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ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ 
 
 

П. С. Богачевський, асп., КНУТШ 
 

ВАРІАТИВНІСТЬ ТА ІНВАРІАНТНІСТЬ  
ФІЛОСОФСЬКИХ ЗАСАД ТА НАУКОВИХ ІНТЕРПРЕТАЦІЙ  

КОНЦЕПТУ ВІРТУАЛЬНОСТІ  
 
В статті осмислюється сучасна науково-філософська інтерпретація феноме-

ну віртуальності. Автор зосереджується на аналізі концепту віртуальності у двох 
його виявах: смисловому інваріанті, що утворює стрижень для функціонування 
концепту в різних науках, та варіативному моменті розуміння віртуальності у 
фізиці, психології, соціології та деяких філософських теоріях.  

Автор розглядає проблему віртуальності із позицій категоріальної невизначе-
ності віртуальності і порушує питання про непроясненість філософсько-
категоріальних засад функціонування концепту в науковому обігу. 

Ключові слова: віртуальність, віртуальна реальність, синергетика. 
 
Сьогодні термін "віртуальність", "віртуальна реальність" ми зустріча-

ємо в різних контекстах наукового та філософського пізнання. В залеж-
ності від контексту змінюється і сам зміст цих понять. У даному дописі 
з'ясовується специфічна ситуація, що склалася у сучасному науково-
філософському дискурсі навколо теми віртуальності та концепту віртуа-
льності зокрема. Стаття має на меті проілюструвати смисловий інварі-
ант концепту віртуальності, що лежить в основі кожного із дискурсів 
віртуальності в різних наукових дисциплінах.  

Окреслимо коротко специфіку науково-філософського погляду на ві-
ртуальність, свідомо залишаючи поза розглядом віртуальність як фено-
мен сучасної техніки, розвитку комп'ютерних мереж та кібертехнологій, 
обмежуючи розгляд концепту віртуальності площиною філософсько-
методологічного аналізу його вияву у сучасному науковому та філософ-
ському дискурсах.  

Поява постнекласичної науки та відповідно постнекласичного типу 
раціональності веде до перегляду відношення людина – світ, а отже й 
до виникнення принципово нових проблем, що стосуються складних 
систем, здатних до самоорганізації (людина, біосфера, космос тощо), та 
методів їх розв'язання. Світ сьогодні розглядається на усіх рівнях свого 
існування як складна система, здатна до самоорганізації, як ціле. 
У межах нового підходу сучасна наука більшою мірою працює із проце-
сами самоорганізації у динамічному вияві їх становлення та минущості, 
ніж намагається виділити сутності тих чи інших явищ та процесів, щоб 
закріпити їх стале розуміння у межах наукових термінів та "жорстких" 
класичних теорій. 

Визначення гармонії світопорядку через унікальний принцип симет-
рії, що задає можливі типи фізичних законів, дозволяє дивитись на світ 



 4

як на єдність багатоманітного зі своєю монадністю: особливості світу 
притаманні кожному об'єкту, з яких складений цей світ, і який (об'єкт) є 
носієм того унікального способу існування матерії, який детерміновано 
системою діючих в світі закономірностей або світопорядком. Цей дослі-
дницький підхід переводить наукову думку до площини динамічних стій-
костей, яка визначається узгодженістю руху складових системи. 

Унікальна монадність світу, до якої звертається нелінійна наука сьо-
годні, потребує специфічної форми існування смислу у межах теорій та 
конкретних наук, які б поєднували істотні динамічні характеристики об'є-
ктів та класів об'єктів у принципово різних семантичних полях, якими 
виявляють себе різні галузі наукового знання.  

Тут на передньому плані філософсько-методологічного осмислення 
науки завжди був концепт та концептуальні операції над поняттями, що 
мають досить розпливчаті змістовні обсяги і фіксують в концептуально-
му полі радше певну "хмарку смислів", аніж строгу референцію до яко-
гось фактично зафіксованого феномену (факту) дійсності. Можливість 
функціонування в науковому просторі концептів у формі, коли поняття, 
що відображає концепт, не є чітко проясненими, зумовлено специфіч-
ною трансформацією науки в нелінійну, таку, що розглядає будь-який 
феномен не як сталу, зафіксовану у просторі та часізавершеність, а як 
процес в його динаміці і постійному бутті-становленні, що призвело до 
того, що, перетинаючись, обсяги смислу багатьох сучасних наукових 
понять утворюють принципово нові смислові стійкості, обсяги, що фор-
мулюються у нових поняттях.  

Сучасний філософський словник, узагальнюючи викладене вище, 
так визначає термін "концепт" та його властивості: 

1. Концепт (лат. Conceptus – поняття) – зміст поняття, його смисло-
ва наповненість у відриві від конкретно-мовної форми його вираження.  

2. В науковому знанні певним чином впорядкований та ієрархізова-
ний мінімум концептів утворює концептуальну схему, а знаходження 
необхідних концептів та встановлення їх зв'язку між собою утворює 
сутність концептуалізації. 

3. Концепти функціонують в сформованій концептуальній схемі в 
режимі розуміння-пояснення. 

4. Концепти є засобами, що організують в своїй своєрідній цілісності 
способи бачення ("завдання", конструювання, конституювання) реаль-
ності. В цьому сенсі вони мають певну онтологічну "повноту", що відріз-
няє їх від конструктів, котрі являють собою суто пізнавальні інструменти, 
які дозволяють переходити від одного рівня теоретичної роботи до ін-
шого (із зміною мови опису), і в цій своїй якості вони можуть не мати 
ніякого онтологічного "наповнення".  

5. Крізь схеми операціоналізації та концептуалізації концепти розго-
ртаються в науці в систему конструктів, яка забезпечує їх виведення на 
емпіричний рівень дослідження [1].  
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Варіативність та інваріантність концепту віртуальності в сучасному 
науковому дискурсі – це питання про виявлення цієї специфічної інварі-
антної структури смислу (та механізму її зборки), яка утворюється на 
перетині обсягів смислів деяких класичних наукових та філософських 
понять та категорій, що є загальнозначущими для науки та філософії. 
структури на міждисциплінарному мета-теоретичному рівні. Варіатив-
ність тут уможливлюється унікальністю конкретного феноменального, 
фактичного досвіду кожної окремої науки, її об'єктивними результатами, 
а інваріантність – самою моделлю зборки, що виконує роль інтерпрета-
тора смислу. Для прояснення цієї думки звернемося до думки 
Ж. Дельоза: "Структура – це фактично машина по виробництву безтіле-
сного смислу… смисл виробляється нонсенсом та його безкінечним 
переміщенням… породжується відповідним розміщенням елементів, які 
самі по собі не є "означуваними" …" [2] Сам носенс Ж. Дельоз визначає 
таким чином: "Нонсенс – це те, що не має смислу, але також і те, що 
протилежно відсутності останнього, що саме по собі дарує смисл"; "Бут-
тя однозначне"; "воно не може мати смисл саме по собі, тому що не 
існує смислу: а значить, воно є нонсенсом"; "цей нонсенс є наділення 
смислом (онтологічним)"; "існують різні смисли як машинні симулякри 
однозначності Буття (нонсенсу) як імені смислу, яким він в багатоманітті 
приходить до сутностей)" [3]. Тепер, полишаючи онтологічний пафос 
Дельоза, ми можемо сформулювати питання про сутність концепту 
віртуальності у двох його виявах: 1) концепт віртуальності так, як він 
постає у своїй змістовній формі у кожній конкретній науці (фізиці, психо-
логії, філософії, соціології тощо) – це і буде ілюстрацією моменту варіа-
тивності, коли смисловий інваріант концепту переходить із науки в нау-
ку; 2) специфічна єдність наукового метода та стиля ("спосіб занурення 
методу в конкретний матеріал" – методологічна свідомість), що її задає 
сама ситуація у сучасній постнекласичній науці та постмодерній філо-
софії: сучасна методологічна свідомість все частіше апелює до площи-
ни смислів, що утворюються як перетин обсягів смислу багатьох класи-
чних понять, категорій та їх феноменальних сутностей. 

Розгляд концепту віртуальності з позицій цього розчленування, на 
нашу думку, доцільно розпочати із прояснення саме теоретико-
методологічних, парадигмальних передумов, що формують загальну 
наукову свідомість, частковим випадком вираження якої сьогодні вияв-
ляється звернення до концепту віртуальності. Сьогодні існує необхід-
ність в уточненні багатьох філософських категорій та меж їх застосу-
вання. Ця необхідність виникає разом із залученням до наукового обігу 
таких поняття як симетрія, самоорганізація, становлення, біфуркація, 
складність, хаос, вакуум тощо. Так, на прикладі сучасної постнекласич-
ної науки ми бачимо, як концептуалізований новим чином феномен 
самоорганізації швидко увійшов в поле фактичних наукових надбань та 
теорій в різних галузях природничого знання, таких як синергетика 
(Г. Хакен), нерівноважна термодинаміка і теорія дисипативних структур 
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(І. Пригожин), автоколивання в хімічних реакціях (Б. Білоусов і Д. Жабо-
тинський), гіперцикли й автокаталітичні цикли в живій матерії (М. Ейген), 
автопоезіс в організмічних структурах (У. Матурана і Ф. Варела), теплові 
структури у плазмі (Б. Кадомцев і С. Курдюмов), детермінований хаос 
(Е. Лоренц), фрактали (Б. Мандельброт), нелінійна динаміка й теорія 
катастроф (Я. Сінай, В. Арнольд, Р. Том), феномени самоорганізації в 
соціальних системах (Н. Луман). Бачення світу крізь призму синергетич-
ної парадигми змінює обличчя багатьох наук – фізики, біології, соціоло-
гії, психології. Проблема буття-біфуркації, самозбереження та розвитку 
призводить до зміни специфіки самої наукової свідомості, її панівного 
дискурсу. Як зазначає С. Хоружий [4] відбувається перехід від класично-
го сутнісного дискурсу Аристотеля (Реальність завжди виявляється 
актуалізацією певних ессенціальних, сутнісних характеристик і в першу 
чергу самої сутності; Через постійний зв'язок із сутністю явища реаль-
ності виявляються завжди доконаними та самоствердними змістовими 
цілісностями;) до дискурсу енергійного, віртуального. Віртуальний дис-
курс характеризується тим, що він містить предметом свого розгляду 
події, які не мають сутнісного вияву, т. з. "неплинні події". У фізиці до 
таких подій можна віднести ситуацію із передачею заряду між частин-
ками електромагнітного поля, що потребує існування ще однієї частин-
ки, яка б "транспортувала" заряд. Така частинка визнається за віртуаль-
но існуючу: її існування продиктовано логікою фізичного змісту спосте-
режуваного явища (передачею заряду), а не сутнісним виявом (фактич-
ним існуванням такого об'єкту). З погляду сутнісного дискурсу таке існу-
вання неможливе, але із позиції смислу явища – воно існує у специфіч-
ній віртуальній формі.  

