intellectual development, vocational education. 
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Философия обучения и современная педагогіка 

Аннотация. Обучение - это тяжелый и не всегда радостный труд. В связи с этим проблемы 

философии образования близки проблемам философии творчества и философии труда. Необходимо 

преодоление тенденции «адресности» подготовки специалистов, из за невозможности надежного 

предсказания новых направлений науки и технологий ближайшего будущего. 

Ключевые слова: философия образования, философо-педагогические знания, философия образования, 

интеллектуальное развитие, профессиональное образование. 
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Abstract: The article is devoted to the analysis of the phenomenon of youth emigration 

abroad, the causes and consequences of such a process. The article deals with the main 

problems in the country that cause the total outflow of youth abroad. 

Key words: emigration, politics, migration waves, labor potential of the country, socio-

economic situation of the country, education level. 

 

Actuality: Due to the acute political situation in Ukraine, millions of Ukrainians travel abroad 

in search of a better life. Every year the number of emigrants increases and it seems that the authorities 

are unaware of the consequences that this can lead to. So the topic is currently very relevant. 

The purpose of the article is to highlight the causes and consequences of the departure of young 

people abroad. 

Ukraine is a state located in the Eastern and partly in Central Europe, in the south-western part 

of the Eastern European Plain. The area is 603 628 km². The largest area in the country of those whose 
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territory lies entirely in Europe, the second in the European part of the world, if we take Russia into 

account. 

Since the onset of hostilities in the East, inevitable processes have started in the country, which 

now only lead to a decline. An urgent issue today is the total departure of youth abroad. 

The main reason is, of course, a material matter. According to a survey conducted by the Kiev 

International Institute of Sociology on the order of the «Mirror of the week» publication, more than 

45% want to earn more. The main reason for 31.6% is the desire to live in a more favorable and 

comfortable country. These are basic needs: a standard of living and quality of life. What does 

Ukraine offer? 

In 2017, the average salary for the year increased significantly: from 6 thousand UAH to 8.7 

ths. UAH, that is, by 46%, but also exponentially increases the cost of purchasing goods and services. 

The government is trying, with minimal effort, to improve the situation, but a third of Ukrainians still 

do not want to stay at home. So the improvements are not enough. 

Director of the Institute for the Transformation of Society Oleg Soskin asserts that the flow of 

emigration from Ukraine has intensified after the Dignity Revolution. If we take in its various forms, 

both temporary and permanent, we approached 10 million. This includes going to study, and moving 

family members. 10 million Ukrainians are abroad. Of these, some 4 million people have left for 

permanent or temporary residence in the last ten years. 6 million are those who are in an uncertain 

state: the wage earners, students, those who are 100% not yet sure that they will leave the country. " 

Victor Nebozhenko, Director of the Ukrainian Barometer Sociological Service, said that police 

and border guards had been involved in calculations earlier. But now a big politician intervened. And 

not only because migration is an indicator that the government is doing poorly with its 

responsibilities. 

"The less we show how many people leave, the easier it will be to manipulate them later in the 

election, " V. Nebozhenko says. "For this reason, the presidents keep their oaths of not censoring the 

people". 

The most popular among Ukrainians are countries such as the USA, Canada, Poland, the Czech 

Republic, Slovakia, Russia, Italy, and Portugal. According to Eurostat, as of April 2017, 112 thousand 

citizens of Ukraine live in the Czech Republic, 4.3 thousand in Bulgaria, 230 thousand in Italy, 35 

thousand in Portugal. But these are only official figures, and bypassing the official procedures there 

gets many times more Ukrainians. 

It is as impossible to calculate the exact number of emigrants as it is impossible to determine 

the number of migration waves that Ukraine experienced and is experiencing. Ukrainian political 

scientist Viktor Nebozhenko says that the second wave is underway. In the first wave, people with 

qualifications from relatives in developed countries were leaving Ukraine. 

“Now the second wave is when people no longer leave for developed countries, but for those 

from where their own labor force has moved to developed countries, ” the expert says. 

Just like in communicating vessels: they leave the UK from Poland, and to Poland - from 

Ukraine. Only in this system of the conditional three vessels Ukraine is above all, and no one will 

come into it from Poland and Great Britain. 

“The third wave will be when young people without a profession start to leave, ” says 

V.Nebozhenko. “This will happen in a couple of years. The wave will be the strongest. Boys and girls 

will leave immediately after school, not expecting anything, not counting on anything. These will be 

competitors Arabs and Africans, 2 million of whom migrated to Europe. Because of this, Europe is 



Філософські та культурологічні проблеми людства 

 очима студентства 
 

ІІ Всеукраїнська студентська науково-практична конференція 

 
 
  

 
279 

 

uncomfortable, it’s better for Ukrainians to clean up, not Arabs and Africans, so her choice is 

conscious. " 

Last year, the western neighbor of Ukraine, Poland, issued more than 800 thousand work 

permits, another 300 thousand - Italy. 60 thousand of our students last year went to study at Polish 

universities, 25 thousand - in German. It’s not difficult to correlate with the statistics of other countries 

- and an impressive reality will appear before your eyes: Ukrainians are leaving the country en masse, 

having lost faith in change for the better, the Express newspaper writes. 

“At the height of the summer working season, villages in many regions of Ukraine will become 

empty, many apartments in cities will remain empty - people will leave. This year, according to 

calculations, in the summer months more than 5 million Ukrainians will be abroad - more than half 

of the current labor potential of Ukraine. All of them will work on the economies of foreign countries, 

so my dear became a stepmother. As you understand, a significant part of labor migrants will never 

return home - unless on Easter or Christmas or to visit their family. Polls show: 65% of Ukrainians 

aged 14–35 want to go abroad temporarily or permanently. It is easy to understand that the migration 

moods in the following years only increase, ”the article notes. 

Yegor Stadny, executive director of the analytical center CEDOS, comments: “The number of 

Ukrainian students who go abroad to study will increase. - This trend is promoted by globalization, 

the market for international education is constantly growing. In 2005 there were 3 million students in 

the world who did not study in the countries of their citizenship, in 2012 there were already 4.5 million 

of such students. Entering foreign universities, our young people hope for a better future in the EU 

countries. ” 

From 3 to 5 million Ukrainians today work abroad. Only in Poland there are up to 1 million of 

our employees. It is also interesting that, according to the results of this study, Poland (22.5% of the 

total number of Ukrainian workers in the mines) went around Russia (19.2%) as the main destination 

country for long-term labor migrants. They are followed by the Czech Republic (18%), Italy (15.7%) 

and Germany (3.2%). 

“The Europeans recognize that they cannot do without our workers, both qualified and not, ” 

says Maxim Savluk, an expert on migration issues. - Let's say the Czech government has approved a 

program that allows in an accelerated mode to recruit half a thousand specialists from Ukraine. Most 

of all, Czechs are interested in construction engineers, information technology specialists, designers, 

electrical engineers, and medical professionals. But the Poles are actively invited to seasonal work - 

picking berries, vegetables, construction. ” 

Other states where Ukrainians leave for permanent residence are Israel, Russia, USA, Germany. 

And by the way, every year about 900, 000 of our citizens apply for a US green card. 5 thousand 

people annually manage to win this lottery, most of them go to live and work in the United States. 

According to the forecasts of the Institute of Demography and Social Research, in the next 45 

years the population of our country will be reduced by at least 10 million. According to the optimistic 

scenario, approximately 4 million people will remain young people, according to the pessimistic one 

- only 2.8 million. 

“Ukraine has turned into a train station, from where Ukrainians are moving around the world. 

Someone will find himself there, someone not. But they are all ready for this desperate step, to leave 

their homeland, because they are tired of waiting. People are ready to risk everything in order to at 

least try another life, ”the newspaper summarizes. 

The second factor pushing Ukrainians to go abroad is, of course, the poor socio-economic 

situation in the country. And she, unfortunately, has deteriorated sharply in recent years. 
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In particular, Ukraine’s GDP fell by 9.9% in 2015, and by 6.6% in 2014. The real incomes of 

Ukrainians (adjusted for inflation) fell last year by 22.2%, and in 2014, by 8.4%. Consequently, over 

the past two years, real incomes have fallen by 32.5% - or almost a third. 

The two main reasons for such a negative dynamic are Russian aggression and total corruption 

in Ukraine. Moreover, Ukraine does not yet have prospects for a rapid improvement in the socio-

economic situation, since President Poroshenko is the main corrupt official in the country. 

The overwhelming majority of young people want to leave the country, and only 1% of young 

Ukrainians say that they have achieved success in their homeland. At the same time, the rate of 

admission to foreign universities for five years increased by 72%. Such data was published today by 

the portal ZNAJ.UA with reference to the studies conducted by Ekaterina Vaidich, the representative 

of the Osnova political party. 

“A month and a half ago, I did a little research for myself. His results not only amazed me, but 

rather shocked me. From 60 to 80% of young Ukrainians want to go live abroad. Over the past 5 

years, the rate of Ukrainians joining foreign universities has increased by 72%. About 1% believe 

that they have achieved success in Ukraine. Another 43% think that they will not be able to reach 

career heights in Ukraine, ”the politician quotes the publication. 

E.Vaidich said that the purchase of housing in Ukraine can afford a small percentage of 

respondents, even less than those who already have their own property. The main part of the earnings 

is spent on food and basic necessities, therefore, more serious purchases are very rare. 

“About 56% of young people believe that the finances they manage go for food and the most 

necessary things. They cannot provide themselves with rest, modern gadgets, etc., ”said E.Vaidich. 

As for housing, according to her data, today 15% of young citizens of the country have it, and 

60% are sure that even hard work in the Fatherland will not provide them with the necessary funds to 

buy real estate. 

According to experts, firstly, mostly young people go to study in Western universities because 

of the general impression of the economic decline in Ukraine. Guided by the fact that welfare is better 

in the West. Secondly, as political scientist Mikhail Basarab notes, the desire of young Ukrainians to 

study in Europe does not necessarily indicate the absence of high-quality higher education in Ukraine. 

Education in the West is seen primarily as a good reason for emigration. 

According to experts, another important reason for young people going abroad is the low level 

of education in Ukrainian universities and total corruption, but also because of the general impression 

of the economic decline in Ukraine. Guided by the fact that welfare is better in the West. Secondly, 

as political scientist Mikhail Basarab notes, the desire of young Ukrainians to study in Europe does 

not necessarily indicate the absence of high-quality higher education in Ukraine. Education in the 

West is seen primarily as a good reason for emigration. 

The choice of Western universities by Ukrainians has both advantages and disadvantages. In 

Europe or the United States, young Ukrainians will rather understand the essence of democratic 

values, it will be determined whether their chosen profession is exactly what they wanted. But as a 

minus, this is all great if all the young people returned to Ukraine, and there would be work waiting 

for them here. 

This is an economic and practical problem. Ukraine does not have a strategy on the issue of 

leaving young people to study abroad, does not sign with them the appropriate documents about their 

return, does not create a sufficient number of attractive jobs. After receiving a quality education in a 

Western university, a young man has a question of choice, and he does not favor Ukraine. You can’t 

drag the youth back to Ukraine with any patriotic slogans. 
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As long as the standard of living in Ukraine does not drastically change, and honest, not corrupt 

officials will not come to politics, the situation with the emigration of young people abroad will not 

change. Every year, the population of Ukraine will decrease until it reaches critical limits. 
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The aim of the article is to analyze the relations between Ukraine and leading centers of power 

in the modern security environment on the basis of the analysis of scientific literature and information 

sources on the problems of the state policy of ensuring the national security of Ukraine in the foreign 

policy sphere, and to substantiate the priorities of Ukraine's foreign policy at the present stage. 

Formulation of the problem. At the present stage of development of international relations is 

characterized by complex transformational processes that are caused by the challenges of 

globalization, as well as the activation of such factors as religious and ethnic, and the attempts of 

individual countries to destroy the world order and, consequently, important changes in the 

international security environment. Military-political situation in the world continues to change 

rapidly, forming under the influence of powerful processes taking place in the field of international 

relations. First of all, it is a rivalry between world centers of power for the preservation and 

strengthening of its influence. 

Main content. The modern system of international relations undergoes significant 

transformations. We are witnessing the transition from the post-bipolar system of international 

relations to its new status at both the global and regional levels. These transformations have a 

significant impact on Ukraine's positioning in the new international environment and challenge the 

formation of an updated foreign policy strategy [4, p. 11]. 

The changes that have taken place in the modern security environment have led to a significant 

escalation of the national security situation in Ukraine. Those threats facing Ukraine clearly 

demonstrated the imperfection of the modern architecture of international security. 

The critical situation in Ukraine after the change in the regime has revealed not only the chronic 

weakness of its state-political system, but also the illusory nature of the hopes for the strength and 

effectiveness of international institutions, which are usually considered the basis of the security 

system in Europe [1]. 

Taking into account the fact that the tendency towards the formation of a multicentric world is 

one of the most important in modern international relations, the formation of an adequate model of 

Ukraine's relations with leading centers of power, in particular the European Union, the North 

Atlantic Treaty Organization and the Russian Federation, is a very important task. 

European integration of Ukraine remains a key priority of Ukraine's foreign policy. Despite all 

the complexities and contradictions of the current development of our state, the European idea is a 

consolidating factor that unites both political elites and Ukrainian society as a whole.  

The security system of the European Union, which is being developed within the framework of 

the Common Foreign and Security Policy of the EU, is gradually improving. Its elements are already 

in 28 European countries. The integrity of this system is gradually becomes stronger, it tends to 

expand and shows a positive dynamics. [2]. 

For missions in which the Union can resort to civilian and military means, in accordance with 

Article 43 of the Treaty on European Union, are: joint disarmament operations; humanitarian 

missions and evacuation missions; missions related to providing advice and assistance in the military 

sphere; Conflict Prevention and Peacekeeping Missions; missions of crisis units, including 

peacekeeping missions and post-conflict stabilization operations. All these missions can contribute 

to the fight against terrorism, including by providing support to third countries in the fight against 

terrorism on their territory [2]. 

Will the European Union become a collective defense organization in the future? The answer 

to this is given by the Treaty on the European Union itself, in the version of the Lisbon Treaty. 

Paragraph 2 of article 42 emphasizes that the common security and defense policy includes the 
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progressive development of a common defense policy of the Union. It will lead to joint defense as 

soon as the European Council unanimously decides on this [2]. 

For Ukraine, European integration should remain a strategic priority of foreign policy, but we 

should be aware that at the present stage the European Union can not fully guarantee Ukraine's 

national security. We can rely only on political, diplomatic, financial and economic support from the 

European Union, as well as on the EU's assistance in conducting reforms necessary for Ukraine in all 

spheres of public life. 

The course on European integration stems from the very nature of Ukraine's state independence, 

its desire to become an integral part of Europe. The European choice is the movement of Ukraine 

towards real democracy, an information society, a socially oriented market economy based on the 

rule of law and the safeguarding of human rights and freedoms. 

The very fact of signing the Association Agreement with the EU in its entirety does not 

guarantee Ukraine a stable European prospect, nor does it ensure the end of the conflict within the 

country or the normalization of relations with the Russian Federation. However, in the face of the 

critical exacerbation of the challenges of the internal and external security of the state, establishing 

closer relations with the European Union provides a real opportunity to take advantage of the 

mechanisms of political dialogue and economic support from European states and integration 

structures, including facilitating the settlement of the situation in the east of the country and 

introducing a complete monitoring of the mission, the Organization for Security and cooperation in 

Europe on the Ukrainian-Russian border. It should be borne in mind that EU assistance can only be 

effective if the Association Agreement becomes an impetus for intensive modernization of the 

country. Reforms in Ukraine, including constitutional, should radically change the system of public 

administration [1]. 

Only the North Atlantic Treaty Organization (NATO), which is today the leading military-

political organization of collective security and defense, is able to provide full guarantees of national 

security. 

The best place for NATO in the international security system is to uncover the security model 

based on the Alliance-built cooperation. Collaborative security is a system formed around the nucleus 

of liberal democratic states, united by official and unofficial alliances and institutions that share 

common values, as well as practical, transparent cooperation in the economic, political and military 

spheres. 

To make the collaborative security system useful and effective, it should be directed both 

internally (collective security) and externally (collective defense). In addition, the security system 

should include two additional dimensions not covered by the concepts of collective security and 

collective defense, namely: ensuring individual security and actively strengthening and spreading 

stability in the territories adjacent to the security zone on the basis of cooperation, since instability 

and conflicts in these territories may pose a threat to the countries participating in the security system 

on the basis of cooperation. 

Individual security is the basis of any existing international security system, based on liberal-

democratic ideals. The observance and protection of the fundamental freedoms of the individual is 

the core of which all other forms of security are derived. In order to talk about international security, 

it must first be provided at the level of an individual. It is no coincidence that the first condition for 

membership in NATO is the internal democracy of society, which guarantees the realization of 

individual rights and freedoms of man and citizen [2, p. 229]. 
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Conclusion. Thus, in order to preserve political and economic sovereignty of the country and 

strengthen democratic mechanisms in the domestic political life of the state and society, the main 

priority of Ukraine's foreign policy must be the effective implementation of the European integration 

strategy and the active involvement of Ukraine in the Euro-Atlantic security system in order to gain 

full membership in the North Atlantic Treaty Organization. 
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Трансформація сучасної системи міжнародної безпеки 

Анотація. У статті розглянуто особливості розвитку сучасних міжнародних відносин, які 

характеризуються важливими змінами в середовищі міжнародної безпеки. В складних умовах Україна 

визначає нові виклики та перспективи свого внутрішнього та зовнішнього розвитку, у тому числі 

шляхом трансформації відносин з провідними центрами влади. З метою підтримки політичного та 

економічного суверенітету країни та зміцнення демократичних інститутів, головним пріоритетом 

зовнішньої політики має стати ефективне впровадження європейської інтеграційної стратегії та 

включення України до євроатлантичної системи безпеки. 
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Трансформация современной системы международной безопасности 

Аннотация. В статье рассматриваются различные особенности развития современных 

международных отношений, для которых характерны важные изменения в обстановке международной 

безопасности. В сложных условиях Украина определяет новые вызовы и перспективы своего 

внутреннего и внешнего развития, в том числе путем трансформации отношений с ведущими центрами 

силы. Чтобы сохранить политический и экономический суверенитет страны и укрепить 

демократические институты, основным приоритетом внешней политики должно быть эффективное 

осуществление стратегии европейской интеграции и включение Украины в систему евроатлантической 

безопасности. 
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Анотація. У тезах висвітлено досвід виховної діяльності й особливості роботи 

органів студентського самоврядування Миколаївського національного аграрного 

університету. Сьогодні молода людина має бути відповідальною; приймати правильні 

рішення; регулювати конфлікти ненасильницьким шляхом; адаптуватися в умовах 

сучасного світу. 

Ключові слова: виховання; заклад вищої освіти; студентське самоврядування; 

принципи виховання; планування виховної роботи. 

 

Вступна частина. Сучасний заклад вищої освіти покликаний формувати нову 

генерацію української інтелігенції – грамотну, всебічно розвинену, творчу і відповідальну за 

себе і свої дії, здатну активно спрямовувати на подальший розвиток незалежної Української 

держави всі набуті знання й уміння. Так, у Законі України головним завданням закладу вищої 

освіти є формування особистості шляхом патріотичного, правового, екологічного виховання, 

утвердження в учасників освітнього процесу моральних цінностей, соціальної активності, 

громадянської позиції та відповідальності, здорового способу життя, вміння вільно мислити 

та самоорганізовуватися в сучасних умовах [1]. 

Питання виховної діяльності, зокрема організація виховної роботи зі студентами різних 

типів освітніх закладів, умови організації позааудиторної роботи у закладах вищої освіти в 

досліджувалися у працях науковців, з-поміж яких: Л. Новікова (виховна система школи); 

Ю. Кудрявцев, О. Макарова (основні принципи та закономірності функціонування і розвитку 

виховних систем вищого навчального закладу); А. Архангельська (виховна система 

недержавного закладу вищої освіти); Ю. Леньов (виховна система вищого навчального 

військового закладу); Г. Пономарьова (система виховної роботи у вищому закладі); Т. Бугаєва, 

Н. Гафурова (виховний процес у вищому навчальному закладі як виховна система). 

Мета тез полягає в узагальненні досвіду виховної діяльності й особливостей роботи 

органів студентського самоврядування Миколаївського національного аграрного 

університету. 

Основна частина. Інтеграція України у світове та європейське співтовариство 

передбачає орієнтацію на Людину та її духовну культуру, виховання ціннісного ставлення до 

соціального оточення та самої себе, національно свідомого, високоосвіченого, життєво 

компетентного, толерантного громадянина – патріота, здатного до саморозвитку та 

самовдосконалення, відповідального перед своєю нацією. 

Мета виховання студентської молоді Миколаївського національного аграрного 

університету (далі – МНАУ) – сформувати всебічно й гармонійно розвинену, морально, 

культурно, професійно й соціально компетентну особистість, здібну ефективно реалізовувати 

свої права й обов’язки й успішно здійснювати професійну діяльність. Сьогодні молода людина 

має бути відповідальною; приймати правильні рішення; регулювати конфлікти 

ненасильницьким шляхом; розуміти та сприймати різні культури, релігії, мови та національні 

традиції; володіти новими технологіями, розуміти межі їхнього застосування й 

розповсюдження; здійснювати інноваційну діяльність; адаптуватися в умовах сучасного світу. 

У Миколаївському національному аграрному університету мета виховання студентської 

молоді конкретизується через систему завдань, з-поміж яких: виховання ставлення до праці як 

до першої життєвої необхідності; формування орієнтації на гуманістичні світоглядні 

установки й духовні цінності у нових соціально-політичних та економічних умовах 
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суспільства; формування самосвідомості й найвищих потреб особистості; виховання почуття 

патріотизму, відданості у служінні української держави; формування культу сім’ї, поваги до 

старшого покоління, почуття відповідальності за виховання дітей; розвиток та удосконалення 

роботи органів студентського самоврядування як однієї із необхідних умов сучасного 

розвитку університетського об’єднання; формування корпоративної культури університету, 

що визначає систему цінностей, яка об’єднує студентську молодь та науково-педагогічний 

колектив МНАУ для досягнення спільної мети; формування згуртованого університетського 

колективу, комфортних соціально-психологічних умов для комунікативно-особистісного 

розвитку майбутніх фахівців. 

Принципами організації виховання студентської молоді МНАУ є: 

- демократизм, що передбачає реалізацію системи виховання, яка базується на педагогіці 

співпраці взаємодії викладача і студента; 

-  об’єктивізм і гуманізм як основа взаємодії із суб’єктами виховання; 

- повага до загальнолюдських цінностей, прав і свобод громадян, коректність, терпимість, 

дотримання етичних норм; 

- професіоналізм, організованість, відповідальність, дисципліна та самодисципліна, 

компетентність, конструктивність, раціоналізм, активна участь у громадському житті 

МНАУ, самодіяльності, спортивних заходах тощо; 

-  толерантність, що передбачає наявність плюралізму думок, підходів, різних ідей для 

вирішення проблем, терпимість до думок інших людей, врахування їхніх інтересів, 

терпимість до іншого способу життя та поведінки людей, що відповідає нормативним 

вимогам законів; 

-  індивідуалізація та диференціація, що формують систему виховання у закладі вищої освіти; 

патріотизм та виховання любові до України, почуття відповідальності; варіативність 

технологій та змісту виховного процесу. 

Система планування виховної роботи Миколаївського національного аграрного 

університету містить комплексний план виховної роботи університету, зокрема: план засідань 

ради з виховної роботи; план культурно-виховних заходів; план засідань рад з виховної роботи 

на факультетах; план роботи студентського профспілкового комітету; план роботи 

студентської колегії; план роботи практичного семінару для кураторів академічних груп 

(методи проведення виховної роботи як в аудиторний, так і позааудиторний час: кураторські 

години, «круглі столи», конкурси, тренінги); організаційно-методичні матеріали з виховної 

роботи; план роботи бібліотеки; план роботи клубів за інтересами, гуртків, студій, спортивних 

секцій, телестудії, туристичного гуртка тощо. 

Система студентського самоврядування МНАУ – це багаторівнева структура, до якої 

входять: студентська рада університету (сектор з освітньо-виховної роботи, сектор з 

культурно-масової роботи, сектор з наукової роботи, сектор з організації спортивної роботи, 

студентське телебачення, студентський прес-центр, сектор з організації міжнародних зв’язків, 

сектор із працевлаштування), студентські ради самоврядування факультетів, студентські 

академічні групи, студентські ради гуртожитків. 

Так, органи студентського самоврядування МНАУ організовують проведення Школи 

лідерів, під час роботи якої здобувачі вищої освіти мають можливість взяти участь в освітньо‐

пізнавальних заходах, спрямованих на формування соціальної активності студентської молоді, 

тренінгах, дебатах із метою відпрацювання логічного та критичного мислення, комунікативної 
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культури та навичок публічного виступу; забезпечення формування в представників 

студентського активу необхідних для управлінської діяльності знань і навичок.  

Студентське самоврядування як елемент у системі управління закладом вищої освіти, 

маючи свої функції, суб’єкти та завдання, реалізуючи свою діяльність на всіх рівнях, слугує 

надійним фундаментом і практичною базою для формування лідерської та управлінської 

компетенції здобувачів вищої освіти, зокрема здобуття управлінських навичок 

самоорганізації, самоуправління, прийняття управлінських рішень. Основною ознакою 

діяльності студентського самоврядування як управлінської системи є взаємодія елементів 

управління, оскільки кожен суб’єкт може виконувати роль об’єкта чи навпаки, залежно від 

ситуації й окреслених завдань. Горизонтальні суб’єкт‐об’єктні відносини формуються між 

здобувачами вищої освіти, яких залучено до діяльності самоврядування, між лідерами активу 

та здобувачами вищої освіти, між лідерами та адміністрацією, між здобувачами вищої освіти 

та адміністрацією. Налагодження співпраці та позитивної взаємодії для кожного виду взаємин 

є запорукою ефективної демократичної діяльності органів студентського самоврядування.  

Висновки. Отже, можемо констатувати, що позитивний досвід роботи студентського 

самоврядування Миколаївського національного аграрного університету відповідає 

пріоритетам виховної системи університету та вимогам чинного законодавства України про 

вищу освіту. Залучення органів студентського самоврядування до управління закладом вищої 

освіти сприяє удосконаленню освітньо‐виховного процесу, встановленню конструктивної 

співпраці між здобувачами вищої освіти та адміністрацією з метою перспективного розвитку 

закладу вищої освіти. 
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молодой человек должен быть ответственным; принимать правильные решения; регулировать 

конфликты ненасильственным путем; адаптироваться в условиях современного мира. 

Ключевые слова: воспитание, высшее учебное заведение, студенческое самоуправление, принципы 

воспитания, планирование воспитательной работы. 
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Experience with pedagogic activity and the peculiarities of the work of the student government at the 

Mykolaiv National Agrarian University. 

In theses highlight the experience of educational activities and features the work of the Student Government 

of Mykolayiv National Agrarian University. Today, young people should be responsible; make the right 

decisions; manage conflicts non-violently; adapt to the modern world. 

Keywords: education, higher education, Student Government, the principles of education, planning of 

educational work. 
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Анотація. У статті розкривається сутність поняття «молодіжний рух», 

досліджуються основні функції, розглядаються діяльність молодіжних організацій 

Миколаївщини.  

Ключові слова: молодіжний рух, молодіжні громадські організації. 

 

Розвиток та діяльність молодіжних організацій на сьогодні є актуальною темою для 

України. Держава покликана сприяти самореалізації та самовираженню молоді. Саме молодь 

є найважливішим ресурсом, що забезпечує процеси сталого розвитку. Ситуація, яка нині 

склалася в країні показує, що держава, політичні партії, громадськість у цілому мають 

докласти максимум зусиль для спрямування суспільної свідомості в русло необхідності 

розбудови громадського суспільства[1]. 

Найбільш повно визначає молодіжний рух Є.Косенко: «під молодіжним рухом, як 

правило, розуміють масову організовану соціально-політичну активність, спрямовану на 

реалізацію як специфічних вимог і цілей молодого покоління, так і цілей інших громадських 

груп, об’єктивні інтереси яких, відповідають інтересам молоді». Організована політична 

активність виявляється у формі участі молоді у широких соціальних рухах. Зазнаючи впливу 

провідних політичних рухів і партій, вони, разом з тим, являють собою самостійні ідейно-

політичні утворення. До таких рухів можна віднести, наприклад, рух школярів і учнів вузів за 

академічні права, різного роду виступи під прапором культурних перетворень. [2]. 

Згідно з визначенням Закону України «Про молодіжні та дитячі громадські організації» 

молодіжні громадські організації - об'єднання громадян віком від 14 до 35 років, метою яких 

є здійснення діяльності, спрямованої на задоволення та захист своїх законних соціальних, 

економічних творчих, духовних та інших спільних інтересів [3]. 

До основних функції молодіжних організацій відносять: 
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• організаційна – пов’язана не стільки з об’єднанням молоді на основі спільних інтересів 

та цінностей в організацію, скільки з навчанням умінню жити в колективі, звіряючи свої 

інтереси та потреби з інтересами інших людей, всього колективу. 

• виховна – полягає в тому, що молодіжна організація, зберігаючи інтереси людини, її 

автономність, виховує, вчить як хорошому, так і поганому. В молодіжній організації 

відбувається дуже інтенсивний вплив людей один на одного. 

• комунікативна – пов’язана з безпосереднім спілкуванням людей, що складають одну 

організацію. З точки зору соціальної психології молодіжна організація збагачує особистість 

необхідною навичкою соціального спілкування в колективі, окремій групі, мікрогрупах. 

• господарча – передбачає участь молодіжних організацій у вирішенні як особистих, так 

і загальнодержавних завдань[4]. 

В Миколаєві діють такі молодіжно-громадські організації, як: 

1. AIESEC — це найбільша в світі міжнародна молодіжна організація, яка дає можливість 

молодим людям розвинути в собі лідерські та професійні якості для того, щоб позитивно 

впливати на суспільство. «AIESEC в Миколаєві» розпочала свою діяльність з лютого 2009 р. 

Головним напрямком роботи AIESEC є міжнародні професійні та розвиваючі стажування. Ще 

один з напрямків діяльності AIESEC - організація презентацій, тренінгів та соціальних 

проектів; 

2. Всеукраїнська молодіжна громадська організація «Батьківщина молода» є 

молодіжним крилом Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина». Зареєстровано в Головному 

управлінні юстиції Миколаївської області у 2001 році. Мета — захист прав молоді та сприяння 

молодим громадянам України в своєму розвитку: соціальному, духовному, фізичному, 

професійному. За 10 років проведено близько 500 заходів. У березні 2009 року ВМГО 

"Батьківщина молода" і політична партія "ВО "Батьківщина" розпочали спільний проект — 

"Відкрите Обговорення "Найкраща Альтернатива". Мета проекту: сприяння розбудові в 

Україні відкритого громадянського суспільства в молодіжному середовищі. 

3. Миколаївська Обласна Рада «Морс». “Морс” – це незалежне добровільне об’єднання 

органів студентського самоврядування вищих навчальних закладів міста та області. Основним 

завданням «МОРС» являється розвиток потенціалу студентів шляхом залучення їх до процесу 

прийняття рішень та сприяння реалізації ініціатив кожного студента міста та області. 

4. Миколаївський «ДемАльянс» заснований в лютому 2008 року і є одним з 13 інших 

обласних осередків по всій Україні. Мета організації – виховання нової компетентної, 

відповідальної політичної еліти України. Миколаївський «ДемАльянс» проводить багато 

різних заходів, спрямованих на активізацію молоді: різноманітні акції, спрямовані на 

вирішення або наголошення найболючіших проблем суспільства, семінари і тренінги з питань 

правового захисту, розвитку лідерських якостей, підвищення громадської свідомості[5]. 

 Висновки. Отже, можна стверджувати, що діяльність молодіжних організацій є 

невід’ємною складовою суспільної системи. Україна потребує повноцінного молодіжного 

середовища. І це очевидно. Адже досвід передається не через книжки, а засвоюється в процесі 

якоїсь елементарної діяльності. Молодіжний рух перебуває на новому етапі свого існування, 

який характеризується насамперед активною участю молоді як окремої соціально-

демографічної групи з власними економічними, соціальними та політичними інтересами. 

Одним із форм ведення молодіжної політики є молодіжні громадські організації. На 

Миколаївщині діють багато молодіжних організацій, деякі з них розглянуто в статті. Кожна за 

своєю діяльністю різна, але мета в них одна – виховати компетентну, відповідальну молодь. 
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На даний час це є реальна форма впливу молоді на суспільство, державотворчі процеси, місто 

і сферу управління містом. На мою думку такі організації можуть і мають стати стережнем 

молодіжної політики. Адже вони реально здатні згуртувати молодь, стати тим обєднуючим 

фактором, який сплотить молодь за всіма можливими напрямками молодіжної діяльності[6]. 
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Анотація. Стаття присвячена аналізу становлення сучасної політичної еліти 

України, її основних характеристик та шляхів її поповнення. Об’єктом дослідження 

постає політична еліта сучасної України, яка, уособлює в своїй діяльності культурні 

особливості реалізації владних практик в соціум у цілому. 

Ключові слова: еліта; політична еліта ;правляча еліта;влада. 

 

Актуальність теми : роль правлячої політичної еліти надзвичайно важлива в будь-якій 

державі й особливо актуалізується на етапах становлення або трансформації тієї чи іншої 

системи. Саме тому дослідження політичної еліти особливо цінне в Україні, відносно молодій 

державі, яка переживає перші етапи розвитку власних політичних інститутів. 
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Незважаючи на численні наукові роботи, присвячені аналізу політичної еліти України, 

дослідження чинників, що визначають її виміри та функції, здебільшого залишаються поза 

увагою вчених. Разом з тим, вони відрізняються у стабільних, сформованих і тривалий час 

існуючих системах та у таких системах, що проходять етапи трансформації. В Україні, 

виходячи з особливостей її історичного розвитку, традицій, низки проблем та суперечностей, 

що накопичилися впродовж довгого часу, сформувався власний набір чинників, які вказують 

на параметри правлячої політичної еліти і, звісно, потребують детальнішого аналізу. 

Метою роботи є висвітлення особливостей діяльності політичної еліти України. 

Основна частина. Політична еліта (франц. élite — краще, відібране, вибране) — 

самостійна, вища, відносно привілейована група людей, наділена особливими 

психологічними, соціальними і політичними якостями, яка бере безпосередню участь у 

затвердженні і здійсненні рішень, пов´язаних з використанням державної влади або впливом 

на неї. 

Поряд з політичними лідерами найвпливовішими і найактивнішими суб'єктами політики 

і влади виступають політичні еліти. Феномени політичного лідерства та елітизму тісно 

пов'язані між собою і взаємно переплетені, як і теорії, що їх відображають. 

Правляча еліта складається з трьох взаємопов´язаних елементів: 

1. Політична еліта, яка є частиною правлячої, виступає носієм владних функцій, її вплив 

на систему владних відносин визначається співвідношенням сил усередині самої еліти, 

співвідношенням політичних сил у державі, формою політичного устрою, наявністю й 

гостротою політичних конфліктів. Політична еліта володіє непересічними психологічними, 

соціальними й політичними якостями, бере безпосередню участь у схваленні та здійсненні 

рішень, пов´язаних із використанням державної влади чи впливом на неї. 

2. Бюрократична еліта охоплює представників управлінського апарату. Вони мають 

владні повноваження, впливають на виконання важливих державних функцій. 

3. Комунікаційна та ідеологічна еліта — представники науки, культури, духовенства та 

засобів масової інформації. 

Деякі сучасні політологи поділ суспільства на еліту (носія функції управління) i масу 

(виконавців) оголошують вирішальною умовою цивiлiзованого суспільства. А його 

вiдсутнiсть означає анархію, “хворобу” соціальної системи. Існування політичної еліти 

визнається цілком справедливим, оскільки вона посідає провідне місце завдяки своїм 

природним та містичним якостям. 

Стосовно постiндустрiального суспільства використовується термін “нова еліта” 

(менеджери, верхівка чиновників та iнтелiгенцiї), який на вiдмiну від терміна “стара еліта” 

вказує на нові форми постiндустрiальної соціальної структури. Вважається, що влада дедалі 

більшою мірою асоціюється з доступом до знань, iнформацiї. Це природно, тому що центр 

влади переміщується до еліти спецiалiстiв – носіїв знань. Інтелектуальна еліта поліпшує цю 

структуру.  

Еліта внутрішньо диференційована і має складну структуру, яку складають різні типи й 

види еліт, що дає право говорити про неї у множині. Виокремлення елементів структури 

політичної еліти, її поділ на типи й види можуть здійснюватись за різними ознаками. Найбільш 

загальними з них є місце в політичній системі та обсяг владних повноважень. 

За місцем у політичній системі еліта поділяється на правлячу і неправлячу (контреліту). 

До правлячої еліти належать усі ті, хто прямо чи опосередковано бере участь в управлінні 

суспільством, а до контреліти – такі особи, які наділені характерними для еліти якостями, але 
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внаслідок свого соціального статусу чи різних перешкод не мають доступу до управління. 

Контрелітою може виступати політична опозиція, що прагне послабити владу правлячої еліти 

і взяти на себе частину її повноважень. 

Головна особливість формування політичної еліти в Україні полягає в тому, що воно 

переживає трансформаційний етап, який ще далеко не завершився.  

Під політичною елітою, в тому числі й в Україні, найчастіше мають на увазі “меншість 

суспільства, що становить собою достатньою мірою самостійну, вищу, відносно 

привілейовану групу, наділену особливими психологічними, соціальними і політичними 

якостями, яка бере безпосередню участь у прийнятті і здійсненні рішень, пов’язаних з 

використанням державної влади або впливом на неї”. Як складова частина правлячої еліти 

пострадянського типу вона поділяється на відкриту і тіньову групи. Відкрита або “прозора” 

еліта в Україні – це, насамперед, публічні політики, які займають певні позиції у державній 

владі: народні депутати, члени уряду, державні службовці високого рангу. Під тіньовою 

елітою мають на увазі людей, які справляють сильний вплив на прийняття державних рішень 

завдяки своєму багатству або неординарним особистим якостям, але діють не публічно, а 

кулуарно, іншими словами “в тіні”. Найчастіше, на відміну від представників “прозорої” еліти, 

“тіньовики” знаходяться “збоку” від закону і застосовують його на власний розсуд. 

Висновки. Таким чином, за роки незалежності в Україні так і не була сформована 

справжня політична еліта, котра прагнула б стати провідником для суспільного об'єднання та 

відродження нашої держави. Через свою розрізненість та відсутність відповідальності вона 

втратила довіру громадян як до себе, так і до рішень, котрі вона приймає. А коли народ втрачає 

віру у своїх лідерів, неможливо казати про ефективний розвиток держави. Україна потребує 

нової еліти, котра дійсно буде відповідати значенню, яке вкладають у це слово люди в усьому 

світі. Подальші дослідження в даному напрямі повинні перейти до практичної площини, вони 

мають звернутися до пошуку ефективних підходів до формування політичної еліти, 

підвищення рівня її професійності та відповідальності, запобігання клановості серед її 

представників та переважанню у них особистих інтересів над громадськими. 
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Особенности политической элиты Украины. 

Аннотация. Статья посвящена анализу становления современной политической элиты Украины, ее 

основных характеристик и путей ее пополнения. Объектом исследования выступает политическая 

элита современной Украины, которая, олицетворяет в своей деятельности культурные особенности 

реализации властных практик в социум в целом. 

Ключевые слова: элита; политическая элита; правящая элита; власть. 
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Features of the political elite of Ukraine. 

Annotation. The article is devoted to the analysis of the formation of the modern political elite of Ukraine, its 

main characteristics and ways of its replenishment. The object of the research is the political elite of modern 
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Ukraine, which embodies in its activities the cultural characteristics of the implementation of power practices 

in society as a whole. 

Key words: elite, political elite, ruling elite; power. 
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Анотація. У тезах доповіді висвітлено особливості роботи органів студентського 

самоврядування Миколаївського національного аграрного університету. Мета 

виховання студентської молоді Миколаївського національного аграрного 

університету – сформувати всебічно й гармонійно розвинену, морально, культурно, 

професійно й соціально компетентну особистість, здібну ефективно реалізовувати 

свої права й обов’язки й успішно здійснювати професійну діяльність.  

Ключові слова: заклад вищої освіти, студентське самоврядування, принципи 

виховання, школа лідерів. 

Спрямовуючи діяльність закладів вищої освіти на європейський вибір, нині держава 

висуває соціальне замовлення на виховання нового покоління, орієнтованого не тільки на 

професійні знання, але й на духовно-культурні цінності, особистісні якості здобувачів вищої 

освіти. Сьогодні форми інноваційного виховання створюють умови для ефективного 

нагромадження кожним здобувачем вищої освіти особистого досвіду, самостійного 

усвідомлення ним загальнолюдських цінностей, дозволяють йому проявити ініціативу, 

творчість, самостійність у процесі активної особистісно значущої діяльності, стимулюють 

його до природного самовираження та самореалізації.  

Мета статті полягає в узагальненні досвіду роботи органів студентського 

самоврядування Миколаївського національного аграрного університету. 

Освітньо-виховний процес у вищій школі – це системне явище, яке може розвиватися та 

удосконалюватися лише за умови, коли найважливіші його складові залучаються й ефективно 

використовуються. 

Під час планування виховної роботи на всіх рівнях має використовуватися комплекс її 

методичного забезпечення, який включає: «Положення про куратора академічної групи 

Миколаївського національного аграрного університету»; «Положення про старосту 

академічної групи Миколаївського національного аграрного університету»; «Положення про 

планування, штатно-фінансове забезпечення, здійснення виховної роботи та контроль за її 

виконанням у Миколаївському національному аграрному університеті»; «Статут 

Миколаївського національного аграрного університету про права та обов’язки студентів»; 

«Статут Миколаївського національного аграрного університету про органи студентського 

самоврядування»; «Правила внутрішнього розпорядку Миколаївського національного 

mailto:sharata@mnau.edu.ua
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аграрного університету»; «Правила внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках 

Миколаївського національного аграрного університету»; «Інформація про спортивні секції, 

творчі колективи, клуби за інтересами, змагання, конкурси, основні заходи університету, в 

яких студенти можуть брати участь»; «Положення про визначення рейтингу на кращого 

студента, яке містить порядок визначення рейтингу, мету його створення, формування 

мотивації до ефективної навчально-виховної діяльності студентів»; «Положення про 

визначення рейтингу на кращу академічну групу»; «Положення про студентський 

гуртожиток». 

Виховна система у Миколаївському національному аграрному університеті вже 

упродовж багатьох років є одним із основних аспектів розвитку особистості студента, що 

забезпечує його конкурентоспроможність і спирається на взаємодію та співпрацю науково-

педагогічних працівників і здобувачів вищої освіти у сферах їхньої спільної навчальної й 

позанавчальної діяльності, а також у процесі реалізації повноважень самоврядування. Тому 

невипадково питання виховання, соціального становлення сучасної молоді, розвиток системи 

самоврядування належить до пріоритетних напрямків державної молодіжної політики.  

Органи студентського самоврядування є не просто самостійним явищем, а виступають 

суттєвим компонентом усього освітньо-виховного процесу у Миколаївському національному 

аграрному університеті, що має особливе ідеологічне навантаження.  

Система студентського самоврядування Миколаївського національного аграрного 

університету – це багаторівнева структура, до якої входять: студентська рада університету 

(сектор з освітньо-виховної роботи, сектор з культурно-масової роботи, сектор з наукової 

роботи, сектор з організації спортивної роботи, студентське телебачення, студентський прес-

центр, сектор з організації міжнародних зв’язків, сектор із працевлаштування), студентські 

ради самоврядування факультетів, студентські академічні групи, студентські ради 

гуртожитків. 

Студентське самоврядування спрямоване на системну організацію студентського життя 

університету за конструктивної взаємодії з адміністрацією на всіх рівнях управління, перш за 

все, орієнтовано на розвиток всебічно цікавого та корисного студентського життя. Участь 

студентів в управлінні закладом вищої освіти розширює сферу застосування їхніх здібностей 

та вмінь, дає кожному можливість розвинути талант, проявити ініціативу. Найбільш повно 

ефективність роботи студентського самоврядування характеризує критерій соціалізації 

студентів і випускників, що пройшли школи студентського самоврядування. Знання і досвід, 

здобуті у роботі студентської колегії, роблять випускників Миколаївського національного 

аграрного університету мобільними, затребуваними в галузі державного управління, 

адміністративно-господарській роботі, політиці та інших галузях суспільно значущої 

діяльності. 

Органи студентського самоврядування в університеті є важливою підсистемою у системі 

управління закладом вищої освіти, що викликано соціально-педагогічними чинниками впливу 

на студентську молодь.  

Охоплюючи всі сфери життєдіяльності закладу вищої освіти і функціонуючи на всіх 

рівнях, діяльність студентського самоврядування здійснюється відповідно до основних 

стратегічних завдань закладу вищої освіти. Залучення студентської молоді до громадської 

діяльності сприяє формуванню лідерських, комунікативних, організаційних, управлінських 

якостей. Наведемо приклад заходів, організованих органами студентського самоврядування, 

що, з одного боку, забезпечують формування лідерської та управлінської компетенції 
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здобувачів вищої освіти, а з іншого – безпосередню участь в організації освітньо‐виховного 

процесу.  

Так, органи студентського самоврядування Миколаївського національного аграрного 

університету організовують проведення Школи лідерів, під час роботи якої здобувачі вищої 

освіти мають можливість взяти участь в освітньо‐пізнавальних заходах, спрямованих на 

формування соціальної активності студентської молоді («круглі столи», семінари, конференції 

з питань розвитку студентського самоврядування, особливостей управлінської діяльності 

органів студентського самоврядування університетського, регіонального, всеукраїнського 

рівнів), тренінгах, дебатах із метою відпрацювання логічного та критичного мислення, 

комунікативної культури та навичок публічного виступу; забезпечення формування в 

представників студентського активу необхідних для управлінської діяльності знань і навичок.  

Органи студентського самоврядування ініціювали проведення учнівського зльоту 

«Лідери Миколаївщини» за участі учнів 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів із 

числа органів учнівського самоврядування, відмінників навчання, переможців всеукраїнських, 

обласних, міських, районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань тощо. Основним 

завданням учнівського зльоту є створення умов для самореалізації особистості та формування 

організаторських навичок, лідерських якостей, відповідальності за результат своєї праці. 

Систематичне навчання молоді основам управлінської діяльності під час роботи Школи 

лідерів доцільно супроводжувати відпрацюванням навичок планування, організації, контролю 

під час діяльності органів студентського самоврядування, що передбачає залучення здобувачів 

вищої освіти до участі в громадській діяльності студентів, організацію спільної діяльності з 

лідерами органів студентського самоврядування і самостійне проведення заходів. Отже, 

поступове делегування управлінських повноважень лідерам студентського самоврядування в 

організації різних видів громадської діяльності сприяє розвитку вмінь будувати 

міжособистісні стосунки, формує організаторські уміння тощо. 

Участь у діяльності органів студентського самоврядування дозволяє набути 

управлінських й організаторських умінь, привчає молоду людину відповідально виконувати 

свої обов’язки та покладені на неї завдання.  

Студентське самоврядування як елемент у системі управління закладом вищої освіти, 

маючи свої функції, суб’єкти та завдання, реалізуючи свою діяльність на всіх рівнях, слугує 

надійним фундаментом і практичною базою для формування лідерської та управлінської 

компетенції здобувачів вищої освіти, зокрема здобуття управлінських навичок 

самоорганізації, самоуправління, прийняття управлінських рішень. Основною ознакою 

діяльності студентського самоврядування як управлінської системи є взаємодія елементів 

управління, оскільки кожен суб’єкт може виконувати роль об’єкта чи навпаки, залежно від 

ситуації й окреслених завдань. Горизонтальні суб’єкт‐об’єктні відносини формуються між 

здобувачами вищої освіти, яких залучено до діяльності самоврядування, між лідерами активу 

та здобувачами вищої освіти, між лідерами та адміністрацією, між здобувачами вищої освіти 

та адміністрацією. Налагодження співпраці та позитивної взаємодії для кожного виду взаємин 

є запорукою ефективної демократичної діяльності органів студентського самоврядування.  

Досвід роботи студентського самоврядування Миколаївського національного аграрного 

університету відповідає пріоритетам виховної системи університету та вимогам чинного 

законодавства України про вищу освіту. Залучення органів студентського самоврядування до 

управління закладом вищої освіти сприяє удосконаленню освітньо‐виховного процесу, 
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встановленню конструктивної співпраці між здобувачами вищої освіти та адміністрацією з 

метою перспективного розвитку закладу вищої освіти. 

Список літератури 

1. Новикова Л.И. Педагогика воспитания : Избранные педагогические труды / Под ред. Н.Л. Селивановой, 

А.В. Мудрика. Сост. Е.И. Соколова. – М., 2009. – 349 с. 

2. Положення про студентське самоврядування Миколаївського національного аграрного університету СО 

5.138.01-00.2017. – Миколаїв, 2017. 

3. Про вищу освіту : Закон України станом на 01.07.2014 №1556-VII [Електронний ресурс] // Верховна Рада 

України : офіційний сайт. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18. 

REFERENCES 

1. Novikova L.I. Pedagogika vospitanija : Izbrannye pedagogicheskie trudy / Pod red. N.L. Selivanovoj, A.V. Mudrika. 

Sost. E.I. Sokolova. – M., 2009. – 349 s. 

2. Polozhennia pro studentske samovriaduvannia Mykolaivskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu SO 5.138.01-

00.2017. – Mykolaiv, 2017. 

3. Prezident Ukrayiny 2014, Pro vyshchu osvitu : Zakon Ukrayiny vid 1.07.2014 roku № 1556-VII, Verkhovna rada of 

Ukraini, <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18>. 

 

Шарата Н. Г., Волошиновская А.  

Особенности работы органов студенческого самоуправления Николаевского национального 

аграрного университета. 

В тезисах освещены опыт воспитательной деятельности и особенности работы органов 

студенческого самоуправления Николаевского национального аграрного университета. Сегодня 

молодой человек должен быть ответственным; принимать правильные решения; регулировать 

конфликты ненасильственным путем; адаптироваться в условиях современного мира. 

Ключевые слова: воспитание, высшее учебное заведение, студенческое самоуправление, принципы 

воспитания, планирование воспитательной работы. 

 
Sharata N., Voloshynovska A..  
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Анотація. У статті розглядаються всі можливі перспективи розвитку після вступу 

до ЄС. Також зазначено чому все таки Європейський Союз є настільки привабливим 

для багатьох країн, які ще не входять до його складу, адже Україна ще не стала 

членом Євросоюзу, а лише знаходиться на шляху євроінтеграції. 

Ключові слова: інтеграція; співпраця; Європейський союз; перспективи; європейська 

інтеграція; реформи. 
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Актуальність даної статті обумовлена тим, що на даний момент економічне та 

політичне становище нашої країни знаходиться в занепаді. Провідні політики і економісти 

шукають усі можливі шляхи виходу із затяжної кризи, а також шляхи набуття стабільної 

політичної і економічної ситуації. Одним з можливих виходів з кризи може стати 

євроінтеграція України. 

Мета статті є визначення позитивних та негативних факторів інтеграції України до 

Європейського Союзу 

Виклад основного матеріалу. 

Не один рік в Україні тривають дискусії щодо її цивілізаційного та інтеграційного 

вибору. Цю проблему наша країна, на відміну від інших постсоціалістичних держав, розв’язує 

по-особливому. 

Після створення СНД (1991 р.) та набуття в ній асоційованого членства, Україна у 1994 

р. підписала угоду про партнерство та співробітництво з Європейським Союзом. Такий 

полярний рух України — «з поглядом на Захід і з оглядкою на Схід» — тривав до подій, які 

сталися 2013 - 2014 року. Ці події дали зрозуміти, що українці прагнуть до вступу до ЄС. 