Утворення специфічного типу темпоральних зв'язків між явищами на 
які вказує С. Хоружий спостерігається не тільки у фізиці. Одним із прик-
ладів може стати наша власна часова перцепція, якщо ми беремо її в 
контексті соціального, історичного життя людства: історичні етапи роз-
витку людства в цілому можна подати як певну конструкцію, плин часу в 
якій характеризується дискретністю так само як в площині часу віртуа-
льного: "При переході від одного періоду до іншого змінюється не тільки 
"щільність" історичного часу, виникає певна аритмія часу, що важливо в 
кількісному аспекті, але головне – в якісному аспекті зміст соціально-
історичного часу буде іншим" [5]. 

В статті "Час як категорія соціально-історичного буття" А. Лой та 
Е. Шинкарук висувають тезу про те, що сприйняття часу людьми здатне 
змінюватися завдяки змінам у соціальних процесах, що утворюють істо-
ричну канву тієї чи іншої епохи. Час на який припадають певні воєнні дії, 
або революційні процеси завжди "щільніший" аніж мирний, звичайний час. 
Таким чином можна сказати, що потрапивши в ситуацію цілковитої дис-
кретності часу, людина визначає плинність часу переважно за допомогою 
зміни змістовних характеристик оточуючого її простору соціальних подій. 
Ось що пише про соціальну реальність Ж. Бодрійяр: "Реальне виробля-
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ється, починаючи із мініатюрних клітин, матриць та запам'ятовуючих при-
строїв, з моделей управління – і може бути втілено безліч разів. Воно не 
повинне бути більше раціональним, оскільки воно більше не узгоджується 
із деякою, ідеальною чи негативною, інстанцією. Воно тільки операційне. 
Фактично, це вже більш і не реальне, оскільки його більше не охоплює 
ніяке уявне. Це гіперреальне, синтетичний продукт, випромінений комбі-
наторними моделями в безповітряний гіперпростір" [6]. Тут Бодріяр апе-
лює до виникнення специфічних монад культурної реальності.  

Подібний погляд на соціальну систему розробляв в межах дослі-
дження філософії соціології Н. Луман. Формулюючи наслідки своєї тео-
рії аутопоетичної організації соціальних систем для теорії пізнання, 
Луман вказує на те, що кожна соціальна система, соціальний інститут 
(які функціонують за рахунок постійного самопородження та самозбе-
реження) існують як динамічні стійкості у трьох площинах: соціальній 
системі як механічній загальнобіологічній формі існування людства, 
психічній системі, яку втілює психічний світ кожної особистості, та смис-
лі, який "з'являється в формі надлишковості вказівок на подальші мож-
ливості переживання та дії. Дещо знаходиться в центрі уваги, а щось 
відмічається лише як маргінальне, як обрій "і –так-далі" [7]. 

Рефлексія над сучасними соціальним та фізичним дискурсами вияв-
ляє одну загальну подібність: події та явища, об'єкти, що становлять 
феноменальне, предметне тло дискурсів соціальної та фізичної наук, 
сьогодні визнаються реальними за рахунок смислу, який може втілюва-
тись в фактично нульовій матеріальній формі – формі, сама матеріаль-
ність, уречевленість якої конституюється тільки тому, що вочевидь існує 
певний смисл, який із усією необхідністю потребує "носія" своєї сутності. 
На нашу думку, це і є головним свідченням зміщення акценту в межах 
сучасної науки із дискурсу сутнісного до дискурсу енергійного.  

В межах сучасної постнекласичної науки віртуальна ситуація вияв-
ляє свою теоретичну сутність кожного разу, коли мова заходить про 
буття-процес, становлення, існування-становлення, а це вже царина 
синергетики. Інваріантність філософських засад віртуальності виража-
ється в самій ситуації, яка цю віртуальність виводить на поверхню.  

Ця ситуація, на нашу думку, описується класичним для сучасної нау-
ки чином: віртуальність виникає як унікальний тип існування сутності, 
яка виражає певний смисл, і, сама по собі (сутність), є лише частковим 
вираженням внутрішньої динамічної само-рівноваги і загальної ціліснос-
ті буття. Ми потрапляємо до ситуації віртуальності в той момент, коли 
зміщуємо нашу сутнісну фіксацію до макро / мікро масштабу. Віртуаль-
ність виникає коли ми переходимо від сутності, що її покладають в світі 
локальних феноменів та об'єктів дослідження, до сутності, яку ми пок-
ладаємо як умову єдності та гармонії існування всього феноменального 
світу дослідження.  

Інваріантність філософського розуміння концепту віртуальності за-
дається певною "оптичною" зміною в ракурсі розгляду проблеми в ме-
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жах наукової свідомості – існування віртуальної сутності є лише фено-
менальною фіксацією певного смислу, що його із власною необхідністю 
продукує сама у собі гранична сутність – універсум взагалі, світ як мо-
нада, буття як річ у собі. Ось що пише про це А. Бад'ю в роботі "Дельоз. 
Шум буття": "… для Єдиного необхідно два імені, щоб на досвіді пере-
конатися, що тільки від одного із цих імен походить онтологічна одноз-
начність, позначена цією іменною парою. Необхідне поєднання віртуа-
льне/актуальне, щоб на досвіді переконатись, що саме згідно своєї 
віртуальності певна актуальна сутність однозначно зберігає своє Буття. 
В цьому сенсі, віртуальне – це основа актуального" [8]. 

Прихід філософії та науки до постмодерну та постнекласики відпові-
дно характеризується саме переосмисленням поняття "основи", що 
вище було викладено нами як переосмислення способу буття сутності 
та її можливих меж. Зміна масштабів дослідження експериментальної 
науки та філософсько-світоглядні інтерпретації наукових результатів 
останнього століття призводять до необхідності переосмислення класи-
чних категорій, а радше до практичної експлікації їх смислу із дослідних 
висновків науки. Актуальність, реальність, потенційність – сьогодні пот-
рібно показати, як ці категорії практично вкладаються у матеріал сучас-
ного природознавства.  

Дискурс віртуальності на даному етапі перебуває в ролі маргіналь-
ного елементу структури сучасної теоретичної філософії та онтології, 
оскільки із необхідністю потребує певних змін в усталеному способі 
дивитись на речі. Інваріантність філософського розуміння віртуальності 
задається опозицією (лежить на межі перетину) субстанціальності й 
потенційності: віртуальний об'єкт існує, хоча й не субстанційно, але 
реально; і в той же час – не потенційно, а актуально. Віртуальна реаль-
ність є "недо-виникаючою подією, недо-породженим буттям [9]. Тут 
недо-породженість буття можна розуміти в античному і схоластичному 
сенсі – те, що існує в часі та його плинності, як частина будь-якого про-
цесу, реальним буттям бути не може, оскільки буття "передує" часу, 
процесуальності, а час є лише сутнісним вираженням буття, його "внут-
рішнім" простором динамічної рівноваги. Субстанційність тут, також, є 
атрибутом тільки універсуму як монади, цілісної та незмінної єдності 
самої себе із собою. Тоді те, що перебуває у стані "віртуальному", субс-
танційним саме по собі бути не може, проте виявляється реальним, як 
момент смислу, фіксація сутності, акт.  

Якщо інтерпретувати ці висновки с позиції сучасної науково-
методологічної свідомості то прийняти їх буде важко. Так, наприклад, 
ми повинні будемо визнати те, що увесь споглядаємий нами світ (як 
частина універсуму в його єдності) є нічим іншим, як віртуальністю, 
онтологічний статус котрої ми стверджуємо тільки тому, що історично 
сприймаємо себе елементами цього світу у його часовій стійкості. Фізи-
чний вакуум, наприклад, метафорично виявиться "більш реальним" аніж 
пари елементарних часток, які із нього утворюються. Так "ніщо", обрій, 
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на якому закінчується уявлення про фізичний простір та час, носій субс-
танційності, стає "реальнішим" за "щось", яке динамічно існує в часі в 
якості внутрішнього віртуального вираження смислу цього ніщо. Це 
"ніщо" при цьому не є тотожнім небуттю, а виявляється лише умовою 
можливості існування будь-якого реально існуючого віртуального об'єк-
та (парадоксальна тавтологія, але, тим не менш, – така, що існує в су-
часному дискурсі).  

Переходячи до варіативності філософського розуміння віртуальності 
треба одразу розділити варіативність формального матеріалу, який є 
сутнісним носієм концепту і який змінюється при переході до кожної 
конкретної науки (вакуум та світ елементарних часток у фізиці, віртуа-
льні стани психіки в психології, соціальний простір та час в соціології 
тощо), від суто філософської варіативності у можливому теоретичному 
розумінні концепту. Річ у тім, що теоретична варіативність філософсько-
го розуміння концепту віртуальності на нашу думку має два аспекти: 
1) суто мовний, термінологічний характер, коли декілька варіантів "візу-
ально" видаються різними, проте в категоріальному та онтологічному 
сенсах – однакові; 2) позиція розгляду: дивимось ми на віртуальність із 
позиції тотальної єдності універсуму в абсолютному (ідеально філософ-
ському) масштабі, чи – із позиції сутнісно-феноменальної динаміки кон-
кретних процесів в їх багатоманітному вираженні, розглядаючи віртуа-
льність в практичному сенсі. Перший, мовний аспект ми свідомо не 
будемо тут розглядати, оскільки він знаходиться поза сферою теми 
статті. Приклад другого аспекту – філософська інтерпретація віртуаль-
ності В. Кізіми [10], яка спирається на власну унікальну логіку, та теорії 
фундатора російської віртуалістики М. Носова [11]. Ці дві теоретичні 
моделі виявляються інваріантами опису віртуальності, основну структу-
ру якого (опису) нами було проілюстровано вище. Так В. Кізіма працює 
на мета-теоретичному, теоретично-філософському рівні і осмислює 
віртуальність не "знизу до верху" (не від часткових віртуальних фено-
менів до їх загальної єдності в універсумі реальності), а тотально – як 
два одночасні стани існування однієї єдиної мета-реальності, цілісності. 
Тоді як М. Носов, працюючи із матеріалом практичної науки та досвіду, 
будує цілісну систему віртуалістики, спираючись на аналіз конкретних 
феноменів наукового та практичного досвіду людини, та приходить до 
теоретичного осмислення загальної цілісності усіх віртуальних моментів 
в понятті породжуючої (константної) реальності.  