Російська агресія на сході та анексія Криму, відрізала всі перспективи розвитку на сході, а 

мова про співробітництво з митним союзом навіть не підіймалась. Українці чітко дали 

зрозуміти, що вони прагнуть до вступу в ЄС. 

Політичну частину угоди було підписано 21 березня 2014 року, економічну частину — 

27 червня 2014 року. Угода між Україною та Європейським Союзом про асоціацію, замінила 

Угоду про партнерство та співробітництво між Європейськими співтовариствами і Україною. 

Та дала змогу перейти від партнерства і співробітництва до політичної асоціації та економічної 

інтеграції. [1] 

На нашу думку, вступ України до ЄС є пріоритетним. Оскільки перевага полягає у 

можливості виходу нашої держави на один рівень з провідними країнами Європи та прийняття 

її до співдружності вільних, розвинутих в економічному та політичному плані держав. 

По перше: ЄС — це розвиток економіки. Вступ України до Євросоюзу дозволить нам 

приєднатися до одного з відкритих світових ринків, більшого, ніж ринки США та Японії. ЄС 

— це єдиний гармонізований ринок з майже 500 млн користувачами та 30 млн фірм і компаній, 

що виробляють та користуються товарами за єдиними правилами та стандартами. Рівноправне 

членство в ЄС дозволить українським виробникам вільно вести торгівельні операції на 

європейському ринку та змусить їх до підвищення якості товарів, для забезпечення їхньої 

конкурентоздатності.[2] 

По друге: ЄС — це висока якість життя. Середній рівень та якість життя в країнах ЄС в 

рази перевищує показники України. Вступ України до Євросоюзу дозволить долучитися до 

його економічних і соціальних програм, отримати доступ до європейської системи освіти, 

охорони здоров’я.[3] 

По-третє: ЄС — це права людини. Ефективний і доступний судовий захист, високі і 

надійні конституційні гарантії прав і свобод людини та громадянина.[3] 

По-четверте: ЄС — це демократія. Високий рівень розвитку демократичних інститутів в 

країні — один із основоположних критеріїв для вступу нових членів до ЄС. Обравши курс на 

європейську інтеграцію, наша держава має докласти значних зусиль аби українські громадяни 

відчули переваги демократії європейського зразка.[3] 

По-п’яте: ЄС — це енергетична безпека. У сучасних умовах жодна європейська країна 

не в змозі одноосібно забезпечити свою енергетичну безпеку. Рухаючись у напрямку до вступу 
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в ЄС, наша держава намагається отримати підтримку та захист своїх енергетичних інтересів з 

боку провідних країни Європи.[3] 

По-шосте: ЄС — це вільні подорожі. Після вступу до Євросоюзу перед громадянами 

країни-новачка відкривається велика кількість європейських кордонів та з’являється унікальна 

можливість вільно, без перешкод та принизливих «візових контролів» пересуватися країнами 

Європи.[2] 

Висновок: Розвиток відносин з Європейським Союзом у довгостроковій перспективі має 

залишатися одним із пріоритетів зовнішньоекономічної політики України. Основні зусилля 

мають спрямовуватися на інтеграцію України у загальноєвропейський економічний простір 

шляхом розширення доступу українських товарів на європейські ринки, ліквідацію 

економічних бар’єрів у торгівлі та поглиблення виробничої кооперації, гармонізацію 

економічного законодавства у відповідності до стандартів ЄС і СОТ та створення економічних 

і правових передумов для створення зони вільної торгівлі Україна – ЄС. 

Хоча перспективи розвитку є очевидними, але для того щоб стати рівноправним членом 

Європейського союзу, потрібно пройти довгий шлях реформування та змін. Починаючи з 11 

червня 2017 року запрацював безвізовий режим між Україною та Європейським союзом. Це 

одна із перспектив яка була досягнута на шляху євроінтеграції. 

Отже, узагальнюючи результати дослідження щодо інтеграційних процесів України в 

контексті даного дослідження слід розуміти, що європейська інтеграція для України є шляхом 

покращення та модернізації економіки, залучення іноземних інвестицій і новітніх технологій, 

підвищення конкурентоспроможності вітчизняного товаровиробника, вільний рух в середині 

інтеграційного об’єднання кваліфікованої робочої сили, товарів, послуг, факторів 

виробництва, а також це все передбачає вихід на єдиний спільний ринок. Співробітництво 

України з ЄС сприятиме наближенню нашої держави до високих європейських стандартів, 

підвищенню рівня життя та добробуту населення. 
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Анотація. Стаття присвячена аналізу явища політичної еліти та її вплив на суспільне 

життя. У статті розглянуто питання сутності еліти та політичної еліти, 

концептуальні напрями та типологія політичної еліти, її функції, розвиток у сучасній 

Україні.  

Ключові слова: еліта, політична еліта, контреліта, квазіеліта, елітаризм, 

рекрутування еліти, специфічні еліти 
 

Актуальність теми зумовлена необхідністю аналізу ролі політичної еліти як 

найвпливовішої частини суспільства, оскільки саме політична еліта приймає найважливіші 

рішення у вирішенні проблем державного значення та також напрямок державного розвитку і 

від того наскільки адекватними і правильними вони будуть, залежатиме життя людей в країні.  

Мета статті ‒ визначити роль політичної еліти у політиці. Для досягнення мети було 

розглянуто наступні питання:  

1) сутність еліти та політичної еліти; 

2)концептуальні напрями та типологія політичної еліти та її функції; 

3) розвиток політичної еліти у сучасній Україні. 

Основна частина. В кожній країні, незалежно від політичного режиму, влада 

здійснюється визначеною групою людей, яку називають елітою. Елітисти (вчені, що вивчають 

проблему еліти) стверджують, що ще з стародавніх часів людство було розділено на дві нерівні 

частини – правлячу групу і маси. Головними фігурами в історичному процесі є історичні 

особистості, а народні маси не здатні до історичної творчості. Так, у роботі В.Л. Логвиної 

згадуються такі історичні імена як Сократ, який вчив, що суспільством управляють "кращі 

люди" та Платон, який вважав, що управляти державою повинна каста аристократів, яка 

утримує в смиренні народ [1, с.128]. У сучасній політології існує безліч трактувань поняття 

"еліта". В теорії В.І. Штанько, Н.В.Чорної подається таке визначення поняття еліти: "Еліта – 

це не сукупність індивідів, які діють самі по собі. Це люди, близькі за походженням, 

внутрішньо згуртовані та мають спільні інтереси і прагнення, спільні політичні погляди і 

переконання", а "Політична еліта – це певна група людей, яка володіє інструментами влади". 

Автори вважають, що критерієм для виділення основних видів політичної еліти є обсяг 

владних функцій. Середня політична еліта формується з депутатського корпусу, лідерів 

політичних партій і суспільно ‒ політичних рухів, мерів міст тощо [5, с.171]. Політичну еліту 

традиційно трактують як найвищу за соціально-політичним статусом, відносно 

привілейовану, автономну групу. що становить меншість суспільства, яка безпосередньо бере 

участь у прийнятті та здійсненні рішень щодо реалізації державної та політичної влади. Так, у 

роботі М.І. Панова політична еліта розглядається як найвпливовіша частина правлячого 

соціального класу, що активно впливає на реалізацію її інтересів у владі, в політиці та 

суспільному житті взагалі. М.І. Панов зазначив, що правляча еліта ‒ це соціально-політичні 
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групи, які посіли найвищі позиції в суспільстві та володіють всією повнотою влади і 

можливостями впливу на суспільство [2]. 

Витоки концепції еліти знаходяться в суспільному розподілі розумової і фізичної праці, 

у відокремленні сфери духовної, яку монополізувала меншість суспільства. Із сивої давнини 

до нас дійшли традиційні уявлення про те, що народ нездатний управляти справами 

суспільства, що історію творять вибрані представники пануючих верств. Правителі незмінно 

виступали як суб’єкт соціального прогресу, піддані ‒ його об’єктом. Найбільш повне уявлення 

про історичний розвиток концепції еліти подано у роботі М.Ф. Юрій. Ще Конфуцій (551‒ 479 

рр. до н.е.) вважав, що само небо призначає правителів, освячує їхню діяльність і віддає на їх 

милість населення країни. На думку Конфуція, народ взагалі не відіграє жодної ролі в житті 

суспільства. Вся справа залежить від правителя, від його доброчесності. Тому в суспільстві 

панують дві норми поведінки людей: одна ‒ для «вибраних», які можуть панувати, друга ‒ для 

народу, що мусить підкорятися [6, с.122]. Елітарними за своєю суттю були й погляди ідеолога 

афінської аристократії Платона. Він рішуче виступив проти участі демосу в політичному 

житті, в державному управлінні. Державні функції можуть виконувати лише аристократи, які 

отримали спеціальне виховання. Платон вважав, що душа людини складається з трьох частин: 

розумної, вольової та бажаної (нерозумної). Найбільш послідовне обґрунтування ідеї 

аристократії одержали у Конфуція, Платона, Макіавеллі, Ніцше, а сучасні, класичні концепції 

еліт були розроблені лише наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. в працях Т.Моски, В.Парето, 

Р.Міхельса, М.Вебера та ін. У суспільних науках термін широко не вживали в Європі до кінця 

ХІХ – початку ХХ ст., у США – до кінця 30-х рр. ХХ ст., а в Україні – до початку 90 рр. ХХ 

ст. Так, В.Парето (1848‒1923 рр.) у своєму «Трактаті про підстави соціології» вирізняв еліту 

як вихідний пункт соціального аналізу суспільства. Він вважав, що соціальна система прагне 

до динамічної рівноваги, яка детермінується правлячою меншістю ‒ елітою. В.Парето 

визначав еліту статистичним методом, наприклад, людей, які нажили мільйони, треба 

оцінювати в десять балів, ті, хто має тисячі, можуть бути оцінені в 5‒ 6 балів, хто ж ледь 

уникнув будинку для бідних ‒1 бал [6, с.123]. В. Парето висунув ідею циркуляції еліт та 

виокремив два головних типи еліт, які послідовно змінюють одна одну. Використовуючи 

термінологію Макіавеллі, перший тип назвав він «левами» (консерватори, прихильники 

силових методів управління), другий ‒ «лиси», майстри політичних комбінацій, спритні діячі. 

Стабільна політична система характеризується перевагою еліти «левів». Нестійка ж система 

вимагає прагматично мислячої еліти, енергійних політиків, гнучких комбінаторів. Кожній 

еліті притаманні свої методи управління. Леви управляють методом грубого примусу, лиси ‒ 

маніпулятивним методом. Методологічно близькими до викладених є погляди італійського 

соціолога Г.Моска (1858‒1941 рр.). У своїй книзі «Правлячий клас» він зазначав, що 

суспільство ділиться на пануючу меншість і клас, яким правлять. Перший клас завжди менш 

чисельний, він монополізує владу; другий ‒ більш чисельний ‒ управляється й контролюється 

першим [6, с.124]. Влада еліти залежить від рівня самої еліти, наскільки цей рівень відповідає 

потребам епохи. Завданням політології Г. Моска вважав вивчення аналізу складу, організації 

пануючого класу; зміну в структурі суспільства, стверджував він, можна сумувати із змінами 

в складі еліти. Разом з тим, на відміну від В.Парето, Г.Моска абсолютизував дію політичного 

фактора, який є фундаментом суспільного розвитку, еліта в нього ‒ політичний клас, який не 

змінюється, а постійно оновлюється за рахунок проникнення в нього кращих елементів 

народу. Розвивав концепцію еліти й німецький соціолог Р.Міхельс (1876 ‒ 1936 рр.), який у 

своїй праці «До соціології партійності в модерних демократіях» (1911 р.) вивів «залізний закон 
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олігархії», який твердив, що демократія, щоб зберегти себе і досягнути певної стабільності, 

змушена створювати організацію, а це пов’язане з виділенням еліти ‒ активної меншості, якій 

маси повинні довіритися, оскільки вони не можуть контролювати велику організацію. Тому 

демократія неминуче перетворюється в олігархію [6, с.125]. Якщо до війни центр розробки 

елітаризму знаходився в Європі, то після війни він перемістився до США, де утворилося 

декілька течій: «макіавеллівська» (Дж.Бернхем), ліберальна (Г.Лассуелл), структурно-

функціональна (С.Келлер). У 80-ті роки сформувався консервативний елітаризм (П.Вірек, 

Ф.Уілсон, Д.Белл, М.Алле, Г.Шельський). Ліберальний елітаризм поступово стає одним із 

домінуючих сьогодні в більшості розвинених країн світу. Він має два напрямки: 

демократичний елітаризм (П.Бахрах, К.Маннгейм, Н.Боббіо, К.Поппер) і плюралізм еліт 

(Д.Трумен, С.Ліпсет, Р.Даль). Певна розробка концепції елітаризму мала місце у повоєнний 

час на Сході Європи. В основі елітаризму лежить абсолютизація політичної влади, яка є 

основою і передумовою всіх соціальних відносин. Необхідна функція управління 

суспільством здійснюється кваліфікованою меншістю, тобто елітою. Головним засобом, за 

допомогою якого еліта досягає своєї мети, є держава, в якій еліта займає всі головні пости, а 

там, де політична партія стала основним суб’єктом влади, еліта перетворюється ще й у 

«партократію». Існує ряд способів обґрунтування елітаризму, серед найбільш поширених ‒ 

біологічний, психологічний, ірраціональний, функціональний і технократичний. [6, с.126]. 

Засновники теорії еліт стверджували, що в кожній соціальній структурі виокремлюється 

обмежене коло «творчих особистостей», що піднімаються «над» суспільством, задають йому 

цілі розвитку й користуються певними привілеями. Відносно еліти все інше населення є 

«нетворчою масою», що виконує, перш за все, репродуктивну функцію. Таке протиставлення 

привело до перетворення наукової теорії еліт в свого роду ідеологію або політичне учення. [5, 

с.168]. А.М. Черній аналізуючи праці Г.Моска, В. Парето, Р. Міхельська виокремив такі 

основні параметри концепції політичної еліти:  

1) особливі якості та властивості, що притаманні представникам еліти;  

2) активність, організованість і згуртованість політичної еліти; 

3) соціальна дистанція та відносини між масами та елітою;  

4) формування та утворення політичних еліт;  

5) місце, роль і вплив еліт на суспільне життя. 

Крім того автор зауважив, що еволюція еліт співвідноситься з динамікою розвитку 

суспільства, зі зміною ціннісних орієнтацій людей. Аристократична еліта змінилась 

приватнопідприємницькою, яка в свою чергу змінилась менеджерською, інтелектуальною та 

інформаційною [4, с.268].  

За спробами згрупувати визначення еліти, В.Л. Логвиною було виявлено два загальні 

концептуальні напрями у тлумаченні цієї проблеми: ціннісний та структурно-функціональний. 

Ціннісний напрям пояснює існування еліти певною "перевагою" (моральною, 

інтелектуальною тощо) одних людей над іншими. Найбільш поширений варіант цього 

напряму – теорія "демократичного панування еліт". Структурно-функціональний напрям 

акцентує увагу на важливості функцій управління, які й визначають владну роль людей, котрі 

їх виконують. Згідно з елітаристським підходом суспільством керує еліта, яка об’єднує тих, 

хто має владу, насамперед у політичній, економічній, військовій царинах. Члени цих еліт 

об’єднані єдиними інтересами, згуртовані. Ця єдність, у свою чергу, має коріння в однаковому 

соціальному походженні, високому рівні освіти, матеріальній забезпеченості. Завдяки цьому 
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існує циркуляція людей, які обіймають владні посади. Цей взаємообмін лідерами стимулює 

появу й функціонування монолітної еліти влади, що має єдині ціннісні орієнтири [1, с.128]. 

Вивчення концепцій елітаризму допомагає зрозуміти особливості реалізації влади 

різними суспільними групами. Для економічної, бюрократичної, військової еліт найбільш 

типовою реалізацією владних функцій є закриті канали, для політичної і комунікативної ‒ 

відкриті канали. З відмінностями між каналами і, відповідно, між типами реалізації влади 

пов’язані вимоги до індивідуальних якостей осіб, які входять в ту чи іншу еліту. За своїм 

стилем розрізняють авторитарних і демократичних лідерів. Авторитарне лідерство передбачає 

одноособовий спрямований вплив, дію, що ґрунтується на загрозі застосування сили, 

демократичне ‒ дозволяє членам групи брати участь у визначенні цілей і управлінні 

діяльністю групи. [6, с.129]. М.І. Панов сформулював такі положення теорії демократичного 

елітизму:  

1) еліта не монолітна, вона складається з декількох конкуруючих груп;  

2) вхід до правлячої еліти відкритий для найбільш здібних членів суспільства, елітна 

циркуляція має достатньо динамічний характер;  

3) існує опозиційна контреліта;  

4) між елітою та контрелітою виникає конкуренція;  

5) суспільство контролює еліти перш за все завдяки виборам, але еліта значно більше 

може впливати на маси, ніж навпаки;  

6) можлива зміна еліт ненасильницьким шляхом;  

7) влада має здебільше ненасильницький характер та залежить від змін у ціннісних 

орієнтаціях населення [2, с.265]. 

В.Л. Логвина стверджує, що типологізувати еліту можна за безліччю критеріїв. Як 

перший критерій типології еліт автор розглядає джерела та способи її формування. Другим 

критерієм типізації еліт є зміст функцій та цілей їх діяльності. У зв’язку з цим виділяються 

контреліта і квазіеліта. Контреліта – це владні групи, які існують у складі діючої еліти або 

паралельно з нею й протидіють їй. Квазіеліта – це соціальне, колективне явище. Для 

здійснення переходу до іншої, не ілюзорної, а реальної соціальної конструкції необхідне не 

тільки нове духовне формування народу, а й становлення істинної еліти [1, с.128]. Багато 

дослідників намагаються ідентифікувати феномен еліти за допомогою її класифікації. У роботі 

В.І. Штанько та Н.В.Чорної окреслено характеристики концепцій елітаризму, у розробці яких 

також приймали участь і такі вчені як Р. Дарендорф, американський політолог З. Бжезинський 

та німецький вчений К. Мангейм. Так, американський політолог Р. Дарендорф, виділяє 

економічну еліту, політичних лідерів, професорів та учених, духовенство, видатних 

журналістів, військових, суддів та адвокатів. Проте у його класифікації не знаходить 

відображення вплив кожної із названих груп на процес прийняття суспільно значимих рішень. 

З. Бжезинський виділяє серед еліти три найбільш значущих із політичної точки зору групи: 

владну еліту, ділових лідерів та військових. Ці три групи не ізольовані одна від одної. Між 

військовою та діловою частинами еліти у сучасному суспільстві виникають досить тісні 

взаємостосунки, в результаті яких економіка у розвинутих державах знаходиться у залежності 

від воєнної індустрії. Інший спосіб визначення еліти запропонував німецький учений К. 

Мангейм. З його очки зору еліта – це ієрархія, що базується на особистих досягненнях, а не на 

елітарному походженні. Залучення ж широких мас до політики значною мірою деформує 

політичний процес, тому еліта завжди намагається створити свою "елітарну культуру". Як 

показує учений, вона прагне залишити певні істотні риси власної групової культури (розваги, 
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типи спілкування, особливості мови) недоступними для широкого кола. Раціональний спосіб 

подолання цього К. Мангейм вбачає в удосконаленні освітнього рівня мас, культурної 

підготовки до виконання певної соціальної ролі. Пріоритетну роль у такому культурному 

вдосконаленні мас учений віддає елітам, які прищеплюють масам «смак» до політики, 

допомагають виробити відчуття не відірваності від влади, запобігаючи тим самим 

формуванню у мас негативних соціальних настроїв та емоцій [5, с.169]. Однак, Суттєвий вплив 

на розвиток елітарної концепції зробив американський дослідник Ф. Хантер, який 

підкреслював пріоритетні позиції бізнесменів серед еліти. Він виділив декілька політично 

ангажованих спілок – економічних, політичних, парламентських, релігійних, професійних, 

громадянських, культурних. З точки зору ученого, всі ці спілки знаходяться у залежності від 

людей, які керують суспільним життям в економічній сфері. У групі, що формує політику, 

домінує економічний інтерес [5, с.170]. В.М. Піча та Н.М.Хома в своїй роботі систематизували 

класифікацію та функції політичної еліти наступним чином. За способом приходу до влади 

еліти поділяють: легітимні та нелегітимні. Легітимні є еліти, які отримали владу при 

добровільній підтримці мас, а нелегітимні ‒ ті, що панують над більшістю за допомогою 

примусу, насильства. За ідеологічними цінностями еліти бувають авторитарні, тоталітарні, 

демократичні та ліберальні. За видами політичної діяльності еліти поділяються на державну 

(адміністративну, депутатську), муніципальну партійну та еліту громадських організацій. За 

основними сферами життєдіяльності суспільства виділяються: політична, економічна, 

соціальна, культурна, релігійна еліти [3, с.209]. 

 Види політичної еліти:  

1) вища ‒ включає в себе провідних політичних керівників і тих, хто займає високі посади 

в законодавчій, виконавчій і судовій гілках влади 

2) середня ‒ формується з великої кількості виборних посадових осіб: парламентаріїв, 

сенаторів, депутатів, губернаторів, мерів 

3) адміністративна ‒ включає вищу верству державних службовців, які займають вищі 

позиції в міністерствах, департаментах та інших органах державного управління [3, с.211]. 

Крім того виокремлено такі специфічні еліти: 1) еліти класів, прошарків, професійних 

груп населення 2) еліти політичних партій, громадських організацій, рухів, 3) еліти державних 

інституцій 4) еліти регіонів (автономія, область, місто, район) 4) надпартійні (незалежні, які 

спираються на недержавні економічні структури та засоби масової інформації) [3, с.215]. 

Соціальне призначення політичної еліти відображається у наступних функціях, які вона 

виконує: 

1) стратегічна ‒ розробка стратегій і тактики розвитку суспільства, визначенні політичної 

програми дій, генерування нових ідей, які віддзеркалюють суспільні потреби; 

2) комунікативна ‒ ефективне відбиття в політичних програмах інтересів і потреб різних 

соціальних груп і верств населення та їх реалізацію в практичних діях; 

3) інтегративна ‒ зміцнення стабільності суспільства, запобігання конфліктів, 

демократизація політичних структур, співпраця всіх сил у суспільстві; 

4) організаторська ‒ передбачає здійснення на практиці курсу, втілення політичних 

рішень в життя шляхом організації мас [3, с.210].  

Слід також розглянути і роль політичного лідера як основного члена політичної еліти. 

Політичний лідер – це авторитетний член організації, групи, суспільства, особистий вплив 

якого дозволяє йому відігравати вагому роль у політичних процесах і ситуаціях. Лідер в 

області політики працює на рівні певних соціальних груп, співтовариств, громадських рухів, 
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а також у системі владних відносин. Політичне лідерство – це вищий рівень лідерства, 

оскільки воно відображає політичні процеси та відносини у вищих структурах влади, фіксує 

владні відносини між суб’єктом і об’єктом політики на верхівці політичної піраміди [5, с.182]. 

Роль політичного лідера зумовлена функціями, які здійснюються лідерами, а також тими 

цілями, які вони ставлять, і тією ситуацією (економічною та політичною), в якій їм доводиться 

діяти. Функції політичного лідера зосереджені на: а) об’єднанні громадян навколо спільних 

цілей і цінностей; б) визначенні та прийнятті оптимальних політичних рішень; в) соціальному 

арбітражі та патронажі, тобто захисті народу від беззаконня влади; г) забезпеченні політичної, 

інформаційної, емоційної комунікації влади та народу; д) укоріненні в свідомості мас 

оптимізму, соціальної енергії для досягнення проголошених цілей. В.І. Штанько та Н.В. Чорна 

зауважують, що соціальна значимість і функції лідерів прямо залежать від характеру 

політичного режиму. Вони відрізняються в авторитарних, теократичних, демократичних 

державах. У сучасних демократичних політичних системах, як вважають сучасні російські 

вчені В. Пугачов та О. Соловйов, проявляються три головні тенденції, які змінюють традиційні 

уявлення про лідерство. Це – професіоналізація, інституціалізація та збільшення ресурсної 

значимості лідерства. [5, с.188] Збільшення ресурсної значимості політичного лідерства 

обумовлено тим, що в сучасних умовах кар’єра загальнонаціональних політичних лідерів 

визначається фінансовими (гроші), людськими (спеціалісти з організації виборчих технологій) 

та інформаційними (телебачення та інші ЗМІ) ресурсами. Сьогодні багатьох політиків роблять 

лідерами національного масштабу, перш за все, вмілі організатори виборчих кампаній, 

іміджмейкери та інші спеціалісти з політичних технологій, які доволі часто використовують і 

«брудні» методи для досягнення цілей [5, с.189]. 

У формуванні якісної політичної еліти велике значення має система її рекрутування. 

Система рекрутування еліт може забезпечити більш менш рівні можливості доступу до влади 

всіх громадян, або обмежити ці можливості. За теорією Л.М. Логвиної розрізняють дві 

системи рекрутування еліт: система гільдій та антрепренерська (підприємницька) система. У 

чистому вигляді вони зустрічаються рідко. Антрепренерська більш характерна для 

демократичних держав, система гільдій – для авторитарних, хоч її елементи застосовуються і 

в демократичних країнах, особливо в економіці і державно- адміністративній сфері. Ці обидві 

системи мають як позитивні, так і негативні риси. Антрепренерська відкрита для молодих 

лідерів і інновацій. Проте існує імовірність ризику і непрофесіоналізму, непередбаченості в 

політиці. Система гільдій характеризується більшим професіоналізмом, досвідом, 

передбачуваністю, проте схильна до бюрократизації, консерватизму, призводить до 

перетворення в замкнуту касту [1, с.129]. 

Останнє десятиріччя ХХ ст. в Україні стало періодом формування нової політичної еліти. 

Цей період співпадає з процесом становлення незалежності України. У рамках формуючої 

еліти до цього часу стабільно відтворювалися зразки діяльності, поведінки і стилю життя, які 

були характерні для радянської номенклатури. Більшість політичної еліти на початку 90-х 

років ХХ ст. складали вихідці зі старої партійної радянської і господарської номенклатури. 