Варіативність поглядів на віртуальність залежить ще й від того, що 
ми беремо за "точку відліку" – у чому ми покладаємо сутність реальнос-
ті. Так в фізиці "породжуючою реальністю" можна допустити і вакуум, а 
в психології – може бути, саму "чисту" свідомість конкретної людини.  

Сформулюємо висновки, експлікувавши їх із матеріалу даного допи-
су. Звернення сучасності до концептуального осмислення феномену 
віртуальності ми бачимо не тільки в бурхливому розвитку мережевих 
технологій, технологічних засобів симуляції тощо. Сам по собі цей тех-
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нологічний феномен життя початку нашого століття є лише наслідком 
зрушень, які в теорії філософії та філософії науки позначають перехо-
дом до постмодерну та постнекласичної науки відповідно. Одночасно 
відбувається великий поворот, який на нашу думку призводить науковця 
(як гуманітарія, філософа так і вченого природознавця) до нового типу 
наукової раціональності який у вітчизняній літературі названо постнек-
ласичним. Одним із сутнісних виявів постнекласичної науки загалом 
виявляється перехід від дискурсу сутнісного (того, в межах якого пра-
цює наука класичного періоду) до дискурсу енергійного, який найбільш 
повно виражає себе у появі синергетичної програми та в більш широко-
му сенсі – синергетичної парадигми.  

Матеріал конкретних наук, який інтерпретовано крізь призму синерге-
тичних настанов, стає фактичним підґрунтям, формою втілення теорети-
чної структури концепту віртуальності. Сама структура цього концепту, її 
інваріант, присутній в дискурсі сучасної науки (психологія, соціологія, 
фізика, практична антропологія) як межа в існуванні (або межове існуван-
ня посеред…) декількох паралельних філософських категорій та їх сутні-
сного вияву – буття, ніщо, актуальне, реальне, можливе, дійсне. Постмо-
дерна філософія та постнекласична наука підходять до розгляду цих 
категорій по-новому, що вже актуально зумовило потрапляння в філо-
софський та загальнокультурний обіг поняття віртуальності, яке на сього-
дні або ототожнюється с феноменами кіберкультури та комп'ютерних 
мереж, або (з поглядів теоретичної філософії) сприймається як певна 
маргіналізація класичного сутнісного дискурсу Аристотеля. Тим не менш, 
інваріантність смислової структури концепту віртуальності ще не віднай-
шла свого визначення в конкретній словниковій статті, присвяченій понят-
тю віртуальності – сьогодні ми можемо говорити тільки про концепт та 
варіативні форми його розуміння та інтерпретації в конкретних науках.  

Отже, сьогодні концепт віртуальності являє собою досить широкий 
обсяг смислу, який, на нашу думку, здатен народити ще одну повноцін-
ну онтологічну категорію для філософії, проте тільки в тому разі, якщо 
можливо буде довести, що віртуальність не є "оптичною" категоріаль-
ною ілюзією, яка виникає при зміні ракурсу розгляду фактичного, фено-
менального втілення категорій реального та актуального. Дана задача 
потребує всебічного розгляду усієї варіативної палітри інтерпретацій 
концепту віртуальності на матеріалі вже існуючих ситуацій в сучасній 
науці та філософії, що робить подальший розгляд цієї теми актуальним 
для теоретичної філософії та філософії науки.  
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П. С. Богачевский 
ВАРИАТИВНОСТЬ И ИНВАРИАНТНОСТЬ ФИЛОСОФСКИХ ОСНОВАНИЙ  

И НАУЧНЫХ ИНТЕРПРЕТАЦИЙ КОНЦЕПТА ВИРТУАЛЬНОСТИ 
В статье осмысливается современная научно-философская интерпретация 

феномена виртуальности (вне его кибер-технологического и сетевого аспектов). 
Автор сосредоточен на анализе концепта виртуальности в двух его проявлениях: 
смысловом инварианте, создающем семантическую структуру для функциониро-
вания и раскрытия определенных смыслов в конкретных науках, и вариативной 
части концепта, выраженной в уникальном для каждой науке контексте проявле-
ния этой структуры. 

Автор рассматривает проблему виртуальности с позиций категориальной 
неопределенности виртуальности. Философско-категориальные основания функ-
ционирования концепта в дискурсе современной науки требуют уточнения и более 
глубокого философского анализа.  

Ключевые слова: виртуальность, виртуальная реальность, синергетика. 
 

P. S. Bogachevsky 
THE VARIANTNESS AND INVARIANCE OF PHILOSOPHICAL BASICS  

AND SCIENTIFIC INTERPRETATIONS OF KONCEPT OF VIRTUALNESS 
The article analyzes current debates around the phenomenon of virtualnness and its 

philosophical and methodological interpretations. This article describes two methods of 
displaying of the concept of virtualness. The first is the invariant sense-core of the concept 
which moves from different fields of science and creates unique variantness of concept 
(which is the second method) displaying in different concrete science disciplines. 

Author of article gives particular attention to the thesis that invariant sense-core of 
concept of virtualness grows from the cross between different classic philosophical 
categories which meaning is changed nowadays because of non-linear and synergetic 
transformation of modern science.  

Keywords: virtualness, virtual reality, synergetic, concept of virtualness. 
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О. М. Дядюшкін, асп., КНТУТШ 
 

ОСНОВНІ ПІДХОДИ  
РЕЛІГІЄЗНАВЧОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ПСЕВДОРЕЛІГІЙ 

 
У статті розглядаються основні підходи щодо застосування поняття "псев-

дорелігія" до сучасних функціонуючих рухів та організацій із числа новітніх релігій-
них рухів. Зокрема, автор пропонує використовувати як важливий аспект визна-
чення псевдоерелігій їх самоідентифікацію. Розрізняючи феномени псевдорелігії та 
квазірелігії автор робить висновок про важливість релігійного досвіду як одного із 
ключових критеріїв розрізнення релігії та псевдорелігії.  

Як приклади псевдорелігій розглянуто такі організації, як Церква Сатани, Рае-
літи, Ворота Раю. Відзначено особливу роль у формуванні зазначених організацій, 
постаті лідера та засновника. Встановлено особливу роль у розглянутих доктри-
нах сексуальності, на підставі чого автор проводить паралель між ними та біоло-
гізмом, який І. Вах визначав як форму псевдо релігії. Пропонується визначати релі-
гійний досвід в межах класичних підходів психології релігії. Також вказується на 
необхідність проведення практичних досліджень із застосуванням емпіричних 
методів соціології та психології.  

Ключові слова: псевдорелігія, квазірелігія, релігійний досвід, Ворота Раю, Церква Са-
тани, Раеліти, новітні релігійні рухи.  

 
У другій половині ХХ ст. виникло чимало релігійних рухів, які складно 

ідентифікувати застосовуючи класичні академічні визначення релігії. 
Зокрема, такі рухи, як Церква Сатани, Раеліти, Ворота раю та ін. Однією 
із особливостей зазначених рухів є то, що вони виникають у період ви-
значних культурних змін, яких зазнало західне суспільство упродовж 
60–70-х рр. минулого століття. На їх віровченні позначилися такі проце-
си, як розвиток свободи слова, посилення молодіжних неформальних 
рухів, поширення інтересу до ведичної культури, сексуальна революція 
та криза консервативних європейських цінностей, що сформувалися під 
проводом християнської морально-етичної доктрини. 

У контексті розробки поняття "псевдорелегія", постає питання, щодо 
його застосування у відношенні до конкретно-історичних, тобто питання 
про релігієзнавчу ідентифікацію псевдорелігій, зокрема, на прикладі нині 
активних соціальних організацій.  

Завдяки поясненню сутності феномену псевдорелігії на прикладі 
аналізу діючих організацій, з'явиться можливість проводити подальші 
практичні польові дослідження псевдорелігій із застосуванням спеціа-
льних методів соціологічних та психологічних досліджень.  

Під псевдорелігією слід розуміти такі феномени, що максимально 
схожі до релігії, проте не є нею. Для уникнення семантичної плутанини у 
виживанні понять "псевдорелігія" та "квазірелігія" варто здійснити деякі 
уточнення. Феномен квазірелігії визначається як подібний до релігії за 
формальними ознаками, але який не є релігією з огляду на її сутність. Як 
приклади квазірелігій, П. Тілліх, наводить політичні ідеології, які прагнуть 
не стати релігією, а витіснити її собою. "Те, що я називаю квазірелігіями, 
іноді називають псевдорелігіями, проте, це не точно. "Псевдо" вказує на 
невдалу спробу досягти подобі релігії, а "квазі" вказує на ненавмисну 
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тотожність, яка заснована на тотожних елементах. Це видно на прикла-
дах комунізму та фашизму – найбільш яскравих прикладах сучасних ква-
зірелігій" [1]. Уточнення визначення феномену псевдорелігії можливо 
здійснити враховуючи важливий аспект самоідентифікації рухів.  

Псевдорелігії це феномени соціокультурного простору, які гранично 
подібні до релігії та які само ідентифікуються як релігії. Проте вони не 
містять такого елементу структури релігії, як релігійний досвід. Класичні 
підходи до визначення релігійного досвіду пропонують У. Джеймс, 
Р. Отто, К. Юнг, Є. Торчинов та ін. Для остаточного семантичного "роз-
ведення" понять наведемо цитату П. Тілліха яка вказує на особливу 
характеристику квазірелігій: "В секулярних квазірелігіях в якості гранич-
ного інтересу можуть виступати народ, наука, деяка форма чи етап 
розвитку суспільства, вищий ідеал людства, які при цьому обожнюють-
ся" [2]. Граничний інтерес адепта квазірелігії звернений на цінності, які 
лежать за межами сфери індивідуального розуміння внутрішньо-
особистісного блага. У той час коли для адепта будь-якої релігії на пер-
ше місце виходить саме внутрішньо-особистісне благо у вигляді ідеї 
спасіння, просвітлення, звільнення від кола сансари тощо.. В межах 
рухів, які ми пропонуємо розглядати як псевдорелігійні, на перше місце 
виходить основна мотивація (граничний інтерес), яка ґрунтується на 
виключно індивідуально-психологічних прагненнях індивіда. У такому 
відношенні, псевдорелігіні організації уподібнюються до релігійних. То-
му, що фактично їх віровчення намагається дати відповідь індивіду на ті 
особистісні питання на які відповідають релігії. У такому ракурсі доречно 
вказати на відсутність релігійного досвіду, тобто на відсутність механіз-
му реалізації глибинних психологічних потреб індивіда, які задовольня-
ються засобами містичних, медитативних та інших релігійних практик. 
З іншого боку ми припускаємо існування психологічного механізму псев-
дорелігій, що докорінним чином впливає на внутрішньо-особистісну 
мотивацію адептів. Таким механізмом є образ лідера (засновника), його 
риторика, поведінка, особливості біографії тощо.  