така спорідненість проявилась як на центральному, так і регіональному рівнях. Проте 

відбулись певні зміни в становленні нової політичної еліти: у складі нової еліти значно 

знизилась частка вихідців із нижчих верств суспільства, що відображало зміни в соціально-

ідеологічній орієнтації суспільства, відбулось значне омолодження членів еліти, збільшилась 

кількість осіб з вищою освітою, розширилась частка представників еліти з економічною та 

юридичною освітою, з освітою в галузі управління [4, с.275]. Для сучасної України, що стала 
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на шлях демократизації політичної системи, особливого значення набуває проблема якості 

політичної еліти, яка здатна була б конструктивно розв’язувати складні завдання сьогодення. 

Саме від її організуючого впливу багато в чому залежить подолання існуючого правового 

нігілізму і створення дійових законодавчих механізмів функціонування нашого суспільства. 

Така провідна роль еліти обумовлена слабкістю політико ‒ культурного, соціального, 

економічного факторів стабільності у посттоталітарному українському суспільстві. За часів 

незалежності українська еліта структурно, функціонально і за своєю суттю дуже змінилася. 

Керівна еліта протягом перших років української незалежності значною мірою носила 

постноменклатурний характер. Ця риса політичної української еліти навіть отримала 

визначення феномену «партії влади». Остання являла собою неформальну, вірніше, публічно 

не оформлену, але впливову громадську силу з певними політичними й економічними 

інтересами і потужними засобами їх захисту. [5, с.175] Таким чином, за роки розбудови 

державності в Україні відбувається процес формування нової української еліти. В ній 

виділяється декілька складових: правляча еліта (складається з політиків та чиновників); 

«олігархи»; партійно ‒ парламентська еліта; регіональні еліти. Характерною рисою 

української еліти є не тільки глибокі ідеологічні розбіжності між її фракціями, але й наявність 

не менш суттєвих регіональних відмінностей. Для України характерна змішана система 

відтворення політичної еліти. Другим механізмом відтворення загальнонаціональної еліти є 

вибори до Верховної Ради, місцевих, обласних та інших органів влади. Перспективи 

демократичної еволюції в Україні багато в чому залежать від реальної здатності її правлячої 

еліти адекватно відповідати на виклики часу та знаходити політичне порозуміння. Політичне 

порозуміння, як і соціальна однорідність, традиційно розглядаються як фактори стабільної 

демократії. У багатоскладових суспільствах політичне порозуміння набуває особливого 

значення, оскільки такі суспільства внутрішньо поділені сегментарними протиріччями. 

Україна також багато в чому належить до суспільств цього типу. У багатоскладових 

суспільства політичні протиріччя в цілому збігаються з лініями соціального розподілу. Ці 

протиріччя можуть бути релігійного, ідеологічного, мовного, регіонального, культурного або 

расового чи національного характеру. Особливо загрозливо поєднання таких меж розподілу з 

територіальними межами у середині держави [5, с.180]. Політична практика в Україні показує, 

що крайні політичні позиції є вагомими не тільки на рівні мас, а й на рівні еліт. Протидіючі 

сторони налаштовані на нав’язування своїх поглядів, а не на пошук шляхів порозуміння. 

Громадське порозуміння, про яке так часто і голосно декларується, на жаль, не є виявленою 

реалією серед представників політичної еліти [5, с.181]. У зв’язку з цим передбачається 

необхідність формування сильного і впливового центру, який мав би бути гарантом політичної 

стабільності та еволюційного розвитку. 

 А.М. Черній вважає, що важливою ознакою сучасної української еліти також є і 

структурна неоднорідність. У залежності від ставлення представників політичної еліти до 

мети, напрямків, методів і форм реформування виділяють типи політичних еліт: національно-

демократична, ліберально-демократична, неоконсервативна, соціалістична. Своєрідною для 

діяльності політичної еліти стало тісна її інтеграція з бізнесовими структурами, з певними 

фінансово-промисловими групами, інтереси яких в основному забезпечувала політична еліта. 

Це вело до відчуження політичної еліти від проблем розвитку українського суспільства, а 

також до процесу самоізоляції, самовідтворення еліти. Висока ступінь автономності влади без 

активного зворотного зв’язку створювала реальні загрози її розриву із суспільними 

прагненнями. Крім того, автономність влади призводила до втрати політичною елітою 
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суттєвих національних орієнтацій [4, с.276]. Великі надії та очікування громадян України 

стосовно прориву в соціально позитивному реформуванні суспільства повинна виправдати 

нова влада, нова політична еліта України. Її політична діяльність і поведінка, реальні зрушення 

в суспільному житті громадян України стають основою оцінки відповідності її програм, 

намірів та конкретних результатів. 

Висновки. Отже, проаналізувавши всі вищенаведені факти, робимо висновок, що 

політична еліта як найбільш компетентна і впливова частина суспільства відіграє важливу 

роль в політичному процесі, оскільки бере участь в розробці і прийнятті стратегічних рішень 

і визначає напрямки суспільного розвитку і є відповідальною за їх реалізацію, відіграє основну 

роль у затвердженні тієї або іншої ідеології чи політичної течії. Окрім того, політична еліта є 

безпосереднім представником країни на міжнародній арені та формує оборонну політику 

країни. Важливим суспільним завданням залишається виховання еліти, а саме: навчання 

господарському управлінню (менеджменту), що створює умови для підготовки людей, які 

здатні зайняти в державі високі політичні посади; це передача знань, досвіду аналізувати 

ситуації, розвиток управлінських навичок. Наш час і наша країна гостро потребують нового 

покоління лідерів із стратегічним мисленням та здатних відповідально підходити до 

прийняття рішень державного значення, впевненістю в успіх.  
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Анотація. У статті розглядається процес політичної соціалізації особистості в 

Україні, як єдність процесів предметно-практичного освоєння та соціалізації 

суб’єктів суспільно - політичних відносин, процес включення особистості в політичне 

життя суспільства. 

Ключові слова: особистість, політична соціалізація особистості, цінності , норми , 

влада, демократія політичного життя , адаптація , інтеріоризація, первинна 

політична соціалізація, вторинна політична соціалізація , агенти політичної 

соціалізації, моделі політичної соціалізації.  
 

Постановка проблеми та її актуальність. Актуальність дослідження процесу 

політичної соціалізації особистості детермінована складністю соціально-економічних, 

політичних, ідеологічних та духовно-культурних перетворень як складових аспектів реалізації 

трансформаційного потенціалу українського суспільства. Це вимагає теоретичної розробки та 

практичного пошуку нових, ефективних механізмів включення особистості в політичне життя 

суспільства, обумовлених домінуючим впливом соціокультурних, ціннісно-нормативних, 

ментально-психологічних та духовних чинників їх реформування. Актуалізація проблеми 

політичної соціалізації в Україні зумовлюється прямо пропорційною залежністю між 

розв’язанням завдань та потребою адекватного включення в їх вирішення суб’єктивного 

фактору, конкретним проявом якого слід вважати процес політичної соціалізації. Векторна 

спрямованість, рівно як і внутрішній зміст процесу політичної соціалізації сьогодні 

обумовлені наявними історичними реаліями, а саме – піднесенням значення та розширенням 

її форм та методів, що є прямим свідченням цілісно інтегративних принципів національного 

відродження, проявом зростання ролі особистості в політиці. 

Аналіз досліджень і публікацій. На стадіях трансформації авторитарного політичного 

режиму, що охоплює, відповідно, політичні інститути, політичні відносини, політичні норми, 

політичну культуру суспільства, піддаються суттєвим змінам загальні умови, спрямованість, 

зміст та характер процесу політичної соціалізації. Перш за все, це проявляється у кризі 

політичного виховання, що перестає бути адекватним існуючій політичній реальності та не 

створює сприятливих умов для передачі від покоління до покоління політичних цінностей, 

норм політичної системи та не реалізує специфічну функцію політичної соціалізації – 

збереження вже існуючої системи політичних відносин, відтворення політичних структур 

суспільства. Демократизація країн з тоталітарним минулим має свої особливості, тому що 

авторитаризм і тоталітаризм мають відмінності, і саме тому процес політичної соціалізації в 

умовах трансформації тоталітарного режиму буде набувати своєрідних рис. Перед 

дослідниками постав ряд теоретико-методологічних питань щодо наявності підстав для 

порівняння перехідних процесів, можливості синтезу різних підходів до аналізу 

трансформацій. Це спонукало до виникнення в науковому дискурсі ідеї щодо принципової 

сполученості модерністського та транзитологічного підходів для аналізу процесів 

демократизації [4, с. 394]. 

Метою статі було визначити аналіз проблем політичної соціалізації особистості в 

Україні, визначити передумови первинної і вторинної соціалізації, конкретизувати процес 
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інтеріоризації особистості, удосконалити сутність процесу політичної соціалізації 

особистості. 

Завдання статті полягає у тому, щоб розкрити суть політичної соцалізації особистості в 

Україні, а також роль держави в процесі засвоєння особистості протягом його життя певної 

системи політичних знань, соціальних норм, політичних цінностей того суспільства, до якого 

він належить. 

Виклад основного матеріалу. Політична соціалізація – це процес формування 

політичних орієнтацій, результати якого дозволяють розглядати особистість як носія певної 

політичної культури. Процес взаємодії особистості з політичною системою двоїстий. По-

перше, політична система самовідтворюється, оновлюється від залучення громадян до участі 

в діяльності своїх організацій. У цьому процесі політична соціалізація стає механізмом 

акумуляції політичних цінностей та цілей системи, створює необхідні умови для збереження 

спадкоємності поколінь у політиці. По-друге, вимоги політичної системи організують 

структуру самої особи. Політична соціалізація активно впливає на формування політичної 

свідомості особи та її політичну поведінку, що сприяє становленню особистості громадянина. 

Варто наголосити, що поняття політичної соціалізації є ширшим, ніж поняття політичного 

виховання або освіти. Це можна пояснити тим, що процес політичної соціалізації включає не 

тільки цілеспрямований вплив на особу панівної ідеології і політичних інститутів суспільства, 

але також і стихійні впливи та власну активність індивіда. Політична соціалізація є 

невід’ємною частиною процесу загальної соціалізації, що включає в себе два моменти: по-

перше, засвоєння суб’єктом соціальних норм і вироблення в особистості потреби відповідати 

їм і, по-друге, активну діяльність суб’єкта, спрямовану на перетворення свого соціального 

середовища. Становлення та еволюція концепції політичної соціалізації відбувалися під 

впливом різних наукових шкіл і напрямків. Однак, процес входження людини в політику дуже 

складний і опосередкований великим числом факторів. У зв’язку з цим розвиток концепцій 

політичної соціалізації був тісно пов’язаний з потребами політичної практики, з необхідністю 

створення найбільш ефективних механізмів інтеріоризації особистості новими цінностями 

пануючої в суспільстві культури. На сучасні уявлення політичної соціалізації сильний вплив 

зробили ідеї мислителів Нового часу. У цілому „вростання” людини в політичні відносини 

суспільства в науковій літературі зводиться до двох моделей. Перша модель – 

„підпорядкування” – розвинута в концепції Т.Гоббса [16]. Він вважав, що найпершою 

характеристикою природи людини є вічне і нескінченне бажання влади, що окрема людина 

нерозумна, егоїстична, нездатна володіти своїми пристрастями, тому єдиною альтернативою 

анархії, „війни всіх проти всіх” є підпорядкування особистості монопольній владі. Відповідно 

до цієї точки зору, в основі політичної соціалізації лежить модель „підпорядкування” 

особистості владі і засвоєння нею цілей і цінностей, які декларуються правлячим режимом. 

Еволюція цієї ідеї сьогодні не піддалася кардинальній модифікації, змінилося лише її 

мотивування. Для Д.Белла, У.Мура, С.Ліпсета – це потреби керування, у Дж. Ролса, 

К.Дженкінса – досягнення більшої рівноправності, у Р.Даля, У.Корнхаузера – стійкість 

демократії. Загальним для всіх є представлення про політичне регулювання як 

підпорядкування окремої людини державі, організації, еліті. Друга модель – „інтересу” – 

пов’язана з іменами А.Сміта, Г.Спенсера, У.Годвіна. У цій моделі інтерес є тим 

соціальнополітичним механізмом, що надає руху політиці, а особистість робить тільки те, в 

чому вбачає свій інтерес. Лише при поєднанні різноманітних особистих інтересів можливе 

виникнення соціального і політичного порядку. Розвиток суспільства відбувається не шляхом 

підпорядкування, а шляхом раціонального усвідомлення індивідами своїх інтересів. 

Прибічники даної моделі сьогодні стверджують, що інтереси соціума рухають політичний 

процес, перетворюючи людину на активного суб’єкта політики. Ці ідеї покладені в основу 

сучасної концепції політичної соціалізації, яка містить у собі дві версії даного процесу в силу 

збереження двох класичних підходів до трактування ролі особистості в сучасній політиці. 

Перша версія політичної соціалізації виходить з моделі „підпорядкування”, яку відстоюють 
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біхевіористи Ч.Меріам і Г.Лассуел, а також творці системного підходу до політики Д. Iстон та 

Дж. Денніс [17], Г.Алмонд та С.Верба [1; 14; 15]. З роботами останніх дослідників, а також 

Л.Коена, Р.Ліптона, Т.Парсонса пов’язаний найбільш істотний внесок у концепцію політичної 

соціалізації в 60-х рр. XX ст. Вони розглядали політичну соціалізацію як процес впливу 

політичної системи на індивіда шляхом створення в нього позитивних установок на систему. 

Дане розуміння випливає з трактування особистості як елемента політичної системи, що не є 

метою політики, а служить лише засобом підтримки системної рівноваги. Особистість 

розглядається як пасивний об’єкт впливу політичної системи, як резервуар, зміст якого 

заповнюється розпорядженнями владних структур. У цій версії модель політичної соціалізації 

являє собою процес добровільного прийняття індивідом цінностей і стандартів політичної 

поведінки, що пропонує йому політична система. Політична соціалізація описується в 

термінах обумовленості, добровільності і доброзичливості в процесі формування в 

особистості позитивних установок до влади. Друга версія політичної соціалізації розроблялася 

в рамках теорій конфлікту (М.Вебер, Г.Моска, Ф.Паркін, У.Гуд, П.Блау), плюралізму (Р.Даль, 

В.Харт) і гегемонії (Р.Мілібенд, Р.Даусон, К.Превітт). Сутність процесу політичної 

соціалізації особистості, у цій версії, трактується з взаємодії в системі „влада-індивід”. 

Останній, згідно Ю.Хабермаса, не є пасивним об’єктом впливу політичної системи [11]. 

Активність індивіда у взаємодії з владою обумовлена його інтересами, здатністю діяти 

усвідомлено завдяки прагненню до самовдосконалення, підтримці етносу, класу, політичної 

партії, частиною яких він може виступати. У сучасному українському суспільстві процес 

політичної соціалізації особистості – це, насамперед, оволодіння демократичними цінностями, 

нормами і культурними зразками. Зразки політичної культури переходять від епохи до епохи, 

передаються від одного покоління до іншого у процесі політичної соціалізації. Освоювати 

політичну культуру – це означає вчитися політиці, ставати активним учасником політичного 

життя, формувати політичну свідомість і самосвідомість, опановувати політичне мислення і 

відповідну політичну діяльність та поведінку. У процесі первинної соціалізації особистість 

збагачується базовими уявленнями про політику, навіть якщо вона прямо не пов’язана з нею, 

але, ставши фундаментом особистості, згодом впливає на сприйняття навколишньої дійсності. 

Особливості первинної соціалізації полягають у тому, що особистості доводиться 

адаптуватися до політичної системи та норм політичної культури, ще не розуміючи їхньої 

сутності. Вторинний етап політичної соціалізації характеризується тим, що він пов’язаний з 

розширенням самостійного політичного досвіду особистості, її уміння виробляти 

індивідуальні політичні судження, переробляти інформацію, формувати позиції та виконувати 

свої соціально-політичні ролі. В процесі другого етапу особистість здатна протистояти тискові 

та виражати свою здатність до індивідуального перегляду ідеологічних позицій, переоцінці 

культурних норм та традицій. Важливе значення на цьому етапі відіграє зворотна соціалізація. 

Її характеризує вплив самої особистості на добір та засвоєння знань, норм, прийомів взаємодії 

з владою. Політична соціалізація, таким чином, виражає безперервну самокорекцію людини у 

своїх ціннісних уявленнях і кращих способах політичного поводження. Незважаючи на 

різницю в підходах, багато вчених сходяться на тому, “що найважливішими функціями 

політичної соціалізації являються досягнення особистістю вміння орієнтуватися в 

політичному просторі та виконувати там певні панівні функції” [4, 78]. І тут політична 

соціалізація являє собою ніби двоєдиний процес: з одного боку, вона фіксує засвоєння 

особистістю певних норм, цінностей, які вимагає політична система; а з іншого – демонструє 

як особистість засвоює традиції та уявлення, одночасно закріплюючи їх в тих чи інших формах 

політичної поведінки та впливу на владу. Звідси випливають дві основні функції політичної 

соціалізації: 1) набуття індивідом вміння орієнтуватися у політичному просторі; 2) набуття 

ним навичок виконувати певні ролі у політичній системі. Ступінь політичної соціалізації 

окремої людини індивідуальна, але разом з тим вона внутрішньо детермінована дією трьох 

перемінних: віку людини; наявності в неї того чи іншого суб’єктивного досвіду; здатністю до 

самостійних форм мислення та поведінки в царині політики. Наявність політичних знань, 
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умінь та навичок людини перш за все залежить від суб’єктивного стану та ролей, які 

виконуються в політиці (оскільки, наприклад, лідер і рядовий виборець не можуть керуватися 

одними і тими ж прикладами політичної поведінки), а також від діяльності основних агентів 

політичної соціалізації: сім’ї, системи освіти, політичних інститутів, релігійних і суспільних 

об’єднань, засобів масової інформації. Дія цих трьох перемінних політичного процесу і 

визначає різницю між первинною та вторинною стадією політичної соціалізації. Первинна 

політична соціалізація характеризує початкове (з 3-5 років) сприйняття людиною політичних 

категорій, які поступово формують у ній вибірково-індивідуальне ставлення до явищ 

політичного життя. За думкою американських вчених Д.Істона і Дж. Деніса [17], необхідно 

розрізняти чотири аспекти процесу соціалізації: безпосереднє “сприйняття” дитиною 

політичного життя, інформацію про яке вона отримує від батьків, їх оцінок, почуттів; 

“персоналізація” політики, в ході якої ті чи інші фігури, що мають владу (Президент, 

політичний лідер) стають для дитини зразком контакту з політичною системою; “ідеалізація” 

певних політичних образів, а саме створення на їх основі стійкого емоційного ставлення до 

політики; “інституціоналізація” набутих властивостей, що свідчить про ускладнення 

політичної картини світу дитини та її переходу до самостійного, надособистого бачення 

політики [17]. Вторинна політична соціалізація – є такою стадією політичної діяльності 

людини, коли вона, засвоївши способи переробки інформації і здійснення ролей, здатна 

протистояти груповому тиску та висловити свою здатність до індивідуального перегляду 

ідеологічних позицій, переоцінці культурних норм і традицій. Таким чином, головну роль тут 

грає так звана обернена соціалізація, яка характеризує вплив самої людини на відбір і 

засвоєння знань, норм, способів взаємодії з владою. Вторинна соціалізація передає 

безперервну самокорекцію людиною своїх ціннісних уявлень, переважаючих способів 

політичної поведінки та ідеологічних позицій. 

У літературі широко використовуються моделі політичної соціалізації, запропоновані 

американським ученим Р. М. Мерельманом. Він виділив чотири таких моделі: 

Перша - системна - характеризується формуванням позитивного ставлення до влади, 

правового порядку, традиційним інститутам. Найважливішими агентурами соціалізації є 

школа і сім'я, а також оточення, особистості, її однолітки. 

Друга модель - гегемоністська - формує молодь, вороже налаштовану проти будь-якої 

соціальної та політичної системи, крім «своєї ». Ведучими агентурами в цій моделі є засоби 

масової інформації. 

У третій моделі - плюралістичної - цілями соціалізації є формування уявлень громадян 

про свої політичні інтереси, бажання участі в їх реалізації, високого рівня громадянської 

активності. В результаті громадяни стають прихильні певним політичним групам і можуть їх 

вільно змінювати в залежності від результатів політики і ступеня реалізації своїх інтересів. 

Агентурами є школа, батьки, засоби масової інформації, партії та групи інтересів. 

Четверта модель - конфліктна - зводиться до формування лояльності до певної групи і 

готовність підтримати її в боротьбі проти інших груп. Агентурами соціалізації є органи 

пропаганди та агітації, що представляють інтереси групи. 

Політична соціалізація в суспільному житті є системою, з таких, головно, складових: 

характер і тип державного устрою, панівний режим, політичні інститути, партії, організації, 

рухи. Усі ці інститути й організації за допомогою спеціальних механізмів коригують і 

контролюють політичну поведінку індивіда. У повсякденному житті політичні й неполітичні 

фактори політичної соціалізації особи складають органічну єдність. Так, у реальному житті 

політичного значення для індивіда можуть набувати далекі від політики чинники: праця, 

характер відносин людини і природи, науково-технічний прогрес та його негативні наслідки, 

ядерні випробування і збереження довкілля тощо. 

Які ж основні фактори впливають на процес політичної соціалізації особи? 
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Передовсім це моральний та ідейно-політичний вплив суспільства в цілому (політичної 

системи, соціально-класової структури, політичної культури, засобів масової інформації, 

культури і мистецтва тощо). 

По-друге, притаманні індивіду певні біопсихологічні характеристики (темперамент, 

інтелект, воля тощо). 

По-третє, рівень політичного розвитку та відповідний соціальний досвід особи. 

Суспільна практика свідчить: що багатший соціальний досвід, то складніше і суперечливіше 

відбувається політична переорієнтація особи в новій соціально-політичній ситуації, а інколи 

вона взагалі стає неможливою. 

По-четверте, соціальний статус особи. коли позитивний статус у людини не змінюється 

тривалий час, то цей процес веде до закріплення політичної свідомості особи. У разі, коли 

політичні орієнтації заходять у суперечність із соціальним статусом, можливі як зміцнення 

політичної свідомості та поведінки особи, так і радикальна політична переорієнтація. Ось чому 

переорієнтація особи може ефективніше відбуватися на ранніх етапах політичної соціалізації, 

коли політичні знання й погляди ще не цілком трансформувалися в переконання. Не випадково 

основні надії в реформуванні всіх сторін свого життя суспільство покладає на молодь. 

Висновок. Політична соціалізація особистості в сучасній Україні проходить за умов, 

коли в державі йде процес докорінного реформування всіх сфер життя. Виходячи із 

закономірностей та умов соціально-економічного, політичного розвитку українського 

суспільства. 

Для цього потрібно: 

 дослідження процесів політичної соціалізації в умовах глобалізації; 

 аналіз механізмів удосконалення механізмів політичної соціалізації; 

 розробка концепції політичної соціалізації особистості в умовах громадянського 

суспільства; 

 створення іміджу української держави як спільного дому для всіх, хто в ньому 

живе, відкритого для всебічних контактів усім цивілізованим країнам, але 

насамперед — своїм найближчим сусідам, від миру в домі котрих залежить мир 

і в нашому власному домі. 
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Политическая социализация и её личности в Украине  

Анотация. В статье рассматривается процесс политической социализации личности в Украине, как 

единство процессов предметно-практического освоения и социализации субъектов общественно - 

политических отношений, процесс включения личности в политическую жизнь общества. 

Ключевые слова: личность, политическая социализация личности, ценности, нормы, власть, 

демократия политической жизни, адаптация, інтеріоризація, первичная политическая социализация, 

вторичная политическая социализация, агенты политической социализации, модели политической 
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Political socialization and her personalities are in Ukraine 

Annotation. In the article the process of political socialization of personality is examined in Ukraine, as unity 

of processes of the in-practical mastering and socialization of subjects publicly - political relations, process 

of including of personality in political life of society. 
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ПОЛІТИЧНА УЧАСТЬ І АБСЕНТЕЇЗМ ЯК ФОРМИ ПОЛІТИЧНОЇ 

ПОВЕДІНКИ  
Сілецька Я. ст. гр. 2421, Кравчук О. Ю. викладач кафедри соціально-гуманітарних 

дисциплін 
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Анотація. У статті розкривається сутність політичної поведінки. Які види та 

форми існують. Розкривається сутність поняття «абсентеїзм». 

Ключові слова: політична поведінка, політична участь, абсентеїзм. 

 

Вступна частина. Актуальність теми зумовлена необхідністю зрозуміння, що є 

«політична поведінка», чому вона потрібна та як її виховати. Оскільки від політичної 

поведінки громадянина держави залежить її майбутнє.  

Мета статті – визначити важливість політичної поведінки громадянина, розглянути її 

види. Для досягнення мети було розглянуто наступні питання:  

1)Політична поведінка та її типи; 

2)Абсентеїзм; 

3)Фактори які мають вплив на політичну поведінку; 

Основна частина. Політична поведінка — це сукупність реакцій соціальних суб’єктів 

на деякі форми і напрямки функціонування політичної системи. Серед найбільш поширених 

актів політичної поведінки можна виділити: 

1) реакція — це певна дія в політиці, що є засобом відповіді на зовнішній вплив; 

2) політичний дискурс — це інтелектуальні дії з політичної освіти, просвітництва, самоосвіти 

та наукового опанування політики; 

3) пряма дія в політиці здійснюється через такі форми як мітинг, демонстрація, страйк, 

голодування, бойкот й інші акції непокори; 

4) абсентеїзм — це ухилення від будь-яких актів участі в політичному житті; 

5) політичне функціонування — засіб політичної діяльності, що реалізують функції 

влади (органи держави, керівні структури, партій, ЗМІ, політико-економічні, військові 

структури). 

 Розрізняють два типи політичної поведінки: відкрита (політична дія) і закрита 

(політична бездіяльність). У межах відкритої політичної поведінки особа може виконувати 

такі політичні ролі: 

mailto:yanasiletskaya15@gmail.com
mailto:kraffchuk@email.ua
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1) звичайний член суспільства, громадянин із незначним політичним впливом, 

незначною активністю та інтересом до політики; 

2) громадянин — член громадської організації, суспільного руху або декількох 

організацій; 

3) громадянин — член політичної організації, який цілеспрямовано із власної волі бере 

участь у політичному житті; 

4) політичний діяч; 

5) професійний політик, для якого політична діяльність є не лише єдиним чи основним 

заняттям, засобом до існування, а й сенсом життя. 

6) політичний лідер — загальновизнаний політичний діяч, керівник політичної партії, 

громадсько-політичної організації й суспільно-політичного руху. 

Закрита політична поведінка також може проявлятися в різних формах, а саме: 

1) виключеність з політичних відносин, зумовлена низьким рівнем розвитку особи або 

суспільного розвитку взагалі; 

2) політична виключеність через недосконалість політичної системи, розчарування в 

політичних лідерах та байдужість до їхньої діяльності; 

3) політична апатія через не сприйняття політичної системи, відмова від співпраці з нею. 

4) політичний бойкот як вияв активної ворожості до політичної системи. 

Політична активність у людей різна. М.Вебер у своїй лекції "Політика як покликання і 

професія" виділив три можливих рівні участі у політиці:  

1) професійне заняття політикою;  

2) участь у політиці "за сумісництвом";  

3) участь у політиці "за випадком"[1].  

Абсентеїзм – байдуже ставлення населення країни до політичного життя, ухилення, 

масова відмова від участі у виборах, зборах, та інших проявах громадської думки. Рівень 

абсентеїзму в державі характеризує стан політичної системи, відношення громадян до неї. 

Ігнорування голосування може бути як формою пасивного схвалення існуючої політичної 

ситуації, так і навпаки формою вираження невдоволення владою, недовіри, що призводить до 

відсторонення людини від політичних процесів. Таким чином, серед абсентеїстів можна 

виділити різні групи. 

Першу групу складають особи, які не беруть участі у виборах з об’єктивних причин 

(фізична неміч, раптова хвороба, іншікон’юнктурні обставини, що унеможливлюють 

відвідування виборчої дільниці). 

Другу складають ті, хто, не маючи особливих підстав для невдоволення ситуацією в 

суспільстві та не прагнучи до серйозних змін, вважає для себе зайвим участь у виборчому 

процесі. 

Третя группа – це індивіди, які негативно відносяться до порядку, що утвердиливя в 

суспільстві, або не вірять в можливість внести корективи в політику, що проводиться за 

допомогою виборчих бюлетенів, або розглядають своє утримання від участі у виборах як 

форму негативного політичного волевиявлення. До них відноситься ще одна специфічна група 

абсентеїстів голосуючих проти всіх політичних сил, що претендують на виборні місця. 

Серед причин абсентеїзму відзначимо низький рівень політичної культури, 

інфантильність або ж усвідомлення власного політичного безсилля, нездатність впливати на 

прийняття політичних рішень, відчуження власних політичних цінностей і потреб від 

можливостей їх задоволення, високий рівень недовіри виборців політичним 
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інститутам.Абсентеїзм є відбитком прагнення людей відсторонитися від політики, в якій 

частина з них вбачає марнославне й амбіційне змагання групових і егоїстичних інтересів. На 

думку М.Рокара, у сучасному суспільстві, в якому вплив релігії вельми послабився, усе 

трагічне і священне пов'язують з політикою. Коли ж вона не виправдовує їх сподівань, у ній 

розчаровуються, і як один із наслідків - абсентеїзм. 

Науковці пояснюють абсентеїзм виборців менталітетом байдужості, характерним для 

народів колишнього СРСР, а також "психологією конформізму", панування якої в суспільстві 

вивело на політичну арену некомпетентних діячів, що знизило авторитет законодавчих органів 

і влади взагалі. 

Низька електоральна активність порівняно з радянським періодом відзначається в 

сучасній Україні. Явка виборців на вибори в місцеві органи влади інколи коливається від 25% 

до 50%. В СРСР у виборах брали участь більше 90% (за офіційними даними - 98-99%) 

виборців. Політична активність обмежувалася демонстрацією підтримки офіційних 

кандидатів і рішень партії [2]. 

Подібний тип поведінки, заснований на придушенні або викривленні вільних політичних 

переваг і який визначається тиском зовнішніх обставин. І навпаки, автономна політична 

участь розглядається як результат раціонального і відносно вільного вибору. 

Форми політичної участі відрізняються, мірою усвідомленості, але й масштабністю, 

легальністю. За критерієм легальності прийнято виділяти конвенціональні та 

неконвенціональні форми політичної участі.  

Конвенціональна участь — поведінка, яка використовує законні або ті, що відповідають 

загальноприйнятим нормам форми вираження інтересів і впливу на владу. Основною формою 

конвенціональної поведінки є участь у виборах. 

Неконвенціональна участь — незаконна або така, що суперечить загальноприйнятим 

політичним нормам поведінка. Вона проявляється у формах протесту, у непокорі державній 

владі. До подібних акцій громадяни вдаються у тих випадках, коли відсутні інституціональні 

канали вираження їх інтересів або традиційні форми участі виявляються неефективними, а 

самі люди відчувають недовіру до політичної системи. Неконвенційна поведінка поділяється 

на ненасильницькі і насильницькі види. 

Співвідношення конвенційних і неконвенційних форм участі залежить, крім того: 

від параметрів політичного режиму; 

наявності інститутів, в першу чергу сильних політичних партій та інших суспільно-

політичних організацій, діючих не тільки на національному, але й на місцевому рівні, здатних 

артикулювати інтереси різних верств населення; економічної ситуації. Економічний спад та 

інші кризові явища в економіці призводять до підвищення рівня протестної поведінки[3]. 

Висновки. Політологи акцентують увагу на залежності політичної участі від деяких 

факторів: 1) соціально-економічний статус і освіта: люди з більш високим рівнем доходів і 

освітою більш чітко усвідомлюють вплив політики на їхнє життя і мають необхідні ресурси, 

щоб впливати на урядові рішення методом голосування та інших форм конвенціальної участі; 

2) вік: молодь менше схильна до участі у голосуванні. Навпаки, з віком люди проявляють 

більший інтерес до голосування, тому що сильніше відчувають зв'язок між політикою, що 

проводиться, і своїм життям[4]. 
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Анотація. Стаття присвячена аналізу ролі Президента у системі державних органів 

України. У статті розглянуто повноваження, місце і роль глави держави у 

внутрішньому і зовнішньому житті країни. 

Ключові слова: Президент; політична система; державні органи влади; Конституція. 

Актуальність теми. Сучасний етап в історії України – це період реформування правової 

та політичної системи, з метою покращення функціонування політичних інститутів країни. 

Серед таких і є інститут глави держави. Інститут президентства посідає одне з провідних у 

системі державної влади України, тому важливо розуміти місце і роль президента України у 

системі взаємопов`язаних представницьких й виконавчих органах держави.  

 Метою роботи є вивчення повноважень й ролі президента України, які прописані в 

головному державному документі країни – Конституції.  

Основна частина. Варто почати з того, що «при з’ясуванні ролі будь-якого органу 

держави і посадової особи, які визначаються Конституцією, принциповим є: визначення його 

функціонального призначення і місце, яке орган або посадова особа посідає у системі 

державних органів» [1, с. 357]. Президент – політик, який займає вище місце в ієрархії 

державних інститутів, який здійснює верховне представництво у внутрішньому житті країни, 

до того ж представляє свою державу на міжнародній арені, тобто веде переговори та укладає 

міжнародні договори. У статті 102 Конституції України прописано: «Президент України є 

главою держави і виступає від її імені»[2]. Тобто глава держави є одним з найнеобхідніших 

елементів державного механізму. Якщо вдатись до історії, сам термін «глава держави» вперше 

був використаний ще в 14 столітті у французькій Конституційній хартії від 4 червня 1814 року, 

де проголошували Короля верховним главою держави. Близьке за значенням до вище 

https://studopedia.com.ua/
mailto:barkovayulia1956@gmail.com
mailto:kraffchuk@email.ua
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згаданого терміна – слово «президент» походить з латини й перекладається як «той, що сидить 

попереду, головуючий». Тому впевнено можна вважати, що слово «президент» є латинським 

аналогом до українських «голова», «головуючий» . Надання Президентові статусу глави 

держави пояснюється перш за все необхідністю підвищити рівень представництва держави 

всередині країни і за її межами в період проголошення і становлення України як незалежної 

держави. 

В Україні «найвиразнішого концептуального визначення інститут Президента, а за ним 

і вибір президентсько-парламентського устрою для України, набув у Конституційному 

Договорі від 8 червня 1995 р. У статті 19 Конституційного Договору Президента було визнано 

главою держави і главою виконавчої влади України. 

З прийняттям Конституції України 28 червня 1996 р. цей політико-правовий документ 

втратив свою чинність. Конституція України суттєво обмежила повноваження Президента 

України. Відповідно до статті 102 його було визнано виключно главою держави. 

Повноваження, які характеризували його як главу виконавчої влади, були передані Прем’єр-

міністрові України» [3].  

«Хоча глава держави функціонально і тяжіє до виконавчої влади, однак уряд створений 

як вищий орган виконавчої влади. Тому має місце розмежування не тільки повноважень, а й 

самої державної влади між Президентом і урядом, між парламентом і Президентом. У процесі 

такого розмежування Президент нерідко «перетягує» на себе повноваження інших органів; 

частково – парламенту, частково - уряду. В результаті йде процес формування особливого 

інституту президентської влади, що, безумовно, відрізняється від інститутів законодавчої і 

виконавчої влади» [4]. 

Починаючи з того моменту, як Україна була проголошена незалежною, глава держави є 

головною рушійною силою суспільно-політичних і соціально-економічних перетворень. 

Срипнюк О.В. зазначає, що «повноваження президента України охоплюють усі сфери 

суспільного і державного життя. Згідно з чинною Конституцією України, саме президент є 

гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності країни, додержання Конституції 

України, прав і свобод людини й громадянина та забезпечення злагоди у суспільстві.»[4] Тобто 

після призначення президента на посаду, він – гарант прав та свобод громадян, має право 

втручатись до рішень, які приймають гілки влади, скасовувати акти Кабінету Міністрів 

України, місцевих державних адміністрацій. має право вето. Згідно Конституції України 

(стаття 106, пункт 30), «право вето належить лише Президенту України» [2]. Вето Президента 

України — це право на повернення переданого йому на підпис прийнятого Верховною Радою 

України закону із своїми зауваженнями для повторного розгляду Верховною Радою.  

 Президент у сучасних республіках наділяється, як правило, широкими повноваженнями 

у сфері взаємовідносин із законодавчою, виконавчою та судовою владою, є своєрідним 

арбітром між ними. Глава держави забезпечує функціонування державних структур у режимі 

консенсусу і злагоди, спрямовує зусилля різних гілок влади на розв'язання актуальних 

проблем країни. 

 У статті 106 Конституції України про проведення внутрішньої політики Президентом 

закріплено, що діючий глава держави на основі та на виконання Конституції і законів видає 

укази та розпорядження, які є обов`язковими до виконання на території України. 

Безпосередньо взаємодіючи з усіма гілками влади, він має право призначати та звільняти 

членів органів виконавчої влади, може мати своїх представників у Верховній Раді, 

Конституційному Суді та Кабінеті Міністрів, а також може брати участь у засіданнях уряду. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
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Для ефективного виконання покладених на Президента України функцій, він «створює 

консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи й служби: Адміністрацію Президента 

України, Національний інститут стратегічних досліджень тощо. Для належного здійснення 

конституційних завдань і повноважень Конституція України наділяє главу держави 

особливими правовими гарантіями його діяльності. На весь час виконання своїх обов'язків 

Президент користується правом на недоторканність, звання, честь і гідність глави держави 

охороняється чинним законодавством. Президент України не може передавати свої 

повноваження іншим особам або органам, а його повноваження припиняються достроково у 

випадках: відставки, неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров'я; 

усунення з поста в разі імпічменту; смерті»[4]. 

Також варто зазначити, що Президент є Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил 

України. У разі збройної агресії проти України саме Президент приймає рішення щодо 

застосування Збройних Сил України з метою оборони держави від ворога; «призначає на 

посади та звільняє з посад вище командування Збройних Сил або інших військових 

формувань; ухвалює рішення про введення воєнного чи надзвичайного стану в Україні або в 

окремих її місцевостях, про загальну або часткову мобілізацію»[4]. «Як гарант державного 

суверенітету та територіальної незалежності України Президент очолює Раду національної 

безпеки та оборони України.»[2] 

Висновки. Отже, президент – політик, який відіграє ключову роль у державотворенні 

країни. Глава держави наділений повноваженнями, що дають йому змогу впливати на всі гілки 

влади (тобто на законодавчу, виконавчу, судову), здійснення ним представницької функції 

гаранта державного суверенітету, територіальної цілісності, додержання Конституції України, 

прав і свобод людини і громадянина дає можливість Президентові України посідати особливе 

місце в системі органів державної влади і не входити до жодної з її гілок. 
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гуманітарних дисциплін 

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова 

Україна, м. Миколаїв 

kraffchuk@email.ua, maksymishyn2017@gmail.com 

 

Анотація. Стаття присвячена розгляданню соціальних та політичних конфліктів у 

сучасній Україні. Проаналізовано чинники щодо визначення соціально-політичних 

проблем. Автор акцентує увагу на причини та шляхи вирішення конфліктів. 

Ключові слова: конфлікт, політичний конфлікт, політична стабільність, стагнація 

виробництва. 

 

Вступна частина. Проблематика політичного конфлікту, одна із найактуальніших 

проблем сучасного політичного простору в Україні. На даний момент, також гостро стоїть 

питання про компетентний менеджмент не тільки з вирішення проблем, а й його регулювання 

та стимулювання на сьогоднішній та майбутні періоди. У процесі управління конфліктом 

важливою ланкою є його врахування та розвиток. Причини його накопичуються і формуються 

тривалий час. Об’єктивно існуючі суперечності можуть призвести до конфлікту у тому 

випадку, якщо вони будуть усвідомлені її суб’єктами ( партіями, групами, лідерами). Якщо 

існує напруженість у відносинах між опозиційними сторонами, то неможливо нівелювати 

майбутній конфлікт, бо вже є місце конкуренції , предмету спору та розбіжності позицій. Це 

етап виникнення конфлікту. На цьому етапі важливо знайти справжні причини конфлікту, тим 

самим знешкодити протиріччя, що лежать в його основі, встановлюючи відповідні норми та 

правила взаємодії сторін. Даний аналіз сприяє введення конфлікту у певні рамки і таким чином 

дозволяє контролювати хід та розвиток подій. [1] 

Основна частина. Провідні причини, що мають особливе велике напруження 

конфліктів пов’язані з моральністю, уявленням про честь і гідність. Ефективність дій влади на 

етапі розвитку конфлікту визначається їх здатністю за допомогою норм та законів, які 

прописані в Конституції України, забезпечити зниження напруженості між конфліктуючими 

сторонами та поворот до їх примирення. Етап закінчення конфлікту має найскладнішу фазу, 

тому що від результату її закінчення залежить ротація пануючих сил у суспільстві. Вона може 

призводити до двох варіантів: досягнення консенсусу між конфліктуючими сторонами або 

прийняття капітуляції з боку влади і підтвердження нерозв’язності конфлікту. Проте, 

розуміючи всю серйозність другого варіанту, конфлікт може вирішитися с часом сам по собі. 

Тобто це може бути: втрата актуальності предмета спору, втоми учасників, відсутності 

ресурсів.  

Соціально-політичні чинники, які сприяють виникненню конфліктів: 

1) радикальні зміни в соціальній структурі суспільства, що обумовлюються намірами 

диференціації населення за рівнем доходів та ідеологічної орієнтації; 

2) деформація як зміна системи цінностей в суспільстві, поширення зразків інших 

культур, віри, індивідуалізму; 
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3) відсутність досвіду перебування в конфлікті, нестерпне відношення до тих хто 

мислить не так як потрібно і хто діє всупереч нормам чинної влади; 

4) розширення поля соціально-етнічної напруженості на базі конституційних, 

територіальних і міжнаціональних суперечностей; 

5) масові порушення закладених в Конституції прав і свобод, передусім соціально-

економічних та на отримання достовірної інформації про діяльність влади; 

6) політизація армії, можливість перетворення її в самостійну політичну силу з метою 

наведення порядку або зміни політичного режиму. 

Багаточисленні конфлікти і конфліктні ситуації – важка реальність сучасного 

суспільства. Причини їх виникнення пов’язані не тільки за становленням і розвитком нових 

соціально-економічних і політичних структур, але і недавнім минулим, коли пануючою 

ланкою в нашому суспільстві була ідеологічна установка “безконфліктність”, гармонію його 

індивідів та соціальних груп. Це, напевно, сприяло формуванню ставленню до конфлікту 

таким яким ми зараз його приймаємо. [2] 

Характеризуючи сучасний розвиток нашої держави і суспільства, як політики, так і 

науковці вказують на значне затягування перехідного процесу становлення цивілізованої, 

демократичної політичної системи в Україні, що породжує підвищений рівень суспільно-

політичної конфліктності. 

Нинішній етап розвитку України супроводжується постійними конфліктами між 

виконавчою та законодавчою владою, партіями і рухами, окремими політичними лідерами, 

фракціями в парламенті, апаратом президента і апаратом уряду, між місцевою і центральною 

владою, а також владою і різними прошарками населення . 

Одним із найскладніших політичних конфліктів в українському суспільстві на сучасному 

етапі є суперечність між двома рівновеликими соціальними групами, які можна умовно 

визначити поняттям “реформатори” та “консерватори”, тобто між тими, хто ідеалізує наше 

минуле і критикує сьогодення. 

Шлях до розв’язання цього глобального конфлікту лежить у подальшій стабілізації, 

демократизації та гармонізації суспільства, створенні правової держави, значному 

підвищенню матеріального та духовного рівня життя широких верств населення. 

Загальною загрозою політичній стабільності залишається складна ситуація в економіці 

України. Стагнація виробництва, зростання тіньової економіки, корупції, значне підвищення 

цін на промислові та продовольчі товари, зниження купівельної спроможності населення, 

катастрофічне зростання бідності, неприхована заклопотаність багатьох “публічних 

політиків” власним облаштуванням, призводять до нагромадження нерозв’язаних проблем і 

викликають незадоволення народних мас політичною елітою. 

Все це спричиняє конфлікти, перш за все, у виробничій сфері: з питань заробітної плати, 

техніки безпеки, соціальних послуг, недемократичності управління, що породжує мітинги, 

пікети, страйки . 

Значними політичними чинниками дестабілізаційних процесів у країні є напружені 

відносини між Президентом, Урядом і Верховною Радою, гостре протистояння між владою і 

опозицію, що часто виходить за цивілізовані межі, боротьба між “лівими” та “правими”, 

головною причиною якого є розмаїття політичних та ідеологічних симпатій електоральних 

груп, якими ці сили підтримуються. 

Важливими чинниками макрополітичного рівня, що впливають на збереження 

конфліктогенності у політичній сфері, є проблема мови. Тобто, мається на увазі конфлікти з 
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приводу надання російській мові статусу державної, які вимагають законодавчого вирішення. 

На шляху відродження України серйозні перешкоди становлять міжконфесійні конфлікти. 

Така бажана для нашого суспільства внутрішня стабільність порушується ворожнечею між 

церквами, ієрархами, священиками, віруючими. Спектр їх протистояння досить високий: 

боротьба за храми, майно, лідерство, сфери впливу. Мова йде, в першу чергу, про серйозні 

конфлікти всередині православ’я – розкол Української Православної Церкви на прихильників 

Київського патріархату і Московського, основною причиною якого є неоднакова реакція на 

національне відродження і темпи українізації церкви. Цей релігійний конфлікт має 

багатоплановий характер і проявляється як на політичному, так і на богословсько-

ієрархічному та побутовому рівнях. 

Політичні партії, рухи, організації, окремі діячі вбачають у тій чи іншій релігії, церкві 

свою опору, залучають віруючих до членства у своїх лавах. За таких умов церкві важко 

залишатися поза політикою. Міжцерковний конфлікт проявляється також на богословському 

рівні. Кожна із церков устами своїх богословів теоретично обґрунтовує свою роль і місце в 

історії українського народу, доводить своє право на лідерство в сучасному процесі 

національного відродження. 

Міжцерковний конфлікт на побутовому рівні знаходить вияв у взаємному нетерпимому 

ставленні віруючих одних конфесій, церков до послідовників інших, відвертій ворожнечі між 

ними. Міжцерковний конфлікт на рівні буденної релігійної свідомості – це одна з форм 

найбільш масового протистояння людей у суспільстві, що призводить до порушення 

громадського спокою, створює напругу у певному регіоні. 

Серед політичних конфліктів важливу роль відіграють суперечності на національній 

основі. За оцінками міжнародних та вітчизняних експертів, національна політика України 

протягом останніх років була привабливою для багатьох, зокрема, сусідніх країн як така, що 

забезпечувала належний спокій в державі, хоча нерозв’язаних питань залишилося чимало. [3] 

Зважаючи на проблеми, які були описані вище, пропонуються наступні засоби для 

вирішення цих конфліктів: 

1) недопущення конфесійної війни шляхом підтримання релігій, які знаходяться на 

території України; 

2) радикальні заходи щодо контролю діючої влади за допомогою громадських 

організацій та активних дій з боку електорату для усунення корумпованих операцій та 

конфліктів з боку владних структур; 

3) проведення політики “дешевих” та “дорогих” грошей з метою стабілізації 

національної валюти, зменшення рівня інфляції та стимулювання виробництва; 

Висновки. Отже, політичні та соціальні конфлікти мають серйозні наслідки, що 

впливають на функціонування держави та її місце на міжнародній арені. Тому важливо щоб 

влада контролювала на належному рівні ці важливі питання, адже теперішній та майбутній 

успіх держави, великою мірою залежить від політичних та соціальних інструментів і 

механізмів, які проводить уряд. 
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Аннотація. Політичний лідер є символом, це особа, здатна реалізувати інтереси 

спільноти за допомогою влади, що дається йому цією спільнотою, політичних 

інтересів, організовувати та спрямовувати їхню активність, згуртувати довкола 

себе групу прихильників та повести їх за сбою. Для сучасного українського суспільства 

демократичного спрямування потреба у появі політичного лідера нового формату на 

даний час стоїть дуже гостро. Дане питання особливо стосується молоді, яка на 

фоні трансформаційних перетворень держави виявила високу зацікавленість у 

політичному житті держави та висунула перед потенційним та існуючим керівним 

прошарком країни вимогу у появі нового політичного лідера XXI століття. 

Ключові слова: політична еліта, політичний лідер, громадянське суспільство, 

електорат, вибори, соціальна активність, політична культура. 

 

Сучасне українське суспільство переживає епоху глибоких трансформацій у всіх сферах 

життя. Вихід України з ідеологічного вакууму сформував необхідність появи нової політичної 

еліти та пояснення феномену політичного лідерства як фактору для активізації молоді в 

Україні та залучення даного прошарку населення до політичного життя країни. 

https://web.posibnyky.vntu.edu.ua/fmib/13vashenko_politologiya_dlya_vchitelya/193..htm
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Особлива потреба в формуванні політичного лідера виникає у період трансформацій 

політичної системи, перехідного періоду суспільства від тоталітарного до демократичного 

режимів, формування нової політичної культури та зміни ідеологічних та політичних 

цінностей. Для сучасного українського суспільства демократичного спрямування потреба у 

появі політичного лідера нового формату на даний час стоїть дуже гостро. Дане питання 

особливо стосується молоді, яка на фоні трансформаційних перетворень держави виявила 

високу зацікавленість у політичному житті держави та висунула перед потенційним та 

існуючим керівним прошарком країни вимогу у появі нового політичного лідера XXI століття. 

Політичний лідер є символом, це особа, здатна реалізувати інтереси спільноти за 

допомогою влади, що дається йому цією спільнотою, політичних інтересів, організовувати та 

спрямовувати їхню активність, згуртувати довкола себе групу прихильників та повести їх за 

собою[1]. 

Незважаючи на те, що у науковому доробку є безліч дефініцій та концепцій політичного 

лідерства, науковці оминають проблеми ефективної діяльності політичного лідера, його 

взаємодію з прогресуючими верствами населення, зокрема, молоді, зосереджуючи свою увагу 

на особистих якостях політичного лідера. Зі зростанням можливостей взаємодії політичного 

лідера та потенційного електорату (ЗМІ, соціальні мережі і т.д.) зростає потреба у дослідженні 

ефективності даної взаємодії та утворення нового поля для діяльності політичного лідера 

сучасного демократичного українського суспільства. 

Як зазначають Левкович О. М. та Чорна Н.М.: «Політична ситуація в Україні 

характеризується, з одного боку, великою кількістю досить слабких політичних організацій з 

низьким рівнем реального впливу на суспільство і відповідальності перед громадськістю, які 

не мають серйозних політичних, соціально-економічних, освітніх і культурних програм, 

здатних вказати конкретні шляхи подолання соціально-економічних проблем. Діяльність 

таких політичних сил і їх лідерів переважно визначається груповими інтересами та 

корисливістю, що викликало потужну хвилю корупції, зловживань владою як в середовищі 

політичної еліти і лідерів, так і в їх оточенні. З іншого боку, останніми роками в Україні 

помітно активізується політична свідомість суспільства, підвищується інтерес громадян до 

політичного життя, формуються потужні політичні сили, відбувається становлення більш 

самостійних та плюралістичних засобів масової інформації»[2]. 