Видатний сучасний німецький релігієзнавець Удо Шефер присвятив 
свою наукову творчість дослідженню віри Бахаї. У роботі під назвою "Віра 
Бахаї Секта чи релігія" він неодноразово вказує на те що існує низка течій 
які можна визначити як псевдорелігії. Виступаючи апологетом Віри Бахаї 
У. Шефер торкається проблеми використання термінів секта та культ. 
У цілому він розвиває концепцію Е. Трьольча. Для нас важливо відмітити, 
що розкриваючи зміст поняття культу, він вказує на існування різного роду 
псевдорелігіних культів. "Характерною особливістю псевдорелігіних куль-
тів є те, що адепти, що долучаються до них, як правило, розривають всі 
контакти із зовнішнім світом, домом, сім'єю. Від них вимагають повністю 
присвятити своє життя нині живому лідеру" [3]. Ми не схильні відносити 
Віру Бухаї до класу псевдорелігій. Проте, у контексті нашого дослідження 
актуальним є зауваження У. Шефера щодо місця постаті лідера руху. 
Досліджуючи приклади псевдорелігій ми будемо аналізувати особистості 
їх засновників та лідерів. Психологічний аналіз лідерів псевдорелігій до-
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зволить розкрити низку питань щодо специфіки організацій. Відповідно, 
для полегшення завдання аналізу зазначених трьох рухів, варто приділи-
ти особливу увагу постатям лідерів рухів.  

Рух Раелітів заснований французьким гонщиком Клодом Ворілоном 
(Раель) у 1973 р. у Женеві. Сьогодні рух є найбільшою та найпоширені-
шою уфологічною організацією у світі, кількість членів за різними оцін-
ками від 50 до 70 тисяч. У центрі віровчення віра у існування надцивілі-
зації Елохімів (технологічно та духовно більш розвинута від людей іно-
планетна цивілізація). Із расою Елохімів можна контактувати засобами 
духовних практик. Головною метою віровчення є зняття всіх заборон 
щодо науково-технічного процесу. Зокрема, раеліти наголошують на 
необхідності розвинути технології клонування, що дозволить людині 
досягти безсмертя. У даному відношенні, протягом останніх десятиліть, 
раеліти неодноразово зверталися до урядів багатьох країн із вимогою 
зняти заборону на клонування людей. У 90-х рр. минулого століття на-
віть заявили про відкриття першої лабораторії клонування людини. 
Проте, лабораторія під дією заборон не виконує експериментальних 
досліджень. Раеліти вкрай негативно ставляться до авраамістичних 
релігій, зокрема до Римо-Католицької церкви, оскільки, на їх думку, саме 
через неї гальмується науково-технічний прогрес. Раель проголошував 
ідеї атеїзму та повного заперечення надприродного. Крім того, раеліти 
прихильно ставляться до Буддизму, визначаючи його атеїстичною релі-
гією. Під власне релігією раеліти розуміють сукупність етико-моральних 
норм та ціннісних орієнтирів, що лише шкодять розвиткові людства.  

Однією із особливостей віровчення є ідея "вільної любові", що вира-
жається у колективних оргіях. При цьому оргії не виконують функції 
ритуальної дії, а є засобом спілкування між адептами. У одній із своїх 
праць, яка присвячена проблемі клонування, Раель зазначає: "Ми змо-
жемо мати слуг – біороботів. Вони будуть виглядати як ми та замінять 
нам сексуальних партнерів" [4]. Раел вважає однією із найбільших про-
блем людства – насильство. Його подолати можливо, забезпечивши 
людей однаковими матеріальними умовами. "Якщо у людей будуть 
однакові житлові умови, однакова їжа, однакові сексуальні партнери, то 
у світі зникне заздрість – основна причина насильств" [5]. Загалом у 
центрі уваги лідера зазначеного руху лежить три теми: клонування, 
сексуальні стосунки, боротьба із християнською морально-етичною 
доктриною. На наш погляд доречно долучити до релігієзнавчого також і 
психологічний аналіз, зокрема, мотиваційної бази діяльності К. Ворілона 
(Раеля). Розкриваючи проблему клонування, Раель часто виходить на 
проблему сексуальності людини. Зокрема він зазначає, що "у них (біо-
роботів) будуть статеві органи, але вони будуть стерильні та створені 
виключно для насолоди" [6]. Навіть поверховий текстуальний аналіз опу-
блікованих робіт лідера руху Раелітів свідчить про важливість для нього 
сексуальної теми. Варто зазначити, що сам автор розглядає статеві сто-
сунки виключно як засіб отримання насолоди у різних формах. Фактично 
він заперечує можливість використання статевих стосунків як сутності чи 
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аспекту духовної практики. Наше дослідження має продовжуватися, про-
те вже на даному етапі можна стверджувати про співпадіння визначення 
біологізму як форми псевдорелігії яке запропонував І. Вах [7]. 

Наступний рух який ми пропонуємо розглянути – Ворота Раю, засно-
ваний у 1975 Маршаллом Еплуайтом та Бонні Нетлз у США. Драматич-
но відомою організація стала після масового самогубства 39 адептів у 
1997 р., у їх числі добровільно пішов з життя і засновник руху М. Емплу-
айт. Б. Нетлз померла від хвороби у 1985 р. В основі віровчення лежить 
віра у позаземне походження людської сутності, яка використовує люд-
ське тіло та планету Земля лише як тимчасову домівку. Пік активності 
Воріт Раю припав на період розвитку інтернету. Відповідно, наведемо 
цитату із офіційного вебресурсу організації: "Дві тисячі років екіпаж із 
членів Царства Небесного звернув увагу що на планеті Земля цивіліза-
ції достатньо визріли для того, щоб використати деяких із їх представ-
ників як контейнер для своєї сутності. Першим став Ісус" [8]. На думку 
засновника руху, М. Емплуайта, члени Воріт Раю полишать земні тіла та 
перемістяться до космічного корабля, на якому вони продовжать нескін-
ченну подорож всесвітом. Тим самим вони перейдуть на новий етап 
розвитку. Вперше члени організації очікували НЛО, яке мало забрати їх 
у 1975 р. Оскільки очікування М. Єплуайта не виправдалися, організація 
майже розпалася. Проте протягом наступних 20 років кількість її членів 
постійно зростала. Особливо важливу роль у розвитку руху відіграла 
поява інтернету. Саме через всесвітню мережу Ворота Раю забезпечу-
валися фінансовою підтримкою та новими адептами. Акт самогубства 
для членів Воріт Раю був пов'язаний із кометою Хейла Боппа, разом із 
якою ніби то прилетіло НЛО, що мало забрати найбільш прихильних 
адептів та перенести їх на вищий ступінь розвитку. Для адептів даного 
руху статеві стосунки та сексуальність також відігравали якщо не вирі-
шальну, то принаймні одну з ключових ролей.  

У відношенні М.Емплуайта важливо зазначити, що будучи сином 
пресвітеріанського священика, він захоплювався співом. У 1970 р. він 
був вигнаний із християнського коледжу, де викладав спів. Причиною 
його звільнення стало звинувачення у гомосексуалізмі. Варто відмітити, 
що на той час у суспільстві США, навіть у ліберально налаштованих 
колах гомосексуалізм жорстко табуювався. Тому М. Емплуайт перебу-
вав під постійним тиском з боку суспільства, особливо в середовищі 
сім'ї та близьких. Він був змушений пройти виснажливий курс лікування 
у психіатричній лікарні на підставі, як тоді вважалось, сексуальних деві-
ацій. Це знайшло відображення у його стосунках із майбутньою дружи-
ною та спів-засновницею Воріт Раю. Саме перебування на лікуванні у 
психіатричній лікарні стало "поворотною точкою" у світоглядних пошуках 
майбутнього лідера Воріт Раю. Життєві перипетії М. Емплуайта відо-
бразились у віровченні Воріт Раю. Зокрема, адептам жорстко забороня-
лося будь-яким чином проявляти свою стать. Всі члени на початку  
90-х рр. ХХ ст. оселилися у орендованому будинку, де жили як комуна. 
Всі мали коротко стригти волосся та носити одяг, який би приховував 
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прояви статі. Відповідно, статеві стосунки були оголошені гріховними й 
заборонялися. У комуні проживало близько 50 переконаних членів орга-
нізації. Вони називали себе "монахами". Крім "монахів" були ще й "заці-
кавлені" тобто ті, що виявляли інтерес до організації та вчення М. Еплу-
айта. У контексті даного дослідження важливо зазначити, лідер Воріт 
Раю посилався на уривки із Біблії, проте негативно ставився до христи-
янства та інших релігій. Аналізуючи доступні матеріали щодо діяльності 
руху Воріт Раю, можна припустити, що дана організація являла собою 
гурт людей, що відчували крайній психологічний дискомфорт, який 
знайшов вираження у ідеї "космічного корабля". Як такі, духовні, містич-
ні, медитативні практики, адептами руху не використовувалися. Жорст-
ка система табу (заборонялось навіть торкатись один одного що б не 
викликати статевий потяг), читання Біблії та господарські роботи в ме-
жах комуни фактично складали всю діяльність адептів Воріт Раю.  

Для таких рухів як Рух раелітів та Ворота Раю характерним є віра у 
існування не надприродних, а позаземних, матеріальних цивілізованих 
та людиноподібних істот. Така віра нерозривно пов'язана із ідеєю НЛО, 
яка була дуже поширена у західному суспільстві у кінці 50-х та 60-х рр. 
ХХ ст. Саме ідея позаземних форм життя могла замінити ідею існування 
надприродних сил. Раель та М. Еплуайт вбачали у позаземних формах 
життя те, чого на їх думку бракує "земному" світу. Проте, на відміну від 
об'єкту релігійної віри, у центрі віровчення Раелітів та Воріт раю були 
"архетипи ХХ ст.". У такому відношенні доречно звернутись до наукової 
спадщини видатного психоаналітика К. Юнга, який зазначав: "звичайно, 
НЛО не відображує нашої сучасної концепції людської душі, воно скорі-
ше втілює неконтрольований, архетипічний образ певного кола який 
виражає цілісність індивіда та породжений він сферою несвідомого" [9]. 
Тобто, віра у НЛО могла підмінити собою релігійну віру. У контексті 
даної роботі ми не будемо зупинятись на відмінності віри у НЛО та релі-
гійної віри, оскільки, на нашу думку така відмінність є очевидною. Фак-
тично, віра у НЛО для адептів зазначених рухів стала реакцією на не-
можливість інших світоглядних систем задовольнити їх духовні потреби.  

Наступний рух, який ми пропонуємо розглянути – Церква Сатани, за-
снована у 1966 р. у США Антоном ЛаВеєм. В основі віровчення лежить 
заперечення надприродної сутності як такої. Адепти сповідують віру у 
моральну свободу людини, яка регулюється прямою відповідальністю 
за вчинки. Активно використовують дияволошанувальницьку символіку, 
зі слів засновника, для епатування суспільства та висміювання забобо-
нів. Заперечують будь-які форми життя окрім матеріальних. Відмежову-
ються від неоязичницьких та дияволошанувальницьких культів. Наразі 
офіційно визнана ця організація у США та Виликобританії. Основним 
віроповчальним текстом, що перекладено російською мовою, є "Сата-
нинська біблія", у якій містяться основоположні моральні та поведінкові 
норми адептів. Один із приписів дозволяє адепту приховувати своє 
відношення до організації. Відповідно вкрай складно говорити про по-
ширення даного руху, тим більше, що виникає чимало послідовників які 
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не визнаються центральним органом. Як було зазначено, особливим 
віроповчальним положенням доктрини Церкви Сатани є життя заради 
життя, відповідно, статеві стосунки, як засіб продовження роду та спосіб 
отримання насолоди та задоволення для адептів ЛаВея, є важливим 
аспектом життя. Фактично ЛаВей пропагує свободу статевих стосунків. 
Проте, у основоположному тексті віровчення ЛаВей заперечує тезу 
щодо того, що його віровчення зводиться виключно до реалізації люд-
ської сексуальності. "Сатанізм пропагує статеву свободу, але лише у 
істинному сенсі даних слів. Вільна любов полягає у тому, щоб обирати, 
чи бути вірним тому кому ти хочеш, чи давати волю своїм статевим 
потягам на стільки, на стільки це потрібно для задоволення своїх інди-
відуальних потреб [10]. Загалом, аналізуючи текст Сатанинської Біблії 
можна стверджувати, що численні ідеї, зокрема і розділ присвячений 
статевому життю, яскраво ілюструють визначення такого різновиду 
псевдорелігій як біологізм який запропонував І. Вах. Як зазначає росій-
ський релігієзнавець А. Забіяко "під біологізмом І. Вах розуміє "культ 
життя як такого", культ сексуальних втіх, висловлюючись сучасною мо-
вою, – культ сексуального драйву. До пророків такого культу він відно-
сить Ф. Ніцше, Д. Лоуренса та Ж. Гюисманса" [11]. У такому відношенні 
варто зазначити що на становлення концепції А. ЛаВея великий вплив 
справила, зокрема, творчість Ф. Ніцше.  

Важливо відмітити що всі три зазначені рухи виникають у період так 
званої сексуальної революції та тісно пов'язані із тогочасними тенденці-
ями у західному світі. Статевий акт у різних формах як культова практи-
ка зустрічаються у багатьох давніх та сучасних релігіях. Проте, напри-
клад, майтхуна (ритуальна сексуальна тантрична практика) передбачає 
систему правил та заборон що регулюють статеве життя підкорюючи 
його релігійним нормам. Крім того, сам статевий акт глибоко ритуалізо-
ваний. Перед усім майтхуна є медитативною практикою що уможливлює 
отримання містичного досвіду, як основи релігійного досвіду. Такий 
досвід виражається у переживанні граничної реальності. Раель пропа-
гує повну сексуальну свободу що є характерним для багатьох молодіж-
них рухів західного світу 60–70 рр. ХХ ст. М. Епуайт вважав основою 
дисципліни в межах комуни, а відтак і основою життєустрою адептів 
Воріт раю утримання від будь-яких проявів сексуальності. А. ЛаВей, 
засновник Церкви Сатани був прихильником ідей вільної любові та орга-
їстичних практик, які не мали жодного культового значення, а розгляда-
лися як прояв сутності людини, яку пригнічують традиційні релігії.  

Узагальнюючи, ми бачимо що зазначені рухи відображали актуальні 
ідеї епохи, в якій виникли. Відношення до сексуальності людини лежало 
якщо не в основі віровчення, то складало його значну частину, що не є 
характерним для більшості релігій світу, в яких статеві стосунки регу-
люються релігійними нормами як і інші аспекти життя людини. Або ж, 
статевий акт наділяється ритуальним значенням. Ідея розтабуювання 
людської сексуальності відобразилася у віровченні Церкви Сатани та 
Раелітів. З іншого боку, доктрина Воріт Раю повністю заперечувала 
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навіть прояви статі. У такому відношенні ми проводимо паралель, як 
зазначалось із біологізмом як різновидом псевдорелігії. На нашу думку, 
неможливо стовідсотково ототожнити розуміння людської сексуальності 
в межах зазначених доктрин із визначенням біологізму яке пропонує 
І. Вах. Але, очевидно, що у певному відношенні Раеліти та Церква Са-
тани реалізуючи принцип "вільної любові" фактично реалізують культ 
"життя як такого" який лежить в основі біологізму як типу псевдорелігії. У 
відношенні руху Воріт Раю варто зазначити, що тотальне табуювання 
статевих стосунків може бути, висловлюючись мовою психіатрії, продук-
том сублімації. Тобто заборона засновується на прагненні реалізувати 
статеві потяги, та на неможливість це здійснити. Цілком можливо, що 
саме неможливість реалізувати статеві потяги і втрата дружини у 
1985 р. зумовили суїцидальні настрої М. Еплуайта, що призвело до 
загибелі його та 38 адептів Воріт Раю.  

Суттєві аспекти віровчення розглянутих рухів відповідають визна-
ченню однієї із форм псевдорелігії яку запропонував І. Вах. Також важ-
ливо вказати на те, що особливістю всіх трьох рухів є їх залежність від 
постаті лідера. Ворота Раю, після загибелі лідера практично припинили 
своє існування, Церква Сатани після смерті ЛаВея перебуває у кризі і 
розпадається на дрібніші організації із зміною доктринальних положень. 
Раеліти досить активно діють станом на 2013 р. оскільки їх лідер актив-
но працює у галузі пропаганди ідей свого віровчення.  

Таким чином, виокремлюється два основні підходи до релігієзнавчої 
ідентифікації псевдорелігій. Перший полягає у виокремленні таких орга-
нізацій та рухів, які прагнуть реалізувати певний "біологічний інтерес", 
тобто такий, що пов'язаний із аспектами функціонування психіки засно-
вника (лідера) руху та його послідовників. Наприклад засновані на сек-
суальності, або природній агресії. Другий полягає у виокремленні таких 
організацій чи культів, які прагнуть через використання атрибутів релігії 
популяризувати свою світоглядну позицію яка може виражати ідеї мате-
ріалізму, атеїзму, гуманізму, тощо.  

Як зазначалось, для того щоб ідентифікувати зазначені рухи як псе-
вдо релігійні, необхідно підтвердити теоретичні припущення практични-
ми дослідженнями. Зокрема необхідно провести експертну релігієзнавчу 
оцінку діяльності організації даних рухів. Особливо з огляду на необхід-
ність прогнозування та профілактики драматичних випадків які мали 
місце внаслідок діяльності організації Ворота раю.  

Але, для того, щоб дати об'єктивну та обґрунтовану оцінку та вста-
новити факт відсутності чи наявності релігійного досвіду, зокрема у 
таких рухах як Церква сатани, Ворота раю та ін., необхідно проводити 
практичні дослідження. Методами таких досліджень можуть бути соціо-
логічні методи емпіричних досліджень, наприклад, інтерв'ю, анкетуван-
ня, спостереження та ін. Також, дієвими методами встановлення відсут-
ності релігійного досвіду можуть бути глибинне інтерв'ю та безмедика-
ментозні практики аналізу трансперсонального досвіду. 
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ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ РЕЛИГИЕВЕДЧЕСКОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ  

ПСЕВДОРЕЛИГИЙ 
В статье рассматриваются основные подходы к применению понятия псевдо-

религия к современным функционирующим движениям и организациям из числа но-
вых религиозных движений. В частности, автор предлагает использовать как важ-
ный аспект определения псевдорелигий их самоидентификацию. Разграничивая 
феномены псевдорелигии и квазирелигии автор делает вывод о важности религиоз-
ного опыта как одного из ключевых критериев различия религии и псевдорелигии. 

Как примеры псевдорелигиозных организаций рассмотрено Церковь Сатаны, 
Раэлити, Врата Рая. Отмечено особую роль в формировании этих организаций 
личности лидера и основателя. Установлено особое значение сексуальности в 
доктринах рассмотренных организаций что дало возможность провести парал-
лель между ними и биологизмом, как формой псевдорелигии. Также, указана особая 
важность провидения практических исследований с применением эмпирических 
методов социологии и психологии.  

Ключевые слова: псевдорелигия, квазирелигия, религиозный опыт, Врата Рая, Цер-
ковь Сатаны, Раелиты, новые религиозные движения.  

 
O. M. Diadyushkin 
RELIGIOUS IDENTIFICATION OF THE MAIN APPROACHES PSEUDO-RELIGIONS 

In the article the basic going is examined near application of concept pseudoreligion to 
modern functionings movements and organizations from a number new religious 
movements. In particular, an author suggests to use as an important aspect of 
determination of pseudoreligions their itself authentication. Differentiating the phenomena 
of pseudoreligion and quasi-religion an author make conclusion about importance of 
religious experience as one of criteria of distinction of religion and pseudoreligion. Church 
of Satan, Raelian movement, Gates of Paradise are considered as examples of 
pseudoreligious organizations 

The special role is marked in forming of these organizations of personality of leader 
and founder. The special value of sex appeal is set in the doctrines of the considered 
organizations that enabled to conduct a parallel between them and biologicalism, as by the 
form of pseudoreligion. Also, the special importance of providence of practical researches 
is indicated with the use of empiric methods of sociology and psychology. 

Keywords: pseudoreligion, quasi-religion, religious experience, Gates of Paradise, Church of 
Satan, Raelian movement, new religious movements. 