Внутрішній потенціал політичного лідерства відображається в його типології. Однак як 

не існує у політології однозначного тлумачення проблеми політичного лідерства, так і немає 

єдиної його класифікації. Однією з найпоширеніших типологій лідерства є запропонована 

Максом Вебером, в основу якої покладено типи суспільного правління. Відповідно 

розрізняються три основні типи. Традиційне лідерство (перший тип) засноване на звичаї, 

традиції (вожді племен, монархи) і передбачає віру підлеглих у те, що влада законна, оскільки 

існувала завжди. Влада правителя здійснюється за традиційними нормами, які є основними в 

управлінні суспільством, державою. Правитель же, котрий ігнорує традиції, може легко 

позбутися своєї влади. Другим типом М. Вебер називає раціонально-легальне лідерство. До 

нього належать лідери, яких обрано демократичним шляхом і які у випадку зловживання 

владою несуть відповідальність перед своїми виборцями. Учений називає цей тип ще 

бюрократичним, але не в негативному, а в позитивному розумінні цього питання, заснованому 

на вірі в законність і розумність існуючого порядку, де лідер-чиновник виступає як носій 

певної раціонально-державницької позитивної функції. Третій тип – харизматичне лідерство 

(від грец. cha-rista – винятковий дар, властивий людині) – заснований на вірі мас в особливий 
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«дар благодаті», видатні якості й здібності до правління окремих лідерів. Такий правитель в 

очах його прихильників чи підданих наділений надлюдською магічною силою, підноситься 

над повсякденністю, відрізняється від простих смертних. За М. Вебером, харизматичне 

лідерство виникає в критичні періоди розвитку суспільства[4]. 

Якщо слідувати даній теорії, то в сучасній Україні існує другий тип політичного 

лідерства – раціонально-легальне. Але, на фоні сучасних перетворень в суспільстві постала 

потреба у виникненні нового типу політичного лідера, третього за класифікацією М. Вебера – 

харизматичного. Але, на нашу думку, даний пункт класифікації ученого може підлягати деякій 

трансформації а саме: харизматичний лідер повинен створити умови для зворотного контакту 

з суспільством, особливо зараз, коли інформаційні можливості повністю відкривають перед 

ним дану перспективу. Що стосується твердження про наділення надлюдською та магічною 

силою, то для усунення дисонансу у розумінні даного типу лідерства прогресивного прошарку 

населення, твердження можна пояснити з точністю навпаки – лідер повинен впроваджувати 

свою діяльність максимально прозоро, з наближеністю до свого електорального кола, з 

постійним зворотнім зв’язком. 

 Сьогодні Україна перебуває на черговому переломному етапі формування політичної 

еліти держави. Чітка потреба у появі політичного лідера раціонально-легального типу виникла 

у 2014 році на фоні Революції Гідності, окупації Криму Російської агресії в Луганську та 

Донецьку. Але, не зважаючи на дані події, ми маємо досить сумну статистику участі молоді у 

виборах. 

За даними екзит-полу, участь у виборах президента2014 року взяли лише 44% молодих 

людей (від 18 до 29 років), серед вікової групи від 30 до 39 років – близько 60%, найбільш 

електорально активними були вікові групи від 40 до 49 років (67%) і від 50 до 59 років (70%). 

Стосовно вікової групи від 60 років і старше, то серед тих, хто голосував на виборчих 

дільницях, таких було 55% представників цієї групи. Але якщо виходити з того, що тих, хто 

голосував вдома, представляють переважно люди, яким за 60 років, то можна оціночно 

передбачати, що у виборах взяли участь близько 60% представників найстаршої вікової групи. 

Заступник директора соціологічної служби Центру Разумкова Михайло Міщенко 

зазначив і тенденцію постійного зниження участі у виборах молодого покоління Так, у 1998 

році у виборах брало участь 67% молодих людей, у 1999-му – 61%, 2002-му –59%, певний 

сплеск активності спостерігався у 2004 під час Помаранчевої революції (71%), але потім знову 

почалося зниження, у 2006-му – 57%, 2007-му – 51%. В останніх виборах участь взяли лише 

44% молодих людей[4]. 

Дещо змінилася ситуація стосовно участі громадян, зокрема молоді у президентських 

виборах 2019 року, на нашу думку це пов’язано з тим, що по-перше, зросла громадянська 

свідомість у колись найбільш пасивної частини населення, молоді люди почали активно 

цікавитись політикою, брати в ній участь, створювати власні громадські організації; по-друге, 

утворення незалежних аналітичних центрів в Україні спонукає молодь до формування, 

дослідження та висловлення власної політичної думки; по-третє, рекордна кількість 

кандидатів, зареєстрованих на нинішніх президентських виборах спонукала людей до більш 

свідомого підходу та аналізу політичних програм кандидатів та чіткого формування образу 

політичного лідера сучасної України. 

Одже, наша держава знаходиться на етапі формування нової політичної свідомості та 

культури, громадяни, особливо молодь роблять спробу обрати новий тип політичного лідера, 

який би відповідав запитам XXI століття, чи буде дана спроба вдалою покаже тільки час, але 
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те, що молодь змогла активізуватися, відійти від маргінального стану існування та усвідомити 

всю значущість своєї участі у житті країни наводить на думку про правильний курс політичної 

культури України. 
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Diorditsa O. S. 

The modern phenomenon of political leadership and its influence on youth activation in Ukraine 

A political leader is a symbol, a person who is capable of realizing the interests of the community through the 

power given to him by this community, political interests, organizing and directing their activity, rallying 

around a group of supporters and their behavior behind the scumbags. For the modern Ukrainian society of 

democratic orientation, the demand for the emergence of a political leader of a new format is currently very 

acute. This issue is particularly relevant to young people who, on the background of transformational 

transformations of the state, have shown a high interest in the political life of the state and put forward the 

demand of the new political leader of the 21st century in the face of the potential and existing leadership of 

the country. 

Key words: political elite, political leader, civil society, electorate, elections, social activity, political culture. 

 

Диордица О. С. 

Современный феномен политического лидерства и его влияние на активизации молодежи в 

Украине 

Политический лидер является символом, это лицо, способное реализовать интересы сообщества с 

помощью власти, которая дается ему этим обществом, политических интересов, организовывать и 

направлять их активность, сплотить вокруг себя группу сторонников и повести их за собой. Для 

современного украинского общества демократического направления потребность в появлении 

политического лидера нового формата в настоящее время стоит очень остро. Данный вопрос 

особенно касается молодежи, которая на фоне трансформационных преобразований государства 

высказала высокую заинтересованность в политической жизни государства и выдвинула перед 

потенциальной и существующей руководящей прослойкой страны требование в появлении нового 

политического лидера XXI века. 

Ключевые слова: политическая элита, политический лидер, гражданское общество, электорат, 

выборы, социальная активность, политическая культура. 
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УДК 327.1 

УКРАЇНА В СУЧАСНІЙ СВІТОВІЙ ПОЛІТИЦІ 
Петрущак А. Г., ст. гр. 3511, Кравчук О. Ю., викладач кафедри соціально-

гуманітарних дисциплін 

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова 

Україна, Миколаїв 

Анотація. У даній статті проаналізована зовнішня політика України за часів 

незалежності. Визначаються ключові результати цієї політики у відносинах України 

з Європейським Союзом, та іншими країнами світу, участь України у міжнародних 

організаціях, та підписання міжнародних договорів. 

Ключові слова: Україна, зовнішня політика, незалежність, міжнародні відносини, 

міжнародна політика. 

Актуальність обраної теми полягає в тому, що складною ї невід’ємною частиною 

політичної діяльності будь-якої держави є зовнішня політика – курс держави в міжнародних 

справах, що забезпечує специфічними засобами і методами захист її суверенітету і 

незалежності, досягнення життєво важливих національних інтересів і мети. Зовнішня політика 

спрямована регулювати взаємовідносини між державами на міжнародній арені. Її 

спрямованість та ефективність визначаються значною мірою внутрішнім станом і 

внутрішньою політикою держави: її економічним і військовим потенціалом, масштабами 

території, кількістю населення, а також політичним режимом, державною ідеологією тощо. 

Метою роботи є аналіз забезпечення національних інтересів у зовнішньополітичній 

діяльності старої влади та оцінка перспектив реалізації національних інтересів у зовнішній 

політиці. 

За роки незалежності, зовнішня політика України пройшла досить складний та 

тернистий шлях. 

Дуже велике значення для України, як нової держави мало визнання її незалежності з 

боку світового співтовариства. Після референдуму 1 грудня 1991 р. нову державу визнали такі 

країни: Аргентина, Болгарія, Болівія, Росія, Хорватія, США, Канада, Польща, та ін. Всього за 

грудень 1991 р. Україну визнали 68 країн світу [2]. 

26 лютого 1992 р. перший Президент України Л.Кравчук підписав Заключний Акт 

Наради по безпеці та співробітництву у Європі (ОБСЄ), який був підписаний у 1975 р. 33 

главами держав та урядів європейських країн, а також США і Канади. 

З самого початку незалежності Україна мала на меті стати позаблокової, без'ядерної 

держави. 2 липня 1993 p. Верховна Рада України затвердила Постанову від 02.07.1993 № 3360-

XII «Про основні напрями зовнішньої політики України». В цьому документі перелічувались 

національні інтереси України і завдання її зовнішньої політики, та її засади [3]. 

Національні інтереси України у сфері міжнародних відносин відповідно до Постанови 

ВРУ «Про основні напрями зовнішньої політики України» поділяються на три групи: 

- стратегічні та геополітичні інтереси, пов'язані з забезпеченням національної безпеки 

України та захистом її політичної незалежності; 

- економічні інтереси, пов'язані з інтегруванням економіки України у світове 

господарство; 

- регіональні, субрегіональні, локальні інтереси, пов'язані із забезпеченням 

різноманітних специфічних потреб внутрішнього розвитку України [4]. 
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В Конституції України також відображені засади зовнішньої політики України, а саме: 

ст 18 проголошує що: «Зовнішньополітична діяльність України спрямована на забезпечення 

мирного і взаємовигідного співробітництва з членами міжнародного співтовариства та 

загальновизнаними принципами і нормами міжнародного права» [5]. 

Для ефективної участі України в міжнародній політиці, уряд розробив концепцію 

зовнішньополітичної діяльності, яка передбачає спрямованість зусиль на відвернення війни і 

забезпечення мирних зовнішніх умов, здобуття максимальної вигоди від інтеграції, та мирне 

співіснування із сусідніми країнами.  

Визнаючи Україну в Європі й світі як незалежну європейську державу, її прийняли до 

Організації з безпеки і співробітництва в Європі, Міжнародного валютного фонду, та 

Міжнародного банку реконструкції і розвитку. 

14 червня 1994 р. Україна підписала Угоду про партнерство й співробітництво з ЄС, яка 

передбачає створення умов для взаємовигідного політичного, економічного та культурного 

співробітництва. Згідно з цією угодою в Україні відкрилась перспектива членства у складі ЄС. 

Також у листопаді 1995 р. Комітет міністрів Ради Європи затвердив рішення Парламентської 

асамблеї про вступ до ЄС. Це є підтвердженням того, що нашій країні треба не балансувати 

між Сходом і Заходом, як це було в історії, а йти одним шляхом – шляхом входження у світову 

сім'ю нормальних цивілізованих країн і посісти в ній достойне місце. 

Основним напрямком зовнішньополітичної діяльності України є робота в Організації 

Об'єднаних Націй, в її спеціалізованих органах, установах, структурах, та міжнародних 

організаціях. Україна бере участь у роботі практично всіх органів та установ ООН, наприклад 

Україна є членом Дитячого Фонду ООН (ЮНІСЕФ) та вносить свій значний вклад у вирішення 

проблем розвитку дітей у сучасному світі [6] 

Україна також входить в Економічну та Соціальну Раду ООН (ЕКОСОС), яка здійснює 

міжнародні економічні й соціальні відносини. Також наша країна бере участь у роботі 

Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), з проблем використання атомної енергії 

у мирних цілях та підвищення надійності й безпеки атомних електростанцій, є членом 

міжнародних і європейських інституцій, організацій. 

Міжнародні економічні відносини із закордоном налагоджуються Міністерством 

зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України. А Міністерство закордонних справ працює 

над створенням сприятливої політико-дипломатичної атмосфери для економічних, 

культурних та інших відносин [1, с.196]. 

Таким чином Україна має всі підстави для того, щоб стати могутньою державою, 

відіграючи важливу у роль у новому світовому порядку XXI ст, але на сьогоднішній день 

зовнішньополітична діяльность України виявилась найбільш тяжка та трагічна, за весь період 

існування України. Українська влада, та Президент, опинилися в ситуації відкритої війни Росії 

проти України. Це спонукає Україну мобілізувати всі свої фінансові, людські ресурси на 

захист Вітчизни, збереження незалежності держави. Агресія з боку Росії продовжується, коли 

вона закінчиться, спрогнозувати важко, але безперечно одне без міжнародної підтримки, 

допомоги Заходу, Україні самій не вдасться протистояти потужним військовим силам Росії. 

Тому перед зовнішньо-політичною службою країни стоїть надзвичайно важке завдання: 

переконати західні країни, та НАТО, не залишити Україну один на один із загарбником, 

здатним на будь-яку підступність заради своїх агресивних забаганок. 
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Анотація.В даній статті розглядаємо питання про шляхи успішного розвитку нашої 

держави. Підсумована ситуація країни в даний час. Висвітлені успішні підходи для 

розвитку країни. 

Ключові слова: імідж, репутація, держава. 

 

В сучасному світі імідж країни будь-якого рівня свідчить про її економічну і політичну 

силу, розвиток культури і є показником репутації вдалої та певної дії на світовій арені. Близько 

двохсот країн світу мають свій імідж. І він є таким, як бачать його інші держави, як країна 

представляє себе, як її сприймає оточення. Це залежить від маси факторів. Проблема 

створення іміджу нашої держави – це проблеми не самої держави, а всього суспільства в 

цілому. Для його реалізації необхідно чітко усвідомити ряд першочергових завдань: 
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- державі та її установам, інституціям, органам самоврядування, гілкам влади стати 

активними учасниками внутрішньополітичних процесів країни; 

- підготовка відповідних кадрів у сфері управління державою; 

- подолання корупції; 

- прозорість урядової діяльності; 

Надзвичайно важливою, у контексті побудови іміджу країни, э багаторічна і 

цілеспрямована робота у різних напрямках, а саме: 

- співпраця усіх урядових структур країни, бізнесу, представників культури освіти, ЗМІ, 

журналістів; 

- створення довірливих взаємин з власним населенням та міжнародною спільнотою; 

- створення відповідних комісій та відділів, щоб могли бути частиною іміджу 

розширення пояснювально-інформативного простору; 

- справедливість у самооцінці власних досягнень, що висвітлюється на весь світ. 

До цього ж і умови ведення бізнесу, інвестиційний клімат, культура, освіта, розвиток 

туризму, якість життя українців, рівень безпеки, національні символи, репутація лідерів країни 

та української еліти. 

Імідж - це комплекс вражень, які справляє людина на оточуючих [1]. 

Держава - це особлива політична організація, основний інститут політичної системи, 

який здійснює управління, забезпечує охорону і стабільну структуру суспільства [2]. Імідж 

держави - це стереотипізовані образ країни, що існує в масовій свідомості завдяки як 

стихійного, так і цілеспрямованого його формування елітою і політтехнологами з метою 

надання політичного і емоційно-психологічного впливу на громадську думку всередині країни 

і за кордоном. [3]. 

До 2014 року, за низкою досліджень, Україна сприймалась, як молода демократія 

перехідного періоду, країна Помаранчевої революції, нацією видатних спортсменів, країна, що 

була в небутті, невпливова держава в світі, не стабільна в політиці, корумпованість певних 

країн населення, неефективність влади, невизначеність у розвитку, невпевненість 

інвестиційного клімату… 

На початку 2014 року для країни відкрилось ряд можливостей. Деякі зовнішні чинники, 

російська агресія, бажання світу допомогти нам посприяли позиціюванню держави у світі. І 

наша, так звана, «роль жертви» в деякій мірі посприяла цій підтримці іншими державами. 

Ми можемо підсумувати, зрозуміти ситуацію країни в даний час, як і яким чином можемо 

використати інші чинники у формуванні репутації та просуванні своїх інтересів на 

міжнародній арені. 

Репутація - це загальна думка, яка склалася, зросла з безлічі думок і вчинків[4]. 

На початку 2019 року на сайті « Бі-бі-сі» про нашу країну наведено стислі довідки, що 

після розпаду СРСР Україна змінює курс, то в тісні інтеграції із Західною Європою, то в 

боротьбі з Росією, що несе загрозу інтересам у близькості з Заходом [5]. 

Через недолугість та ряд провалів у сфері публічної дипломатії (наприклад, про етнічних 

угорців на Закарпатті) в Європі вважають, що уявлення про Україну та реальна ситуація 

всередині країни - це різні речі. 

Щоб Україна успішно позиціонувалася у світі, необхідний курс перевантаження власних 

підходів. Це боротьба з нашою внутрішньою неефективністю. Висвітлювання реформ після їх 

вдалого втілення. Цінності української еліти не повинні розбігатися з цінностями світової 

еліти. При високій соціальній нерівності неможливо досягти розвитку країни, здобути 
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відповідну оцінку, репутацію. Самообман і маніпуляції, щодо проведення реформ в країні, 

співпраця з ЄС та прислухання до їх оцінювання України. Позиціонування України у світі та 

врахування її інтересів інформаційними засобами – завдання багатьох міністерств держави. 

Активність українського бізнесу повинна істотно посилити можливості держави на 

міжнародній арені; довіра і дружня співпраця з міжнародними ЗМІ та журналістами. 

Забезпечення широкої народної підтримки даного курсу, забезпечення економічної та 

політичної стабільності країни. Приділення уваги захисту прав людини, відродження 

духовності, української культури і мови. 

Уточнення стратегічних цілей й зовнішніх пріоритетів. 

Щоб задіяв весь іміджевий потенціал України, необхідна цілеспрямована і продумала 

державна інформаційна політика, чітко спланована брендінгова кампанія. Влучне поєднання 

внутрішньої і зовнішньої складової слави нашої країни дасть результати у редагуванні 

негативної репутації в утилізації негативних її складових. Це і дасть шанс відредагувати імідж, 

що є на даний момент та створе фундамент для здобуття підстав оволодіння новим ремоне 

України. 
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10. Філософські виміри права 

УДК 340.12 
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Аннотація. У статті проаналізовано багатозначність поняття «правосвідомості» 

та її зв'язок з філософією права. Визначено сутність, зміст та форми 

правосвідомості. Зроблено аналіз впливу правосвідомості на громадянське суспільство 

та державну владу. Охарактеризовано правосвідомість і правову культуру, які 

впливають на удосконалення права, на формування правової держави. 

Ключові слова: правосвідомість, філософія права, громадянське суспільство, 

особистість, державна влада, соціум. 

Вступна частина У контексті побудови в Україні як правової держави доцільним буде 

визначення правосвідомості. Система правової соціалізації діє в суспільстві на декількох 

рівнях, визначаючи відношення людини до права. 

 Дослідженню правосвідомості присвячені праці видатних авторів М. Цимбалюк, Ю. 

Калиновський, С. Сливки, В. Темченка та ін.  

Отже, метою статті є комплексне висвітлення багатозначності поняття 

«правосвідомість» з філософського погляду. 

Основна частина повинна Поняття «правосвідомість» є багатозначним. В юридичній і 

філософській літературі існує багато визначень щодо сутності та змісту правосвідомості. 

Правосвідомість виступає дієвою силою права та активним чинником суспільного життя. 

Через правосвідомість особистість визначає себе суб’єктом права. Свідомість з погляду 

філософії є специфічно людська форма ідеального віддзеркалення і духовного освоєння 

дійсності. Це вищий вид духовної активності особи, що виражається в здатності відображати 

реальність у формі відчуттів і розумових образів, що передбачають практичну діяльність і що 

повідомляють її цілеспрямований характер. Це означає, що правосвідомість – одна з форм 

суспільної свідомості, що є особливим способом ідеального віддзеркалення і духовного 

освоєння правової дійсності [1, c.5]. 

Правосвідомість розглядається як основний об’єкт дослідження філософії права, як 

«необхідний елемент функціонування і розвитку права, джерело правопорядку і всіх правових 

явищ, які підтримують життя права, без якого воно було б неможливим» [2, c.72]. 

Деякі правознавці правосвідомість визначають як «сукупність уявлень і почуттів, що 

виражають ставлення людей до права і правових явищ в суспільному житті» [4, c.302]. На 

нашу думку, дане визначення є дещо звуженим, оскільки правосвідомість включає не тільки 

теперішній момент часу, але й перспективу і бажання розвитку особливостей функціонування 

права та правових явищ. Окрім того, правосвідомість має включати не тільки уявлення та 

почуття щодо права, але й загальну систему інших наукових і антропологічних характеристик, 

серед яких зазвичай виділяють ще погляди, ідеї, переконання, оцінки, настрої, концепції, 

звички, стереотипи тощо. На підтвердження нашої позиції наведемо думку Ю. Калиновського: 
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«Правосвідомість – це багатоаспектне, поліфонічне явище, яке містить низку 

компонентів: раціональний (погляди, уявлення, ідеї про право); психологічний (почуття, 

емоції, що спричинені правом і виражають ставлення до чинного або бажаного права); 

поведінковий (настанови на певну поведінку у правовій сфері тощо)» [6, c.123]. 

Попередній загальнонауковий аналіз вимагає сприйняття єдиної смислової конструкції, 

що дозволяла прийняти її за універсальну, робочу дефініцію. Найбільш прийнятною, в 

контексті нашого дослідження, вважаємо авторське визначення М. Цимбалюка: 

«Правосвідомість – це категорія філософії права, що відображає ставлення людей до права, 

правового способу життя в системі правових знань, правових почуттів, переконань, вольових 

установок; вона виробляє оцінку діючої в суспільстві правової теорії та юридичної практики, 

визначає можливі шляхи їх вдосконалення, виходячи з вимог природного права, 

загальнолюдських цінностей, прав і свобод людини і громадянина» [8, c.20].  

В світлі поняття правової держави, яка отримала широке визнання в юридичній 

літературі, Еріх Соловьев дає характеристику правосвідомості в єдності його пізнавальної, 

оцінно-критичної і регулятивної функцій. «Правосвідомість – це орієнтація на ідеал правової 

держави, який має безумовний характер і вже в даний момент визначає практичну поведінку 

людини як громадянина. Це означає, що, хоча правої держави ще немає, людина починає жити 

так, як якби воно затвердилося. Він ставить собі в обов'язок слідувати таким встановленням 

(або хоч би деклараціям), які відповідають поняттям суверенітету, строго права, і 

відмовляються підкорятися тим, які несуть на собі явний друк неправого (патерналистского і 

авторитарно-бюрократичного) ведення державних справ [5]. 

У філософській літературі виділяють інституційну і неінституційну форми буття 

правосвідомості. 

Інституційна форма буття правосвідомості, що існує у вигляді документів, є формою 

живого процесу мислення юристів-професіоналів, що узгоджується із загальнообов'язковою 

нормою і підкоряється їй як критерію правильності законодоцільності думок і рішень; це 

сфера «законоположень», «юридичного закону», права, що «діє». 

Неінституційна форма буттяправосвідомості, або недокументальна і неофіційна форма 

правового мислення, волі і відчуттів, існує у вигляді живого процесу або акту свідомості в 

його «неопредмеченном» вигляді, що фіксується у письмовій формі заднім числом 

(теоретичних працях, художній літературі, особистих документах) [5]. 

Деформація правосвідомості виявляється в спотворенні уявлень про цінність права в 

різних формах: правовому нігілізмі, правовому інфантилізмі, правовому дилетантизмі і 

«переродженні» правосвідомості. Загальним для всіх видів деформації є низький рівень 

політико-правової культури суб'єктів права загальноприйнятих правил, встановлених 

суспільством, які формуються у свідомості людей в різні історичні періоди [5]. 

При формуванні юридичних норм державна влада, в першу чергу повинна «спиратися на 

існуючу правосвідомість і правову культуру народу, диференціювати і стимулювати кращі їх 

взірці, прагнути не до абстрактно відірваного від життя і Духа країни, творчості закону», а до 

«уже інтегрованих в суспільну свідомість еталонів і регуляторів поведінки» [3, c.621]. 

Особистість не зможе жити в соціумі без правосвідомості, тому що тоді виключаються 

такі елементи співжиття, як загальні правила і норми для всіх членів суспільства, 

правопорядок, повага до інших людей, що призведе до краху такого суспільства. Низький 

рівень поваги до права, як і низький рівень правосвідомості, призводить до панування 



Філософські та культурологічні проблеми людства 

 очима студентства 
 

ІІ Всеукраїнська студентська науково-практична конференція 

 
 
  

 
332 

 

насильства, нерівності членів соціуму, незахищеності окремої людини перед владними 

інститутами. [8]. 

Феномен «правосвідомість» – це багатоаспектне явище, що акумулює уявлення і 

почуття, які формуються на основі трьох елементів: знання права, ставлення до права, а також 

засвоєння навичок правової правомірної поведінки [8]. 

Висновки Можна зробити висновок, що правова свідомість і філософія права тісно 

пов’язані між собою ідеєю права. Правові уявлення про свободу людини, соціальну рівність і 

справедливість завжди слугували засобом людської оцінки поведінка, і тому отримала 

законодавче визнання цивілізованих держав. Правова свідомість і право генетично і історично 

передують будь-якому позитивному закону, законотворчому процесу. 
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Law consciousness as a problem of the philosophy of law 

Annotation: The article analyzes the polysemy of the concept of "justice" and its connection with the 

philosophy of law. The essence, content and forms of legal consciousness are defined. An analysis of the 

influence of legal consciousness on civil society and state power is made. Law and legal culture, which 

influence the improvement of the right, on the formation of the rule of law are characterized. 

Key words: legal consciousness, philosophy of law, civil society, personality, state power, society. 
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Правосознание как проблема философии права 

Аннотация. В статье проанализированы многозначность понятия «правосознания» и его связь с 

философией права. Определена сущность, содержание и формы правосознания. Сделан анализ влияния 

правосознания на гражданское общество и государственную власть. Охарактеризованы 

правосознание и правовая культура, влияющие на совершенствование права, на формирование 

правового государства. 