 20

І. П. Кальмук, асп., КНУТШ 
 

ТЕМА КРИЗИ КУЛЬТУРИ І РАЦІОНАЛЬНОСТІ  
У РОМАНІ В. ПЕТРОВА "ДОКТОР СЕРАФІКУС" 

 
У статті аналізується тема кризи культури і раціональності у романі В. Пет-

рова "Доктор Серафікус". 
Ключові слова: Віктор Петров, культура, раціональність, український модернізм, фрой-

дистський дискурс. 
 
Суспільно-політичні перетворення, які відбулися в Україні після здо-

буття незалежності, призвели до розбудови вітчизняної філософської 
думки. Позбувшись ідеологічної заангажованості, сучасна філософська 
думка отримала можливість докорінного переосмислення процесів у 
галузі гуманітарного знання у його історичній перспективі. Особливо 
багато білих плям відкрилося в історії українського модернізму 20–30 
рр. ХХ ст. Вони були результатом політичної ситуації в Радянській Укра-
їні, внаслідок чого багато імен українських мислителів та митців свідомо 
викреслювалися з історії. Надати об'єктивний аналіз філософських за-
сад літературного надбання модернізму 20–30 рр.,позбавити його вуль-
гарно-соціологічних, марксистських штампів і розкрити основні тенденції 
модерністського дискурсу є чи не найважливішими завданнями сучас-
них філософсько-українознавчих студій У цьому контексті особливого 
значення набуває постать мислителя і письменника, В. П. Петрова. 
Саме літературна творчість Петрова під псевдонімом Домонтовича 
найяскравіше та найповніше розкриває неоднозначність та розмаїтість 
поглядів, що панували в інтелектуальних колах 20–30 рр. ХХ ст. Літера-
турна рефлексія Петрова означила психоаналітичні, екзистенціалістські, 
формалістські запити доби та продовжила лінію шукань європейської 
гуманітарної думки І половини ХХ ст., зокрема теми кризи культури і 
раціональності. Одним зі зразків подібної літературної рефлексії є ро-
ман Віктора Петрова "Доктор Серафікус". Розглянемо його у контексті 
означеної проблематики.  

Роман Доктор Серафікус був написаний протягом 1928–1929 рр. і 
виданий у 1947 р. Саме у ньому на прикладі образу вченого-рефлексо-
лога Комахи Петров демонструє власну критику раціональності як голо-
вної засади людського існування і переосмислює інструменталістські 
теорії культури. Ця критика цілком суголосна інтелектуальним запитам, 
які панували в колах української та західноєвропейської інтелігенції 20-х рр., 
зокрема вона дотична до ідей філософії життя О. Шпенглера, вислов-
леним у праці "Присмерк Європи" та фройдистського дискурсу. 

Уже з перших сторінок роману перед нами постає науковець Комаха, 
життя якого є розміряним та статичним. Він проводить увесь час пра-
цюючи з книжками у бібліотеці або вдома, складає каталоги записів, 
іноземних видань тощо. Життя Комахи визначає надмірна раціональ-
ність у вчинках, діях та звичка, доведена до автоматизму: "Він уже пі-
знав ту гірку огиду пересичености перед книжками, отеє taedium libelli, 
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що з року в рік збільшується і що від нього, попри всі зусилля, вже ніко-
ли не звільнитись…(курс. наш. – І. К.)" [1]. Петров змальовує Комаху 
людиною, якою керує невідома для інших сила, вона його контролює і 
механізує дії: "Для Комахи день замкнено в усталений розклад незмінно 
в певні години і хвилини повторених вулиць, блокнотних нотаток, прочи-
таних лекцій, перегорнених сторінок, списаних аркушів і переглянених 
студентських справ" [2]. Комаха постає "людиною-технікою", технізова-
ною істотою, що протистоїть будь-чому органічному та природному. Це 
вбачає навіть маленька дівчинка, Ірця, з якою у Комахи зав'язуються 
дружні стосунки під час відпочинку в парку. Спочатку Ірця уявляє його 
"комашиним татом", що неодмінно повинен мешкати в землі. Він постає 
для неї цікавим диваком, приятелем, з яким вона пізнає "комашиний" 
світ, грає, але поступово Комаха "механізує" гру, заперечуючи її та відк-
риваючи реальність: "Я такий великий, а дірочка, через яку лазять ко-
махи в землю, зовсім маленька. Ти ж розумієш, що це аж ніяк неможли-
во" [3]. Це зізнання приводить дівчинку до парадоксального, але прав-
дивого висновку: Ірця називає Комаху дядею Пупсом. Подібне прізвись-
ко викриває справжню суть Комахи, його абстрагованість від усього 
справжнього, живого та зосередженість на логічній строгості та відпові-
дності. Власне Комаха є носієм так званої фаустівської культури, яку 
виокремлює О. Шпенглер в праці "Присмерк Європи". Цю культуру Шпе-
нглер пов'язує з безпосереднім розвитком новочасної західноєвропей-
ської історії. Для неї є характерними наступні риси: раціоналізм, дома-
гання наукової істини, логічне пояснення феноменів природи тощо. 
Шпенглер означує фаустівську культуру як культуру волі, що визначає 
діяльнісне буття за свою головну мету і цінність. Це буття перебуває у 
постійній боротьбі й доланні, завдяки чому "Я" здатне керувати світом 
(очевидний ніцшеанський мотив): "…уся фаустівська етика є деяке 
"над": удосконалення "Я", моральнісна робота над "Я", виправдання "Я" 
вірою та добрими справами, повага "Ти" у ближньому задля власного 
"Я" і його блаженства, і, насамкінець, найвище: безсмертя "Я" [4]. Однак 
цивілізаційний поступ та науково-технічний прогрес поч. ХХ ст. викрив ті 
протиріччя, які були приховані у суті фаустівської культури. Зважаючи 
на досягнення багатьох цілей, які були намічені у попередніх століттях, 
фаустівська культура стала набувати рис завершеності та цілісності, а, 
відтак, наблизилась до свого присмерку, занепаду, згасання, кризи. 
Фаустівська культура стала застиглою, демонструючи суто зовнішні 
форми, а не зміст. Такими зовнішніми формами і є потяг до контролю 
світу, гіперраціональність, технізація, бажання отримати абсолютну 
істину, на шляху до якої представник фаустівського типу культури на-
ближається до Бога завдяки інтелектуальним здатностям. Втім, він 
приречений на те, що у нього не залишиться об'єктів шанування, нато-
мість з'явиться почуття приреченості і вичерпаності творчих сил.  

Яскравим маркером згасання фаустівської культури є, як вже було 
зазначено, персонаж Комахи і, особливо, його бажання, навіяне спілку-
ванням з Ірцею, мати дитину, але уникнути при цьому контакту з жінкою: 
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"Ні, справді, чому чоловік сам без жінки не може родити дітей? Я хотів 
би мати дитину, не турбуючи в цій справі жінку…Ми повинні перемогти 
природу й протиставити природі успіхи розумового розвитку…"" [5]. 
Спочатку Комаха будь-яким чином намагається приховати це бажання, 
поринаючи у роботу з літературою та джерелами, себто у світ культури, 
що діє як репресивний механізм подавлення несвідомого. Однак несві-
доме виявляє себе у снах Комахи: йому сниться купання маленької Ірці, 
образ якої заступає образ самого маленького Комахи. У даному випадку 
Петров рухається у річищі психоаналізу Фройда, його вчення про несві-
доме та теорії сновидінь, що підтверджує наступна цитата з роману, 
цілком суголосна ідеям Фройда: "Бажання, сховані й притлумлені вдень, 
прокидаються вночі. У нічних снах вони набувають реальности, й люди-
на пізнає нарешті те, що поза цим, може, назавжди лишилося б для неї 
невідомим і неуявленим. Коли б люди не бачили снів, може, вони ніколи 
не довідались би про те, що існує. Тільки у снах розкривається справж-
ній сенс наших бажань" [6].  

Утім, завдяки подавленню несвідомого, страху перед усім вітальним, 
життєдайним, енергійним, психіку Комахи починає визначати невроз, ба 
навіть він є способом існування персонажа, адже Комаха відчуває пос-
тійне незадоволення, почуття втрати, нестачі і прагне повсякчас вдос-
коналювати не лише власне ілюзорне життя, але й життя цілого людст-
ва. Невроз спричиняє у Комахи різноманітні параноїдальні стани. Він 
згадує свої стосунки з колишньою сусідкою Тасею, закоханість, ревнощі, 
які відбувались лише в уяві Комахи. А у подальшому Комаха уникає 
будь-яких зустрічей з жінками. Параноїдальне відсторонення від життя 
позначається навіть на буденних справах. Прагнучи поїхати на відпочи-
нок, Комаха зіткнувся з вибором місця, йшлося про Могилів чи Кам'яне-
ць. Після довгих вагань, вибір спинився на Кам'янці. Комаха купив кви-
ток, сів на поїзд, але лише діставшись до пункту призначення, зрозумів, 
що потрапив до іншого міста. Це викликало у Комахи справжній приступ, 
розлад: "Що можуть подумати про нього? Хто він такий, що не знає, де 
він є? Розум підказував не робити нічого подібного. Це було б необере-
жно й навіть небезпечно" [7].  

Ще одним патологічним елементом кризового існування Комахи є 
"музеїзація", деталізація, колекціонування різноманітних складових 
наукової діяльності: "Кожне слово в своїй статті, монографії, розвідці він 
стверджував низкою бібліографічних довідок. Те, що він стверджував, 
він обґрунтовував. Він не висловлював необґрунтованих тверджень. 
Кожна фраза тягла за собою тягар бібліографічних нагромаджень" [8]. 
Можемо сказати, продовжуючи думку Шпенглера [9] про стадіальність 
розвитку культури, що Комаха ніби намагається зафіксувати ті моменти, 
які були в культурі на початку, які відповідали її стадії розквіту. Петров 
наголошує на тому, що такий спосіб існування притаманний був не ли-
ше Комасі: "В цій усталеній налагодженості життя гіпертрофія дрібниць, 
репутацій, постатей, невиправданих претенсій, необґрунтованих ілюзій 
сприймалась як суттєва конечність, як логічний висновок з наявного 
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становища речей…Як і більшість його сучасників, він не розумів свого 
часу. Він був певен, що кожний наступний день є тільки автоматичним 
відтворенням попереднього. Так або інакше він, як і інші, вірив у Нечуя-
Левицького, в старосвітських батюшок і матушок, в рибалку Крутя, в 
сталість плес, зарослих комишем. Протягом десятиліття він порався 
серед приміток з тим, щоб з їх комбінації складати книжки…" [10].  

Отже, Комаха є типовим представником доби згасання фаустівської 
культури, існування якого визначає криза, невроз, конвеєрність руху, 
дріб'язковість. За ці риси він отримує від свого друга, митця Корвина, 
прізвисько – Доктор Серафікус. Власне Корвину погляди Серафікуса 
видаються алогічними, адже він є носієм іншого типу культури, а саме 
аполонівського. Корвин – художник, який помічає у людині, перш за все, 
унікальні риси тілесної будови. Його як прихильника конструктивізму 
цікавлять форми і гра форм, що виявляє себе в особливостях анатомії, 
балетному мистецтві. У розмовах зі своєю подругою, Вер, Корвин воліє 
розкривати "таємниці" її тіла: "– Ви, – сказав Корвин, – повинні були 
помітити, що я уважно розглядав вас, ваше тіло, форму рук, ніг, вашу 
ступню, литки й стегна. Я міг здатись вам людиною настирливою, коли б 
у мене не було до того пробачень. Претендуючи на ім'я знавця і досить 
знаючи анатомію, я зміг оцінити форми вашої ступні і м'язи ваших литок. 
У вас м'язи танцюристки. Ви танцюєте або ж танцювали" [11]. Корвин 
ніби продовжує лінію античного культу тіла, помічаючи тілесну красу і 
могутність. Для художника-конструктивіста, як і для давнього грека, 
важить наука геометрії, себто наука ліній, точок, кутів. Світ, космос у 
такому разі є сукупністю окремих тіл, а історія зосереджена на теперіш-
ньому часі, натомість історія у фастівській культурі ґрунтується на "ме-
ханізмах" пам'яті, на архіві. Образ історії у контексті аполонівської куль-
тури – це становлення, рух від падіння до злету, від успіху до невдачі. 
Але якщо Корвина цікавить динаміка та геометрія, що прикладається до 
конкретних випадків, то Серафікус демонструє відірване, абстрактне 
геометричне ставлення до життя, фаустівське: "Коли я конструюю спі-
ралі або вежі, або ж малюю свої безпредметні картини, мені потрібний 
Серафікус із його абстрактним геометричним ставленням до життя" [12]. 
Петров зображає Корвина митцем, якого цікавить тіло, біологічне нача-
ло, правдоподібність, річ з її предметністю та об'єктивністю. Натомість 
образ Комахи уособлює чуже і критиковане Петровим нове мистецтво з 
його серафічністю, безпредметністю, антиприродністю, що призводить 
до виродження культури у неживі, застиглі форми.  

Як і Шпенглер, Петров діагностує добу: "Світ вмирає. Природа обер-
нулася на продукт фабричного виробництва…Сучасна людина – дета-
льний робітник, робітник деталів, споруджувач приміток. Сучасна люди-
на виконує часткову функцію. Одна людина продає сірники, інша зель-
терську воду, ще третій одчиняє двері, чистить черевики, пришиває 
ґудзики, пише про розвідки про "утворення нового наріччя на Далекому 
Сході та про місце різних слов'янських мов у цьому наріччі" [13]. Такий 
контекст існування задає і цілковиту відсутність будь-яких гендерних 
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ознак, сексуальності. Петров називає Серафікуса безстатевою люди-
ною, яка намагається перетворити кохання, що включає у себе й еле-
мент сексу, на інтелектуальне почуття, інтелектуалізоване бажання, 
естетичну цінність. Це яскраво підтверджують стосунки Комахи з подру-
гою Корвина, Вер. Персонаж Вер Ельснер демонструє зовсім новий, 
відмінний від фаустівського чи аполонівського тип культури, саме тому її 
стосунки не можуть відбутись ні з Корвином, ні з Комахою. Вона блиску-
че вміє створити бесіду на будь-яку мистецьку тему, висловити власну 
думку, обстоювати так звану "жіночу" позицію, а разом з тим розуміти й 
підтримувати красу тіла, займатись спортом та вбачати у цьому занятті 
естетику. Петров називає Вер актрисою, для нього вона уособлює гар-
монію інтелектуального та тілесного. Своїм стилем мислення вона на-
гадує Зину з роману "Дівчинка з ведмедиком". Їй також притаманна 
парадоксальність, загадковість, але, на відміну від Зини, Вер не бажає 
віддатись, перевірити на практиці "теорію неправдоподібних істин". Вер 
цікавить дистанція, з якої вона може спостерігати за плином життя, за 
коханням і перетворити їх на довершений мистецький твір. Через це 
Вер часто повторює Корвину у відповідь на його зізнання у коханні: 
"… кохання буде тільки тоді небайдужим, коли кінець обернути на його 
початок…" [14]. Такі риси приваблюють навіть Доктора Серафікуса. 
Йому здається, що почуття саме до такої жінки здатне бути перетворе-
ним на вищу естетичну цінність. Однак Вер проти опредметнення ко-
хання, адже воно має бути, на її думку, вітальним та життєдайним, а не 
виродженим й серафічним: "Усе те, що ви кажете про кохання й вроду, 
все це надто невиразне! Це якісь туманні схеми, плутані, розпливчасті 
абстракції! Кінець-кінцем ви, Серафікусе, заперечуєте все, щоб нічого 
не ствердити …" [15]. Комаха радше нагадує Вер цитату з сучасного 
мистецтва: "Вер оцінила вишукану витонченість думок, висловлених 
Комахою. Вони були цитатні й вичитані" [16]. Можливо, Петров цілком 
свідомо закладає у прізвисько Серафікус алюзію на твори російських 
символістів, у яких часто-густо зустрічаються образи безтілесних сера-
фімів, а також алюзію на ідеї російської філософії, зокрема на ідею со-
фійності у контексті метафізики всеєдності В. Соловйова [17], релігійної 
філософії П. Флоренського [18]. Також постать Серафікуса певним чином 
втілює античний міф про андрогінність, згідно якого найдосконаліша лю-
дина має водночас якості чоловіка та жінки. Ці алюзії надали можливість 
Вірі Агеєвій визначити серед можливих джерел чи претекстів "Доктора 
Серафікуса", роман Оноре де Бальзака "Серафіт", у якому йдеться про 
Серафіту (Серафітуса), яка (який) поєднує тілесну маскулінність та душе-
вну фемінність. Андрогінність трактується Бальзаком як людська довер-
шеність, божественність. Серафіта доводить місцевому пастору марність 
наукового пізнання, стверджує осягнення містичної божественної мудрос-
ті [19]. Вікторові Петрову в "Докторі Серафікусі" також йдеться про мар-
ність надраціональності, кризу наукового пізнання та фаустівської культу-
ри. Втім, Петров пропонує не шлях релігійного досвіду, а культурфіло-
софську позицію "неокласиків", яку "вкладає" в образ Вер.  
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Історія життя Вер сповнена відсилок до біографії самого Петрова. Її 
інтереси цілком відповідають інтересам Петрова та інтелектуального 
кола "неокласиків". На тлі загального рафінованого філологізму, олек-
сандризму та пушкініянства студентської молоді Вер подібно до "неок-
ласиків" вирізнялась цікавістю не лише до класики, але й до різних на-
прямів та течій у мистецтві: перекладала з французької символіста 
Поля Верлена, стежила за творчим утворенням "Аполлон", театром 
Леся Курбаса, захоплювалась грабарівською "Історією мистецтв", що 
спонукала її, як і "неокласиків", до вивчення барокової архітектури, по-
шуків київських барокових пам'яток. Революція не справдила надії Вер 
стати схожою на Віру Фіґнер, натомість принесла голодні роки, про які 
Петров згадував у оповіданні "Болотяна Лукроза". Вмирання міста зму-
сило дівчину йти працювати на фабрику. Буденність приносила їй від-
чуття втоми, єдиним виходом залишалось заміжжя: "Певніше, однак, 
вона вийшла за нього тільки з почуття втоми й байдужости, тому, що це 
створювало для неї якийсь вихід" [20]. Шлюб Вер виявися цілком сучас-
ним. Чоловік-лікар дістав робоче запрошення до Харкова, відтак, зустрі-
чались вони рідко, особливо не приятелювали, але й не ворогували. 
Отже, від кон'юктурних справ Вер залишалось тікати лише у світ мисте-
цтва: "У мене є цікавий задум для повісти: описати не сам роман, пери-
петії кохання, а лише ті сни, що їх бачать закохані" [21]. Здавалось би, 
зустріч з незвичайним професором Комахою мала б оновити життя Вер, 
зробити його незвичайним, адже вона поціновувала несподівані випад-
ки, рідкі речі й людей, "що вміють зробити свої слова й вчинки не подіб-
ними ні на що" [22]. Однак, його погляд на кохання як на абстракцію та 
неґацію видався Вер рудиментом старої культури, позбавленим віталь-
ної енергії та тілесної оболонки, замкнутим у формули та конструкції. 
Стосунки з Серафікусом було неможливо перетворити на мистецький 
твір, вони не мали потрібної життєдайності.  

Окрім того, персонажі Вер та Серафікуса нагадують ті дві важливі 
сили, які на думку психоаналітика З.Фройда [23] керують існуванням 
людини, а саме Ерос і Танатос. Ми вже зазначали, що Віктор Петров 
був знайомий з ідеями психоаналізу З. Фройда, тому в інтерпретацію 
роману може бути включений і такий погляд. До того ж, "Доктор Серафі-
кус" є, перш за все, інтелектуальним романом, у якому увага зосере-
джена на універсальних філософських проблемах людського існування, 
представлені різні позиції у їх діалогічності.  

У психіці людини відбувається постійна боротьба між Еросом та Та-
натосом (інстинктом смерті), адже, вважає Фройд, "Я" можна уявити 
наступним чином: воно знаходиться під владою німих, але могутніх 
інстинктів смерті. Життя виявляє себе не тільки в тому, що прагне жити, 
а й у прагненні до смерті, себто у прагненні повернутись у первозданний 
стан. Інстинкт смерті, наближаючись до первозданного спокою, робить 
усе, щоб перебороти Ерос як джерело активності та вітальності. Втім, 
Ерос також проявляє свою енергію, внаслідок чого відбувається проти-
стояння між життям та смертю. Означену ідею боротьби Ероса і Танато-
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са Фройд продовжує у статті "Невдоволення культурою" 1930 р., де 
наголошує на тому, що інстинкт смерті є першопочатковою, самостій-
ною, інстинктивною схильністю. Інстинкт смерті стоїть на перешкоді 
програмі культури, яка слугує Еросу, лібідозному зв'язку, енергії, що 
об'єднує людей у родини, племена, народи, нації тощо. З метою вижи-
вання людського роду культура намагається стримати Танатос за раху-
нок подавлення його інстинктивної агресивності та перехопленні інстан-
цією Над-я (совістю) [24].  