Ключевые слова: правосознание, философия права, гражданское общество, личность, 

государственная власть, социум. 
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Аннотація. У статті розглядаються деякі етапи розвитку філософії права, її основні 

напрямки, завдання, місце і роль в юридичній освіті. Основне питання будь-якої 

філософії права: проблема осягнення і розуміння сутності права, ідеї права, його мети 

і призначення в суспільному житті, формування основних проблеми філософії права з 

урахуванням сучасного стану юридичної науки, робиться висновок про необхідність 

розвитку власної, самобутньої філософсько-правової думки, що враховує особливості 

національної правової культури. 

Ключові слова: права, справедливість, рівність, свобода. 

 

Вступительная часть. Право представляет собой систему норм и отношений, 

охраняемых силой государства. Право обусловлено экономическим строем общества, его 

социально-экономической структурой. Философия права – наука о наиболее общих теоретико-

мировоззренческих проблемах правоведения и государствоведения. Философия права 

длительное время существовала как составная часть философских систем. Уже в Античности 

активно обсуждались такие проблемы философии права, как соотношение права и 

справедливости, права и закона, права и силы, месте права в иерархии социальных ценностей 

и др. В период Просвещения сложилась концепция естественного права, согласно которой 

право заложено в самой сущности человека, так что во всех людях действует один и тот же 

мировой разум и естественное право одинаково для всех, независимо от времени и мест.  

Основная часть. В дальнейшем будут рассмотрены отдельные важные проблемы 

философии права: соотношение права и справедливости, права и власти, структура норм права 

и их связь с другими нормами, связи правовых норм, как и норм вообще, с оценками и 

фактами, двойственный, описательно-оценочный характер норм права. Понятие 

справедливости – одно из центральных в социальной жизни и определяет человека как 

существо, стремящееся к справедливости. Главное достоинство мышления – истина, главное 

достоинство социальных установлений – справедливость. В системе обусловливающих право 

и воздействующих на него факторов государственная власть играет особую, конститутивную 

роль, так как без нее социальные нормы и отношения не могут приобрести общеобязательного 

характера. Сократ высказывал убеждение, что ничего нельзя ставить выше справедливости, 

что право должно быть справедливым. Но уже Аристотель замечал, что все люди высоко ценят 

справедливость, но каждый понимает ее по-своему.  

Аристотель не раз обращался к определению справедливости и к уяснению роли этого 

понятия в теории права. Он различал два вида справедливости: уравнивающую и 

распределяющую. Он утверждал, что государственным благом является справедливость, т.е. 

то, что служит общей пользе. Наряду с этим он подчеркивал связь справедливости с 

равенством: справедливость есть некоторого рода равенство – равные должны иметь равное. 

Но по Аристотелю справедливость может быть и неравной: равенство справедливо для 

равных, а неравенство для неравных. Справедливым может быть только равенство по 
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достоинству, представляющее собой вариант распределяющей справедливости, что и должно 

отражаться в политике. Устойчивым государственным строем, говорил Аристотель, бывает 

единственно такой, при котором осуществляется равенство в соответствии с достоинством и 

каждый пользуется тем, что ему принадлежит. Этим Аристотель не ограничивается: 

государственным благом, – говорит он, – является справедливость, т.е. то, что служит общей 

пользе и имеет в виду выгоду для всего государства и общее благо всех граждан. Позднее, уже 

в XIX в., английский философ И. Бентам назвал этот принцип "совпадением интересов": 

добродетель в государстве должна быть выгодной и гражданам, и должностным лицам; 

учреждения должны быть устроены так, чтобы, стремясь к собственному благу, правители не 

могли бы в то же время не служить общему благу. [1] 

В современной отечественной литературе не так давно доминировали две точки зрения 

на отношения справедливости и права. Одна из них отождествляла справедливость и право, 

другая сводила все виды справедливости к моральной справедливости. Так, В. С. Нерсесянц 

отождествляет право и справедливость. В контексте различения права и закона это означает, 

что справедливость входит в понятие права, что право по определению справедливо, а 

справедливость – внутреннее свойство и качество права. Право всегда справедливо и является 

носителем справедливости в социальном мире. Справедливо то, что выражает право, 

соответствует праву и следует праву. Действовать по справедливости – значит действовать 

правомерно. Справедливость – это самооценка права и потому правовая оценка всего 

остального, неправового. Эта точка зрения провозглашает право высшей ценностью, низводя 

справедливость до уровня одного из его свойств. В дальнейшем оказывается, что не только 

справедливость, но и равенство, и свобода считаются невозможными без права. Право 

оказывается, таким образом, основой социального мира. Попятно, что такая позиция не 

согласуется с реальным положением вещей. Каждое из существовавших и ныне 

существующих государств имеет свою систему права, но не каждая система права отвечает 

требованиям справедливости. Другой подход состоит в том, чтобы определить право как 

"нормативно закрепленную справедливость", что ссылки на моральные категории 

справедливости, добра и зла важны при определении морали, но не самого права. Обе эти 

позиции вряд ли оправданны. Ближе к истине были античные философы, утверждавшие, что 

право должно быть справедливым. 

 Формирование и развитие философии права как научной дисциплины, представляющей 

наиболее высокую ступень общетеоретического осмысления права. Это обусловленное 

требованиями жизни и логикой указанных областей знаний, рассмотрение вопросов права под 

"мирозданческим углом зрения", т. е., как мы видели, под углом зрения то, что право призвано 

определять и обеспечивать обоснованность, оправданность поведения людей, их статуса и 

поступков, что и раскрывает смысл и предназначенность права в жизни людей. Мыслители 

античности внесли исключительно важный вклад в дело развития правовых и нравственно-

этических учений. Зарождение философской мысли в Греции (VI–V вв. до н.э.) было 

обусловлено, прежде всего, обстоятельствами политического характера: разложением старого 

родового строя в греческих городах-государствах, ломкой прежних традиций, на которые этот 

строй опирался. Раскрыть общие принципы права, основанные на разуме, стало главным 

призванием и делом философов. В первую очередь философы должны были для этого понять, 

как, исходя из единого бытия, его внутренней целостной сущности, раскрывается сущность 

отдельных многообразных вещей и явлений. Вместе с тем постепенно начинает 

формироваться понимание сущности мира как чего-то умопостигаемого, имеющего духовную 
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природу и в силу этого способного к саморазвитию. Однако этот всеобщий принцип был еще 

слишком неразвит, чтобы из него можно было вывести конкретное понятие государства и 

права. Философия же должна именно из единого всеобщего принципа вывести и раскрыть 

особенности отдельных видов бытия, таких, как природа, разум, справедливость, человек и др. 

Поэтому говорить о существовании философии права, как науки в до Сократический период 

античной философии не приходится. [2] 

 Принципы философского исследования права представляют собой некую систему, в 

пределах которой их можно объединить по разным основаниям. Среди них целесообразно 

выделить следующие: логические, методологические, мировоззренческие, метафизические, 

онтологические, гносеологические, аксиологические и праксиологические принципы. 

Логические принципы философского постижения права, в свою очередь, можно разделить на 

формально-логические (идущие от Аристотеля) и содержательно-логические (впервые 

обоснованные Г. Гегелем). Главное отличие между ними заключается в том, что первые из них 

отрицают необходимость противоречий в исследовании права, а вторые -трактуют 

противоречия в качестве необходимого момента в его познании. Методологические принципы 

философского понимания права также по-разному прослеживаются в философии.  

Среди этих форм можно отметить несколько: объективная философская методология; 

субъективная философская методология, интерсубъективная философская методология. На 

каждой из данных стадий доминируют специфические методологические принципы 

философского постижения права. В объективной философской методологии 

парадигматическим принципом исследования права, его норм и правил является принцип 

объективности. Не случайно данная форма философской методологии в исследовании 

правовых норм и правил базируется главным образом на методах объяснения. В 

интерсубъективной философской методологии прослеживаются другие принципы 

философского исследования права, в осмыслении правовых норм и правил. 

Мировоззренческие принципы философского постижения права, его норм и правил 

имеют особую значимость. Они позволяют выявить связь права со всеми типами 

мировоззрения, именно эти принципы преимущественно способствуют осознанию места и 

роли философского рассмотрения, правовых правил и норм, учитывая соотношение 

философии с другими формами мировоззренческого изучения права. 

 Метафизические принципы философского постижения права помогают обнаружить 

первые причины и основания становления и развития правового творчества, выявить 

правовые законы и закономерности. Среди онтологических принципов постижения правовых 

норм и правил следует выделить такие, как принцип взаимосвязи творчества и исполнения в 

правовой деятельности; принцип взаимодействия правовых норм и правил с различными 

структурами общества, государства и мирового сообщества. 

Вывод. Актуальность темы исследования. В процессе исторического развития общество 

вырабатывает определенные нормативные системы, которые регулируют отношения в 

обществе, действия и поведение людей, функционирование его законодательных и 

исполнительных органов государства. К таким нормативным системам относятся традиции, 

обычаи, мораль, религия и право. 

Право выполняет в обществе важнейшую функцию регулирования общественных 

отношений. Именно это обстоятельство способствовало тому, что исследованием этого 

социального феномена занимались и занимаются многие видные ученые, как философы, так и 

правоведы. Несмотря на большое количество исследований в области теории права, в 
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настоящее время не существует общепринятого определения права, не вскрыта, по сути дела, 

сущность этого важнейшего социального феномена. Резонно возникает вопрос: - «Почему 

сложилось такое положение?» 

Право связано с другим социальным феноменом - свободой. Социальная свобода 

человека возникает и существует не иначе как в социальной деятельности. Вне такой 

деятельности социальная свобода человека не существует, и существовать не может. Анализ 

социальной деятельности приводит нас к выводу о колебательном характере изменения сил 

социального действия и сил социального противодействияи и, в связи с этим, колебательного 

изменения прав и обязанностей. Такое колебание порождает некоторый диапазон изменения 

прав и обязанностей, который может быть социально оптимальным, и тогда он способствует 

или сохранению данного общества или его развитию. Действия субъекта в социально 

оптимальном диапазоне изменения прав и обязанностей является свободным действием. 

Субъект, в этой связи, не нарушает ни свою свободу, ни чужую. 

Таким образом, право выступает как способ реализации социальной свободы человека. 

[4] 
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Анотація. У статті проаналізовано проблему справедливості як правової цінності та 

основні засоби захисту основоположних прав людини, підкреслюється важливість 

закріплення справедливості у нормі права.  

Ключові слова: справедливість, цінність, норма права, закон. 

 

В основі норм права, прав і обов'язків людини і громадянина лежать цінності або ціннісні 

принципи. Слід зазначити, що цінності – це ті «атрибути» права, завдяки яким воно отримує 

свій сенс, і без них феномен права був би неможливий. Право виражається тим що що його 

першоосновою є справедливість, яка нормативно закріплена на державному рівні. 

Питання щодо з’ясування цінностей права і справедливості є актуальним не одне 

століття. Воно цікавило ще мислителів античних часів, які почали формувати концепції щодо 

співвідношення справедливості та права. Дослідження даного питання висвітлено у працях 

таких науковців, як: Т. Андрусяк, П. Рабінович, Я. Бігун, С. Сливка, О. Скакун, П. Поліщук, 

С.Максимов, О. Дзьобань, О. Тарасишина, О. Грищук та ін. 

Отже, метою даної статті є комплексне дослідження справедливості як правової цінності, 

за допомогою якої закріплюються і додержуються основоположні права людини. 

Сучасні тенденції розвитку правової системи України обумовили необхідність звернення 

до фундаментальних цінностей духовної культури, які складають основу правового світогляду 

сучасних розвинутих країн світу та забезпечують стабільність політико-правового розвитку 

тих країн, які стали на шлях модернізації державних та суспільних інститутів.  

 Стан досліджень. Поняття «цінність» у теоретико-правовій літературі визначається з 

різних позицій. Цінність трактується як позитивна значимість дій, процесів, явищ для людини 

і суспільства. Цінність носить об’єктивний характер і не залежить від її відображення у 

свідомості людини. Вона є явищем, що становить благо для певного суспільства чи класу. 

Висловлюється думка, що визначення цінності вимагає введення у дефініцію такої 

обов’язкової ознаки, як суб’єктивне визнання предмета цінністю, його освоєння ціннісною 

свідомістю [2]. 

Видається, що найбільш правильною є позиція тих авторів, які вважають, що цінність - 

об’єктивна властивість фактів, подій, речей, відносин мати певну значущість для особи чи 

групи осіб. Об’єкт, наділений властивостями, які об’єктивно мають певне значення для 

суб’єкта, у разі необхідності виконає своє призначення незалежно від уявлень останнього про 

його існування. Прикладом, який свідчить про обґрунтованість такої позиції, може бути, 

скажімо, право громадян на захист їхніх інтересів за допомогою закону або відповідальність 

перед законом за неправомірні дії незалежно від знання закону. Так, сімейне законодавство 

передбачає гарантії забезпечення прав неповнолітніх. Правові норми стоятимуть на сторожі 

mailto:lidysika20.01.1997@gmail.com
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прав дітей і відповідновідіграватимуть позитивну суспільну роль, незважаючи на те, що 

неповнолітні не мають ні найменшого уявлення про існування таких правових приписів [2]. 

Серед найпоширеніших у сучасній філософії права цінностей можна назвати 

справедливість, рівність, свободу, людську гідність, практичну розумність, здоровий глузд і 

т.д. Ідеї свободи, рівності та справедливості є фундаментальними ідеями-принципами для 

права.  

Категорія справедливості (соціальної справедливості) оцінює суспільну дійсність, яку 

слід зберегти або змінити с позиції належного. Вона фіксує в узагальненому вигляді принципи 

взаємовідносин особи та суспільства, класів, соціальних груп, ґрунтовно характеризує 

людську діяльність. Вона потребує відповідності між практичною діяльністю окремих 

індивідів і соціальних груп та їхнім становищем у суспільстві, між правами й обов’язками, 

працею та винагородою, заслугами людей і їх суспільним визнанням. Будь-яка невідповідність 

у цих співвідношеннях розглядається суспільством як не справедливість. Соціальна 

справедливість – це не лише правильний розподіл між людьми продуктів виробництва та 

різноманітних благ, але й однакова можливість користуватися соціальними та політичними 

правами [1, с.31].  

Сьогодні у філософській літературі виділяють наступні властивості справедливості: 

- справедливість не буває однозначною. Із зміною суспільних відносин вона міняє свій 

зміст; 

- найважливіші риси справедливості рівність, пропорційність, безкорисливість, 

доброзичливість, об'єктивність, самокритичність розкриваються при оцінці тих або інших 

явищ дійсності; 

- справедливість виявляється у формах суспільних відносин, де містяться вимоги 

відповідності між правами і обов'язками, діянням і подякою, працею і винагородою, злочином 

і покаранням, і так далі; 

- справедливість як реальність існує лише в діях соціального суб'єкта. Без суб'єкта у 

суспільних явищ немає властивості справедливості, воно виявляється лише у відносинах 

«суб'єкт-суб'єкт» або «суб'єкт-суспільний інститут» [3, с. 169]. 

 Отже, слово «справедливість» походить від слова «право» (правий, правда), а в 

латинській мові означає justitia (справедливість) – від jus (право). Від своїх джерел, від Вед і 

Упанішад, від Гесіода і Гомера справедливість трактувалася як «сущий світоустрій», духовна 

основа історії. Помітимо, що в даному випадку справедливість тлумачилась як деяка матриця 

природних процесів і людських здійснень [3, с. 169]. 

В історії розвитку людської цивілізації поняття «справедливість» мало різне змістове 

навантаження - етичне, соціальне, політичне, юридичне, зокрема використовувалося для 

закріплення ідеологічного, морального, юридичного ставлення людини до дійсності та 

слугувало ідеологічним чинником для визначення соціально-політичних пріоритетів розвитку 

суспільства та держави. Поняття «справедливість» концептуально розроблялося у вченні 

мислителів минулого - Платона, Арістотеля, І. Канта, К. Маркса, у теоріях сучасних 

представників філософії права, політики та теорії держави і права. Багато уваги проблемі 

справедливості приділяв давньогрецький філософ Платон, особливо після неправедного суду 

над його вчителем Сократом. У «Діалогах» він дає таке визначення: «Справедливість - 

умиротвореність душі в самій собі і впорядкованість частин душі як одна щодо іншої, так і в 

цілому; розподільча здатність, що виділяє кожному своє по достоїнству; властивість, завдяки 

якій той, хто нею володіє, перевагу надає тому, що здається йому справедливим; здатність 
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підпорядковуватись в житті закону; рівність в співжитті; здатність коритися правильним 

законам». Платон один з перших розглядав поняття «справедливість» як визначальну 

категорію у концепції розбудови та функціонування ідеальної держави. У своїй головній праці 

«Держава», що має підзаголовок «На захист справедливості», Платон використовує поняття 

«справедливість» як синонім слів «...те, що краще в інтересах кращої держави...» [2]. 

Справедливість, за Платоном, безпосередньо пов’язана з державним устроєм, 

розбудовою держави, структурою суспільства та ін. (держава і суспільство для Античності в 

цілому - неподільні). Платонівська держава з її суспільною власністю має тристанову 

суспільну структуру - правителі-філософи - керують; стратеги- військові - охороняють; 

виробники-землеробці - виробляють, а раби залишаються рабами. Всіх їх об’єднує надстанова 

чеснота - справедливість, слідування якій забезпечує розбудову та функціонування держави. 

Ідеальною є така держава, яка дотримується справедливості, тобто такий порядок суспільства, 

коли кожний клас займається своєю справою [2]. 

Найбільш яскраво юридичний зміст категорії справедливості розкривається через право. 

Тісний зв’язок права зі справедливістю не заперечується ніким із сучасних філософів права, 

включаючи і правових позитивістів. У той же час, якщо теорії природного права трактують 

цей зв’язок досить широко, то правовий позитивізм визнає цей зв’язок лише в мінімальних 

розмірах, беручи до уваги факти, які не можна не визнати. В цьому відношенні позитивізм є 

«мінімальною теорією права» в той час, як теорія природного права - «максимальною 

теорією». З позицій сучасної філософії права справедливість входить у поняття права, а воно, 

за своїм визначенням, є справедливим [4]. 

У сучасній теорії права категорія «справедливість» визначається як принцип права, 

принцип юридичної відповідальності, соціально- політичний та моральний ідеал, оцінка 

відносин людських інтересів, розподіл прав і обов’язків між членами суспільства, визначення 

меж їх свободи. Іншими словами, йдеться про визначальну роль природного права, що є 

абсолютним критерієм свободи, сумарності, відповідності, пропорції, міри діяння і віддяки 

тощо. 

Справедливість становить зміст правових норм і є критерієм оцінки поведінки людей, і 

тому право втрачає свою суть, якщо воно не забезпечує справедливості. У той же час 

справедливість позбавлена реальної сили, якщо вона не забезпечена правом. Це означає, що 

суть феномену справедливості становлять як її моральне розуміння, гуманістична 

спрямованість, так і практичне її втілення безпосередньо в правову «тканину» [2]. 

Висновки. Отже, справедливість виступає внутрішнім змістом права, його внутрішнім 

наповненням. Саме вона є основою права і складовою правової аксіології, наділена 

гуманістичним потенціалом. Закон, який враховує моральні аспекти, є неправовим і викликає 

свавілля у державі, нівелювання правами людей. Тому існування права без справедливості є 

неможливим. 

У демократичній правовій державі, яка забезпечує дотримання основних прав і свобод 

людини, індивід повинен самостійно орієнтуватися у своїм житті, своїх потребах і не 

використовувати без потреби державний примус як в ім’я добра, так і в ім’я зла, до тієї межі, 

поки він не порушить закон.  
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Аннотація. Розглянуто погляди відомих філософів епохи класичного міжнародного 

права щодо війни та миру. Розкрито вплив їхньої думки на розвиток сучасного 

міжнародного права, зокрема, міжнародного гуманітарного права. 

Ключові слова: війна; мир; класичне міжнародне право; захист жертв війни; 

гуманність. 

Вступ. Майже кожна країна, що бере участь у війні, упевнена, що її дії є справедливими. 

Розробники теорії «справедливої війни» стверджують, що війни, які ведуться для самозахисту 

та визволення, і в яких дотримуються певних моральних обмежень, можуть визначатися, як 

справедливі. Але жорстокість війни позначається на моральному і психологічному стані 

людини, не даючи їй можливість безнаслідково повернутися до умов мирного життя. Такі 

наслідки війни не прогнозувалися і не афішувалися її ініціаторами. Перед початком війни 

населенню малювалися привабливі перспективи і називалися цілі, заради яких варто 

постраждати. Однак людей не попереджали про те, що стане з ними самими, що вони вже 

ніколи не будуть такими, як були у довоєнний час. Знищення в людині людяності та ще й 

шляхом її ошукування, не може сприйматися інакше, ніж несправедливість [1]. 

Питання війни та миру вивчали Е. Ваттель, Т. Гоббс, Г. Гроцій, І. Кант, Ж–Ж. Руссо та 

інші. На сьогоднішній день, ця тема є також актуальною, оскільки певні суспільства і публічна 

влада не знаходяться у «дружніх» відносинах, крім того, існування міждержавних конфліктів 

впливають на людську свідомість і тому, не можна стверджувати, що ми живемо у мирний час.  

Метою статті є аналіз думок відомих філософів доби класичного міжнародного права 

(XVIІ ст. – поч. ХХ ст.) щодо питань війни та миру, захисту жертв війни тощо.  

Основна частина Голландець Гуго Гроцій звернувся до аналізу концептів війни і миру 

в своїй фундаментальній праці «Про право війни та миру» — три книги, в яких пояснюються 

природне право і право народів, а також принципи публічного права. Гроцій однозначно 

засуджує безглузді жорстокість і віроломство, що супроводжували збройну боротьбу під час 

Тридцятирічної війни. Він заявляє, що серця людей, втомлені війною, прагнуть встановлення 

http://vuzlib.com/
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миру. Виправданням війни може бути, за Гроцієм, або крайня необхідність, або істинна любов 

до людей [2, с. 564].  

Гуго Гроцій переконує в тому, що війну хибно вважати мистецтвом через її жахливість. 

Він з’ясовує, що саме може вести до воєн і що є кінцевою метою війни: «Всі взаємні суперечки 

осіб, що не пов’язані в єдине загальним внутрішньодержавним правом, стосуються стану 

війни чи миру; такими є суперечки тих, які ще не об’єднані в народ, чи тих, хто належить до 

різних народів, — як приватних осіб, так і самих правителів, а також осіб, що мають такі ж 

права, як і правителі, а саме — осіб знатного походження і вільних громадян у республіках... 

Сама ж війна приводить нас до миру як до своєї кінцевої мети». 

За Гроцієм, війну можуть спричинити «необхідність самозахисту, повернення того, що 

належить, або повинне належати нам, чи ж заради покарання правопорушника». Звичайно, дії 

опонента можуть спонукати окремого суб’єкта міжнародних відносин до розв’язання війни 

проти цього опонента, але, як правило, «війни ведуться або в своїх інтересах — така головна 

причина воєн, або в чужих інтересах... Головною діючою причиною війни... є той, із–за чиєї 

справи виникла суперечка; у війні приватній — приватна особа, у війні публічній — державна 

влада, переважно верховна» [2, с. 180]. 

Непослідовність Гроція виявляється в тому, що, не приймаючи жорстокості війни, він 

все ж таки не відкидає саму можливість війни. З одного боку, він доволі практично оцінює 

вірогідність існування воєн як таких, що притаманні людській природі, з іншого — приймаючи 

віру в Божий суд і Боже право, говорить про те, що війни не мають практичного сенсу. При 

цьому він виходить із теорії «справедливої війни», намагаючись визначити ті причини, які до 

неї спонукають, але у висновках опосередковано визнає, що війни не можуть бути 

справедливими. З одного боку, він захоплюється риторикою Ціцерона, який говорив, що «той, 

хто не захищає проти насильства, хоча й має таку можливість, чинить так само, як коли б кинув 

у небезпеці батьків, батьківщину чи союзників» [2, с. 563]. 

Оскільки неможливо запобігти війнам між державами, то війна, за переконанням Гроція, 

повинна вестися відповідно до принципів права й гуманності. Гроцій дискутує з тими, хто 

стверджує, що ніби в міжнародних відносинах все вирішує сила і що під час війни всі закони 

припиняють свою дію. Він намагається інакше вирішити проблему співвідношення війни і 

миру. Для оцінки дій воюючих сторін Гроцій використовує критерій внутрішньої 

справедливості, за допомогою якого обґрунтовує необхідність обмеження жахіття війни. Він 

радить уникати вбивств, якщо для цього є хоч найменша можливість, бо воно несумісне із 

заповіддю любові до ближнього [2, с. 191].  

Отже, Гроцій наполягає на тому, що вбивство є крайньою мірою при вирішенні 

суперечок і сторони конфлікту мають уникнути цього гріха будь–яким способом за будь–яких 

обставин і незважаючи на наслідки.  

У тексті мирного договору, підписаного в 1648 р. в Вестфалії, виразно простежується 

вплив ідей Г. Гроція. Підписання Вестфальського мирного договору поклало кінець 

Тридцятирічній війні (тобто через двадцять років після публікації трактату Г. Гроція «Про 

право війни і миру» і три роки після його смерті). Цей договір готувався протягом трьох років 

на «першому Європейському дипломатичному конгресі» і був першою спробою створення 

універсальних підвалин з підтримання миру. 

У свій час, англійський філософ Томас Гоббс, висунув «рецепт» щодо припинення будь–

яких суспільних суперечок. В межах окремої людської спільноти «рецептом» замирювання 

виявляється жорстка єдиноначальність: усі суперечливі питання розв’язує суверен, котрий, 
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хоч і може помилитися, все одно має вважатися безпомилковим, бо на землі над ним немає й 

не може бути вищого суду. Допустимо, що суворе дотримання такого «рецепту» дає змогу 

придушити всі громадянські війни. Але як бути з міждержавними війнами, породженими 

конфліктом інтересів тими ж самими суверенами? Саме радикалізм Гоббсового «рецепту» 

замирення кожної окремої спільноти робить останню проблему нерозв’язною: подолана 

сувереном одна війна, породжує війну, де «кожен проти кожного» [3, с. 76].  

За 150 років після Гоббса цю проблему спробував здолати Іммануїл Кант. Він висуває 

імперативи, дотримання яких всіма сторонами справді може гарантувати непорушний мир. 

Але тут не варто обманюватися з приводу суб’єкта гарантії. «Дотримання імперативів» 

гарантує непорушність миру лише настільки, наскільки це дотримання, своєю чергою, 

гарантують держави з республіканським устроєм, які добровільно об’єднуються в «союз 

народів», але у жодному разі не «державу народів». Розуміючи ненадійність такого підґрунтя, 

Кант зрештою намагається довести, що остаточну гарантію довічного миру надає «велика 

Майстриня Природа», здатна «витягнути на поверхню» згоду людей навіть «усупереч їхній 

волі» [3, с. 77]. «Кожна держава (чи її очільник)», розмірковує Кант, прагне забезпечити собі 

«тривалий стан миру», «мірою можливості оволодіваючи цілим світом». Але природа 

перешкоджає такому рухові тоталізації, змушуючи державних лідерів погодитися натомість 

на динамічну «рівновагу» та «жваву змагальність» [4, с. 205]. 

У 1758 р. швейцарський юрист, філософ Еммеріх де Ваттель у праці «Право народів або 

принципи природного права, що застосовуються у поведінці та справах націй і суверенів» 

розвиває думку, говорячи про недоторканність некомбатантів і полонених. Він допускає, щоб 

карали тих, хто «порушив закони війни», але не сприймає колективні покарання та рекомендує 

також не застосувати репресалії до беззбройних полонених та «зберігати будівлі, що роблять 

честь людству». Е. де Ваттель засуджуючи застосування отруєної зброї, задавав питання: 

«Коли ворога вивели з ладу, чи повинен він неминуче гинути від ран?». До числа його заслуг 

можна віднести те, що він більш детально розробив питання про методи вирішення 

міждержавних суперечок, не вдаючись до війни. Він вважав, що держави повинні відстоювати 

свої законні права, але при цьому завжди з повагою ставитися до прав інших держав. Ваттель 

докладно описував різні методи мирного врегулювання суперечок, включаючи міжнародний 

арбітраж, проведення багатосторонніх консультацій і конференцій, конгресів і міжнародних 

розслідувань. Разом з тим, він застерігав від використання механізму міжнародного 

посередництва в тих випадках, коли створювалася реальна загроза безпеці держави. Війна, на 

його думку, була крайнім засобом вирішення міжнародних конфліктів [5].  

Жан–Жак Руссо в 1762 р. у праці «Суспільний договір» розкриває суть війни як 

суспільного явища: «Війна — це відношення не між людьми, але між державами, і люди 

стають ворогами випадково, не як людські істоти і навіть не як громадяни, а як солдати; не як 

жителі своєї країни, а як її захисники… Якщо мета війни — знищення ворожої держави, то 

інша сторона має право винищувати її захисників, поки вони тримають в руках зброю, але як 

тільки вони кидають її і здаються — вони перестають бути ворогами або інструментом в руках 

ворогів і знову стають людьми, чиї життя не дозволено нікому віднімати». Ця думка Ж.–Ж. 

Руссо у подальшому вплинула на розробку державами перших універсальних міжнародних 

договорів в сфері захисту жертв війни у ХІХ ст. [6, с. 9].  

Кінець XIX ст. відзначився тим, що в Європі наростала хвиля руху в підтримку миру. 

Велися активні пошуки рішень, які були б альтернативою війні, і прихильники миру звернули 

свої погляди на міжнародне право. На Гаазьких мирних конференціях 1899 і 1907 рр. вперше 
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були розроблені обмеження щодо права держав вдаватися до військових дій, що базуються на 

положеннях багатосторонніх міжнародних договорів. Замість військових дій держави повинні 

були вирішувати свої суперечки шляхом міжнародного арбітражу або за допомогою інших 

методів і засобів із залученням третьої сторони. 

Висновки. Відомі філософи доби класичного міжнародного права (XVIІ ст. — поч. ХХ 

ст.) залишили духовну спадщину для майбутніх поколінь, яка вплинула на появу 

універсальних міждержавних угод щодо заборони ведення агресивної війни. Вони були 

прихильниками обмеження використання війни як засобу вирішення міжнародних спорів. 

Однак, якщо війна виявлялася неминучою, вони прагнули обмежити засоби її ведення рамками 

правових приписів, посилаючись на гуманізм, що сприяло формуванню міжнародного 

гуманітарного права. У подальшому міжнародним співтовариством вживалися зусилля з 

метою обмеження можливостей для ведення війни між державами і прийняття відповідних 

заходів до порушників, в умовах відсутності будь–якої наддержавної влади. Ґрунтуючись на 

розглянутих ідеях і концепціях, сучасне міжнародне право має забезпечити, передусім, дієвий 

і ефективний механізм для обмеження застосування сили в міжнародних відносинах і 

покарання винних суб’єктів у розв’язанні агресивної війни. 

Список літератури 

[1] Лісіцин, В.В. (2014) Несправедливість війни. Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія «Філософія. 

Філософські перипетії», № 1116.  

[2] Гроций, Г. (1994) О праве войны и мира: Три книги, в которых объясняются естественное право и право 

народов, а также принципы публичного права. пер. А.Л. Саккетти. Репринт. с изд. 1956 г. М.: Ладомир, 868 с. 

[3] Панич, О. (2015). Війна та мир. Філософська думка, № 15, 76–77. 

[4] Кант, И. (2003) К вечному миру. Трактаты о вечном мире. Сборник. сост. И.С. Андреева и А.В. Гулыга. 

СПб. : Алетейя. 

[5] Ваттель, Э. (1960) Право народов или Принципы естественного права, применяемые к поведению и делам 

наций и суверенов. М.: Госюриздат, 720 с.  

[6] Руссо, Ж.–Ж. (1938) Об общественном договоре. М. 

 

Dmytrychenko D.I., Patlaichuk O. V. 

Philosophical views in the era of classical international law regarding war and peace 

Annotation. The views of well–known philosophers of the era of classical international law regarding war 

and peace have been considered. The influence of their thoughts on the development of modern international 

law, in particular, international humanitarian law, has been revealed.  

Keywords: war; peace; classical international law; protection of war victims; humanity. 

 

Дмитриченко Д.И., Патлайчук О.В. 

Философская мысль в эпоху классического международного права относительно войны и мира 

Аннотация. Рассмотрены взгляды известных философов эпохи классического международного права 

относительно войны и мира. Раскрыто влияние их мысли на развитие современного международного 

права, в частности, международного гуманитарного права. 

Ключевые слова: война; мир; классическое международное право; защита жертв войны; 

гуманность.  

 
 

 

 

 

 

 



Філософські та культурологічні проблеми людства 

 очима студентства 
 

ІІ Всеукраїнська студентська науково-практична конференція 

 
 
  

 
344 

 

УДК 340.12 

ФІЛОСОФСЬКЕ ОСМИСЛЕННЯ ПРАВА 
Ключник Л. В., ст. гр.5611м, Патлайчук О.В., канд. філос. наук, доцент кафедри 

філософії та культурології 

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова  

Україна, Миколаїв  

LinaKovach@ukr.net, volnistik@gmail.com 

 

Анотація. Філософське осмислення права — завдання особливої теоретичної 

дисципліни — філософії права, предметом якої є з’ясування змісту права, а також 

обґрунтування розуміння цього змісту, а її основними категоріями — ідея, зміст, мета 

права, справедливість, воля, рівність, визнання, автономія особистості, права людини 

та ін. За своїм статусом філософія права є комплексною, суміжною дисципліною, що 

знаходиться на межі філософії і юриспруденції. У межах правознавства філософія 

права тісно пов’язана з теорією права і соціологією права. 

Ключові слова: право, філософія права, рефлексія, філософія юриспруденції. 

Треба зазначити, що в історії філософсько-правової думки існували різні підходи до 

визначення філософії права та її предмета. Так, Г. Гегель вважав її філософською наукою про 

право, що має своїм предметом ідею права. Для розв’язання цієї проблеми доцільно 

скористатися міркуваннями югославського теоретика права Р. Лукича. «Саме поняття 

“філософія права”, — зазначає він, — легко визначити, виходячи з уже відомого поняття 

філософії. Філософія права є спеціальною філософією — такою, предметом якої є не загальний 

(увесь) світ у цілому, не все суще як таке, а лише одна його частина — право. Однак, оскільки 

вона є філософія, хоч і спеціальна, їй належні усі риси філософії взагалі чи загальної філософії. 

Це означає, що її предмет аналогічний предмету філософії». 

Обґрунтування необхідності філософії права. Трапляються різні спроби заперечити 

філософський підхід до права. Як правило, вони обґрунтовуються або неможливістю 

застосування даного підходу до вирішення питань практичної юриспруденції, або його 

безмежністю, а звідси — неможливістю реалізації в повному обсязі. Така позиція, що 

ґрунтується на вузькопрофесійній «юридизації» феномену права і штучно ізолює його від 

метафізичних наук (тобто наук про дух), характерна насамперед для юридичної догматики, 

представленої нині різними варіаціями юридичного позитивізму і легізму (від лат. lex — 

закон). Існує декілька обґрунтувань необхідності існування філософії права, з яких ми 

розглянемо лише два: історичне та актуальне. Історичне обґрунтування необхідності 

існування філософії права здійснюється на тому неспростовному факті, що ці проблеми 

завжди хвилювали людство протягом усього його існування. У свою чергу актуальне 

обґрунтування філософії права базується на виявленні такого аспекту, такої сторони права, 

пізнання якої можливо тільки за допомогою філософського підходу. 

Сутність і особливості філософського підходу до права. Відомо, що будь-яка наука, 

встановлюючи свій предмет дослідження, прагне зосередитися саме на ньому. При цьому, як 

правило, залишається осторонь питання про місце предмета цієї науки в загальній картині 

світу і його ставлення до сутності людини. Відомо також, що у фундаменті будь-якої науки 

лежать деякі базові, аксіоматичні (тобто самоочевидні) положення, котрі не визначаються, а 

беруться як такі. Вихідним положенням класичної фізики, наприклад, є припущення про дію 
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принципу причинності, економічної науки — припущення про те, що всі люди працюють 

відповідно до своїх потреб. Звідси можна зробити висновок про те, що окремі науки 

принципово не можуть «заглянути» за свій «вихідний пункт», свої базові положення. У цьому 

полягає обмеженість будь-якої окремої науки. Що ж стосується філософії, то сфера її інтересів 

починається саме там, де закінчується сфера інтересів окремих наук. Філософія обґрунтовує 

базові положення окремих наук, підводячи їх під свої «граничні підстави», виявляючи їхній 

зміст. Наприклад, аксіомою, вихідним пунктом юриспруденції як окремої науки є припущення 

про те, що право є породженням волі суб’єкта державної влади, котра у свою чергу детермінує 

виконання вимоги, яка випливає з його норм права. Це положення виражає сутність 

позитивного права. Але осягти дійсний зміст правових явищ ми можемо тільки заглянувши за 

межі цієї аксіоми, тобто намагаючись відшукати підстави її самої. Тому і вважається: 

предметом філософії права є неюридичні (граничні) підстави права, що у тлумаченні деяких 

авторів слушно розкриваються як пізнавальні, ціннісні, соціальні та антропологічні підстави 

права. Теорія права являє собою головним чином вчення про чинне право. Саме у сфері теорії 

права розвиваються «загальні правові поняття», що виводяться з конкретного досвіду 

функціонування окремих галузей права. Понятійним арсеналом теорії права є такі поняття, як 

«закон», «правовідносини», «суб’єкт права», «правовий обов’язок», «суб’єктивне право», 

«зобов’язання», «відповідальність» та ін. Вони утворюють розгалужену конструкцію 

позитивного права, його «понятійний каркас». Завдяки їм відбуваються «оформлення» і 

«впорядкування» нормативної системи і понятійного апарату правознавства в цілому. Хоча 

філософія права у своєму аналізі основ права може використовувати поняття позитивної науки 

про право, однак вона має і такі власні категорії, як «ідея», «зміст», «мета права», 

«справедливість», «воля», «рівність», «визнання», «автономія особистості», «права людини» 

та ін. 

Філософсько-правова рефлексія. Якщо сферу предмета філософії коротко можна 

визначити терміном «підстави», то сферу її методу — терміном «рефлексія», чи «критика». 

Рефлексія (від лат. refl exio — відображення) у сучасному гуманітарному знанні розуміється 

як аналіз власних думок і переживань; міркування, повне сумнівів і хитань. Окремі науки, у 

тому числі юриспруденція, за своїм методом є догматичними, тобто не займаються критичною 

перевіркою своїх основ. Філософія ж за своєю природою є критичною, вона постійно оцінює 

свої підстави. Така оцінка і являє собою філософську рефлексію. Як відзначав Дж. Коллінгвуд, 

філософська свідомість ніколи не думає просто про об’єкт, але, міркуючи про будь-який 

об’єкт, вона також висловлює власну думку про нього. Тому філософію можна назвати 

думкою іншого порядку — думкою про думку. 

Структура філософії права. За своєю структурою філософія права є близькою до 

структури загальної філософії. В ній можна виділити такі основні розділи:  

1) онтологія права, в якій досліджуються проблеми природи права і його основ, буття 

права і форм його існування, зв’язку права із соціальним буттям та його місцем у суспільстві; 

2) антропологія права, в якій розглядаються антропологічні основи права, поняття 

«правова людина», права людини як вираз особистісної цінності права, а також проблеми 

статусу інституту прав людини в сучасному суспільстві, права людини в конкретному соціумі, 

співвідношення особистості і права тощо; 

 3) гносеологія права, в якій досліджуються особливості процесу пізнання у сфері права, 

основні етапи, рівні та методи пізнання у праві, проблема істини у праві, а також правова 

практика як критерій правової істини;  
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4) аксіологія права, в якій цінність розглядається як визначальна характеристика 

людського буття, спосіб буття цінностей, аналізуються основні правові цінності 

(справедливість, воля, рівність, права людини тощо), їх «ієрархія» і способи реалізації в 

умовах сучасної правової реальності. До сфери інтересів правової аксіології іноді включають 

питання співвідношення права з іншими формами ціннісної свідомості: мораллю, політикою, 

релігією, а також питання про правовий ідеал і правовий світогляд; 

 5) історія філософія права, в якій досліджуються проблеми виникнення і розвитку 

філософії права, формування її предмета, процес внутрішньої диференціації філософії права, 

в перебігу якого виникли різні напрямки і течії філософії права. Важливими проблемами цього 

розділу є також питання періодизації філософії права, визначення філософії права серед інших 

наук тощо; 

 6) у структурі філософії права можна виділити і прикладний розділ, в якому 

розглядаються філософські проблеми конституційного права (правова державність, поділ 

влади, конституційна юрисдикція), цивільного права (договір і зрівняння збитків і прибутку, 

власність), процесуального і кримінального права та ін. 

Основні питання філософії права. Як уже відзначалося, філософію права як самостійну 

дослідницьку дисципліну конституює (тобто встановлює, визначає) її основне питання, від 

розв’язання якого залежить вирішення всіх інших її питань. Звичайно, на визначення цього 

основного питання безпосередньо впливає світоглядна позиція дослідника, тому не дивно, що 

в кожного дослідника може бути свій підхід до визначення основного питання філософії права. 

Так, теоретик права Г. Кленнер, позиція якого ґрунтується на теорії марксизму, визначає 

основне питання права як ставлення юридичного до матеріального, зокрема до економічних 

умов життя суспільства. Фон Валендорф, який додержується об’єктивно-ідеалістичної точки 

зору, бачить основне питання філософії права в «доборі» щирих цінностей і створенні на їх 

основі системи цінностей у вигляді конкретного правопорядку, призначення якого — 

підтримка соціального буття. Право — логіка цінностей, підкреслює він. Інший західний 

дослідник А. Бріжемен у свою чергу вважає, що всі питання філософії права зводяться до 

одного основного: яким має бути право у світлі соціальної справедливості? 

Функції філософії права. Як і будь-якій іншій філософській дисципліні, філософії права 

притаманна низка функцій. Серед них найважливішими є: світоглядна, методологічна, 

відображальноінформаційна, аксіологічна, виховна. Світоглядна функція полягає у 

формуванні в людині загального погляду на світ права, правову реальність, тобто на існування 

і розвиток права як одного зі способів людського буття. Ця функція певним чином вирішує 

питання про сутність і місце права у світі, його цінності і значущість у житті людини і 

суспільства в цілому, чи, іншими словами, формує правовий світогляд людини. Методологічна 

функція відображається у формуванні певних моделей пізнання права, що сприяють 

розвиткові юридичних досліджень. З цією метою філософія права розробляє методи та 

категорії, за допомогою яких і проводяться конкретні правові дослідження. Відображально-

інформаційна функція забезпечує адекватне відображення права як специфічного об’єкта, 

виявлення його істотних елементів, структурних зв’язків, закономірностей. Це відображення 

синтезується у правовій картині чи реальності «образу права». Аксіологічна функція полягає 

в розробленні уявлень про такі правові цінності, як воля, рівність, справедливість, а також про 

правовий ідеал і в інтерпретації з позицій цього ідеалу правової дійсності, критиці її структури 

та станів. Виховна функція реалізується в процесі формування правосвідомості і правового 
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мислення, через розроблення власне правових установок, у тому числі такої важливої якості 

культурної особистості, як орієнтація на справедливість і повагу до права. 

Загальна характеристика сучасної філософії права Ознакою сучасної філософії права є 

утвердження її некласичної парадигми та інтерсуб’єктивного типу праворозуміння на грунті 

дискурсу між раціоналістичними і ірраціоналістичними, позитивістськими, об’єктивістськими 

та суб’єктивістськими формами рефлексії права. Відбулося відродження на новому 

світоглядно-методологічному рівні доктрини природного права. Це виявилося у концепціях 

справедливості, які поєднали ідеї неокантіанства, позитивізму, екзистенціалізму, 

феноменології, етики цінностей, комунітаризму на тлі застосування герменевтичного підходу. 

Одночасно тривала трансформація юридичного позитивізму у нео- та постпозитивізм. Нова 

якість філософсько-правового дискурсу була зумовлена зростанням ролі творчого початку, 

людської суб’єктивності в соціальних процесах при визначені меж втручання у внутрішній 

світ людини. Цю парадигмальну зміну якраз і можна охарактеризувати як перехід до принципу 

інтерсуб’єктивності. В умовах утвердження в сучасній філософії права домінації некласичної 

моделі осмислення права виявилися її світогляднометодологічні переваги над класичним 

типом праворозуміння. Так, класична модель осмислення права спирається на осягнення 

загальних принципів, не пов’язаних з актуальним існування людей і речей. У цьому сенсі 

маємо справу з метафізичним підходом до надчуттєвих феноменів права, які осягаються 

умоглядно. Він характеризує інваріанти класичних концепцій природного права, що 

протиставляють два плани правової реальності — емпіричний (позитивне право) та ідеальний 

(природне право). Метафізична модель певною мірою притаманна й класичному позитивізму, 

який розглядав владну силу держави як метафізичний феномен. Некласичне осмислення права 

виключає трансцендентальний план буття і заперечує визнання як його єдиного носія 

моносуб’єкта. За реальність визнаються мовна діяльність, комунікація, де матеріальний та 

ідеальний плани (як знак і значення) тісно пов’язані. У сучасній філософії права помітного 

розвитку досяг соціологізм як спосіб розгляду права виключно в соціальному контексті. В 

межах соціологізму право розглядається не як статичний набір норм, а як процес, як соціальна 

дія людей. Воно реалізується в процесі тлумачення, застосування та створення соціальних 

норм, підкріплених юридичною силою дії, забезпеченої правовою санкцією політично 

організованого суспільства. За твердженням представників соціологізму, соціальні норми не 

функціонують автоматично, їх дієвість залежить від їх використання та інтерпретації людьми. 

Соціологізм приваблював правознавців і філософів критикою аналітичних настанов класичної 

філософії права і теорій суспільного договору з їх акцентуванням на визначенні звичаєвого 

права як історично вихідного порядку. У сучасній західній філософсько-правовій думці все 

виразніше проявляються тенденції відстоювання пріоритету особистості, її прав. У 

конституціях західних країн закріплено принципи самоцінності людського життя, свободи, 

рівноправ’я. Ці норми виводяться з уявлення про людську гідність як критерій права і як 

«людський вимір» основного закону. 

Звідси можна зробити висновок про те, що право як сфера людської діяльності тісно 

пов’язано з філософією. Такі фундаментальні проблеми права, як справедливість, свобода і 

рівність, вина і відповідальність та ін., є водночас найважливішими філософськими 

проблемами, а розв’язання їх заглиблюється своїми коренями у вирішення основних 

філософських питань про сутність людини і сенс її життя, онтологічну структуру світу та 

способи його пізнання. Право, таким чином, за своїм духом «філософічно», воно виражає 

«філософію на практиці», що відповідно припускає також «філософію в теорії», роль якої і 
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виконує філософія права. Зроблений аналіз дає можливість визначити предмет і завдання 

філософії права. Філософія права — це філософське вчення про право, що відповідає на 

питання, які виникають у правовій сфері методом філософії. Її предметом є насамперед 

виявлення змісту права, а також обґрунтування розуміння цього змісту. Наведене визначення 

не охоплює всього різноманіття проблем філософії права, але дає змогу зосередитися на її 

стрижневій ідеї, пов’язаній з уявленням про право як спосіб людського буття. Визначення 

предмета філософії права дозволяє перейти до з’ясування її місця серед інших наук, а також її 

основних питань і функцій. Філософське осмислення права — завдання особливої теоретичної 

дисципліни — філософії права, предметом якої є з’ясування змісту права, а також 

обґрунтування розуміння цього змісту, а її основними категоріями — ідея, зміст, мета права, 

справедливість, воля, рівність, визнання, автономія особистості, права людини та ін. 

Філософія права має складну структуру, до якої входять: онтологія права, гносеологія права, 

аксіологія права, феноменологія права, правова антропологія, історія філософії права, 

прикладна філософія права тощо. За своїм статусом філософія права є комплексною, 

суміжною дисципліною, що знаходиться на межі філософії і юриспруденції. У межах 

правознавства філософія права тісно пов’язана з теорією права і соціологією права. Функціями 

філософії права є: світоглядна, методологічна, відображально-інформаційна, аксіологічна, 

виховна та ін. Розглянуті основні методологічні підходи до осмислення права є відображенням 

його різних сторін: техніко-юридичної, соціальної, духовно-моральної, антропологічно-

комунікативної. У суперечностях між даними теоретичними позиціями виражається 

внутрішньо суперечлива природа самого права. У той же час у сучасних умовах пріоритетним 

є інтерсуб’єктивний підхід, який найбільш повно виражає тенденції розвитку соціо-

гуманітарного знання середини XX — початку ХХІ століть. 

Ключовою для сучасної філософії права залишається концепція справедливості, яка є 

досить складною за ідейно-філософською структурою. Вній поєднуються ідеї неокантіанства, 

природничоправові ідеї минулого та сучасності, етика цінностей, позитивістські ідеї, ідеї 

екзистенціалізму та ін. Ідея справедливості значною мірою сприяє формуванню і розвитку 

філософсько-правових концепцій ліберально-демократичного характеру, передусім 

постмодерністської пост(мета)некласичної нормативної соціальної філософії О. Гьофе. 

Протягом другої половини ХІХ−ХХ ст. ст. відбулося формування некласичної моделі 

праворозуміння як протесту проти панування моделі формальних норм, підтримуваної 

владою, що заважали людині реалізовувати свою екзистенцію. Вконтексті розвитку 

природничих та суспільних наук відбулися суттєве оновлення юридичної науки, 

вдосконалення її понятійного апарату, прийомів і методів правознавчого аналізу, розширення 

методологічних підходів до права, філософських тлумачень співвідношення права і закону, 

оцінок позитивного права та ін. 

Посилилася тенденція звернення до природного права в значенні його розуміння як 

частини соціальної реальності. В контексті становлення і дискурсу феноменологічних теорій 

ейдостичного права та «природи речей», неокантіанства, неогегельянства, екзистенціалізму, 

онтологічної філософії права народжується природна-правова думка інтерсуб’єктивістського 

типу. В сучасних концепціях природного права увага акцентується на ціннісно-ідеальній 

реальності права, що є умовою прагнення людей до справедливості як ідеалу гармонійного 

поєднання всіх цінностей. 
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Структурно-змістовна складність правосвідомості зумовлена багатозначністю її будови. 

Вона існує в інституційній і неінституційній формах буття. За способом мислення остання 

сфера поділяється на дві: повсякденну і теоретичну правосвідомість. 

Мораль і право являють собою дві універсально значущі нормативні системи 

суспільства, що займають відносно самостійні сфери в житті соціуму. Мораль і право є 

співвідносно протилежними та перебувають у відношенні необхідної взаємодоповнюваності. 
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Klyuchnyk L., Patlaichuk О. 

Philosophical comprehension of law. 

Annotation. Philosophical understanding of law is the task of a special theoretical discipline - the philosophy 

of law, the subject of which is to clarify the content of law, as well as the rationale for understanding this 

content, and its main categories are the idea, meaning, purpose of law, justice, freedom, equality, recognition, 

autonomy of personality, rights human and others. According to its status, the philosophy of law is a complex, 

related discipline, it is on the verge of philosophy and jurisprudence. Within the framework of jurisprudence, 

the philosophy of law is closely connected with the theory of law and the sociology of law. 
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Философское осмысление права. 

Аннотация. Философское осмысление права - задача особой теоретической дисциплины - философии 

права, предметом которой является выяснение содержания права, а также обоснование понимания 

этого содержания, а ее основным категориям - идея, смысл, цель права, справедливость, свобода, 

равенство, признание, автономия личности , права человека и др. По своему статусу философия права 

является комплексной, смежной дисциплиной, находится на грани философии и юриспруденции. В 

рамках правоведения философия права тесно связана с теорией права и социологией права. 
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