У випадку Комахи, без сумніву, йдеться про потяг до смерті, Тана-
тос. За його абстрактними витворами, фіктивним існуванням криється 
саме цей деструктивний елемент. Танатос Комахи проявляється як 
бажання нічого не бажати: "Я майже відповів! Я усвідомив в собі сера-
фічну довершеність себе. Коли людина почуває себе неповною, вона 
шукає собі жінку, одну, дві, три або тисячу й три. Жінка або жінки повин-
ні врівноважити цю неповноту його, вщерть, назавжди. Я ніхто, але я 
хочу бути людством. І тому моєю сповненістю буде моя відсутність" [25]. 
Потяг до смерті розщеплює та руйнує Серафікуса, оскільки він скерову-
ється назовні, обертається проти зовнішніх об'єктів. У свою чергу, Вер 
навспак уособлює життєдайну силу Еросу, інстинкту життя, кохання. Саме 
тому вона не здатна бути поруч з Комахою, який будь-яке почуття обер-
тає на деструкцію, смерть: "Не можна жити в становищі перманентної 
гарячки, в постійній 39-ступеневій температурі, коли кохання агонізує. 
Комаха жив з цим повсякчасним почуттям кохання, що агонізує" [26].  

Отже, проаналізувавши філософські засади роману Віктора Петрова 
"Доктор Серафікус", можна сказати, що думки, висловлені письменни-
ком цілком суголосні європейським інтелектуальним запитам 20–30 рр. 
ХХ ст. Зокрема, культурфілософським інтенціям О. Шпенглера та 
З. Фройда. Петрова, як і цих мислителів, цікавить відповідь на питання: 
яким чином в ситуації кризи європейської культури, у період її присмер-
ку, згасання, приборкати ті агресивні інстинкти самознищення, що ве-
дуть до розладу людського існування. Як слушно зазначав з цього при-
воду З. Фройд: "Нині люди настільки далеко зайшли у своєму пануванні 
над силами природи, що легко з їхньою допомогою можуть знищити 
один одного, до останньої людини. Вони знають це, звідси їхня велика 
турбота, їхні нещастя, їхні тривоги" [27]. 

Відтак, вихід з цієї ситуації Віктор Петров вбачає у створенні нового 
типу культури, який ґрунтуватиметься на "аристократизмі духу", інтелек-
туалізмі, освіченості, гармонії між раціональним та чуттєвим, зверненні 
до культурного досвіду людства з метою трансляції кращих його зразків 
у сьогодення, що цілком відповідає світоглядним засадам творчості 
київської "неокласики" та Віктора Петрова.  
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ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО І РИНОК  
 

Основною метою статті є з'ясування теоретико-аналітичної функції понят-
тя громадянського суспільства, як ця наукова категорія застосовується для 
аналізу і пояснення явищ соціальної реальності, а також дослідження співвідношен-
ня між громадянським суспільством і ринком. У цьому сенсі громадянське суспільс-
тво – системне поняття, яке позначає специфічну сукупність суспільних відносин і 
соціальних інститутів, яка асоціюється з ринком. 

Ключові слова: громадянське суспільство, ринок, система потреб.  
 
Вивчаючи взаємодію економічної та соціальної сфер, соціальна філо-

софія розглядає громадянське суспільство як одну з основних категорій. 
В даний час існує багато підходів до його визначення. Такого роду понят-
тя нелегко визначити, оскільки через надзвичайну широкий зміст, в них 
наявний великий обсяг невизначеності, що і породжує значні відмінності в 
їх тлумаченні. Незважаючи на різні інтерпретації, з моменту свого виник-
нення і до наших днів поняття громадянського суспільства безпосередньо 
пов'язане з поняттям ринку, системою економічних відносин.  

Концепція громадянського суспільства є інтелектуальним продуктом 
XVIII ст. Перші теоретики громадянського суспільства, серед яких 
А. Сміт, стверджували, що ринок створює не тільки багатство, але і 
суспільні відносини між людьми. А. Сміт заклав основи розуміння гро-
мадянського суспільства, як ринкового суспільства відокремленого від 
держави. Г. Гегель вважав громадянське суспільство втіленням універ-
сального егоїзму, завдяки якому люди задовольняючи потреби інших, 
задовольняють власні потреби. Г. Гегель підкреслив суперечливий харак-
тер громадянського суспільства. Він вважав, що як втілення егоїзму, гро-
мадянське суспільство підпорядковано конфлікту приватних інтересів, 
який може бути подоланий тільки державою. Використовуючи підхід 
А. Сміта і Г. Гегеля, К. Маркс стверджував, що громадянське суспільство є 
системою економічних відносин індивідів на певній стадії розвитку проду-
ктивних сил. У К. Маркса громадянське суспільство це насамперед капі-
талістичне суспільство, основний інструмент руйнації феодальних відно-
син і концентрації влади в руках нового класу, буржуазії.  

Пошук сучасних підходів до вивчення громадянського суспільства 
відображений в роботах П. Розанвалона, П. Вівре, Е. Геллнера, Дж. Ко-
ен і Е. Арато. 

Однак, незважаючи на досить велику за останні роки кількість публі-
кацій щодо громадянського суспільства, досі в соціальній філософії 
залишилися неопрацьованими багато питань, без відповіді на які немо-
жливо уявити собі розв'язання вищезазначеної проблеми. Вищесказане, 
таким чином, дозволяє зробити висновок про те, що досягнуті результа-
ти фіксують певний етап у розробці проблеми і, отже, постає необхід-
ність подальших теоретичних пошуків у сфері визначення співвідно-
шення громадянського суспільства і ринку. У цьому зв'язку основною 
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метою нашої публікації є аналіз основних соціально-філософських ви-
значень громадянського суспільства з метою виявлення їхніх евристич-
них можливостей і суперечностей. 

Першим, хто розглянув громадянське суспільство як ринкове суспі-
льство, був А. Сміт. Він вважав, що саме ринкові відносини пов'язують 
людей як торговців на ринку. В соціальній філософії А. Сміта центра-
льне місце займає концепція ринку, згідно якій вільна взаємодія егоїс-
тичних індивідів в умовах ринку створює саморегульоване громадян-
ське суспільство, причому держава не втручається у економічну діяль-
ність громадян. Його соціальна теорія має вирішальне значення для 
адекватного розуміння ринку і громадянського суспільства. "Лібера-
лізм більш явно висвітив характер ринкового господарства, як високо-
розвинутої форми анонімного обміну товарами і послугами" [1]. На 
думку А. Сміта, ринок мав два важливі наслідки. По-перше, він збіль-
шує національне багатство, забезпечує зайнятість і умови існування 
людини. По-друге, він пов'язує людей разом в мережі взаємозалежно-
сті, завдяки економічному обміну [2]. А. Сміт вбачав в обміні природну 
схильність людини. Обмін, розглядався як вид господарської діяльно-
сті з метою задоволення власних потреб і потреб суспільства в ціло-
му, тобто обмін передбачав співробітництво людей. Ринок виступав 
тим інститутом, через який люди співпрацювали, щоб задовольнити 
свої потреби. Ідея обміну, втілена в моделі ринку, є ефективним меха-
нізмом функціонування суспільства. Ця властивість обміну, може роз-
глядатися як центральна вісь навколо якої об'єднується суспільство. 
Обмін виступає основою соціального співробітництва. Обмін, як суспі-
льна співпраця, спричинив поділ праці, який забезпечив суспільний 
добробут. Люди об'єднуються в суспільство завдяки обміну, таке об'є-
днання забезпечує максимальне благо усіх. Обмін і особистий інтерес, 
були безпосередньо пов'язані, в основі обміну була покладена індиві-
дуальна вигода, яка з необхідністю призводила до суспільної вигоди 
або блага. Звідси виникає визначення ринку як обміну, заради отри-
мання вигоди. Як зазначив А. Сміт, кожна людина, через свою приро-
дну схильність до обміну, несвідомо створює суспільне благо за раху-
нок поглиблення поділу праці. Ринкове суспільство продукт обміну між 
індивідами, обумовлений їх корисливими інтересами, оскільки "… 
прагнення солідарності породжується не просто приналежністю до 
соціальної спільності. Більш глибинним є принцип взаємної кориснос-
ті" [3]. Ідея ринку втілює ідеал автономії індивідів, деперсоніфікуючи 
соціальні зв'язки [4]. Соціальні зв'язки в ринковому суспільстві ґрунту-
ються на корисності і рівності. Принцип повної автономії індивіда, 
верховенство прав людини і індивідуальна мораль сприяли форму-
ванню нової концепції суспільних відносин.  

Громадянське суспільство, таким чином, не об'єктивний результат со-
ціальної природи людини, а утилітарний продукт індивідуального егоїзму. 
Індивідуалізм (переважання комутативної справедливості і власного інте-
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ресу над дистрибутивною справедливістю та загальним благом), харак-
терний для підходу А. Сміта. Громадянське суспільство – обмінний союз 
зацікавлених осіб, який має на меті захист їх власних інтересів.  

Концепція ринкового суспільства виражала ідею того, що обмін – го-
ловна сила в житті людини. Вона культивувала погляд на суспільство як 
на сукупність людей, об'єднаних економічним обміном. Ринок – це стру-
ктура, через яку переміщаються товари і послуги. Мало того, це не про-
сто економічна структура. Це спосіб суспільної організації людей. "Кон-
цепція ринку, у розумінні Сміта, дає змогу розв'язати два питання, на які 
немає відповіді в політичній філософії його часу: питання війни й миру 
між державами; питання обґрунтування обов'язку в соціальному контра-
кті" [5]. Таким чином, ринок – це не тільки економічна реальність, але й 
соціокультурна структура. Тому його вплив виходить далеко за рамки 
економіки. Саме в контексті розвитку ринкових відносин виникає грома-
дянське суспільства, "… прагнення до створення саморегульованого 
громадянського суспільства, що зародилося разом з ідеєю ринку у XVIII ст., 
залишається тлом для наших економічних і політичних уявлень" [6].  

Гегелівська концепція громадянського суспільства як системи пот-
реб, продовжує концепцію А. Сміта. Г. Гегель вважав, що громадянське 
суспільство утворене соціально-економічною системою потреб, "посе-
редництвом потреб і задоволенням індивіда його працею та працею і 
задоволенням потреб усіх інших" [7]. Гегелівське громадянське суспіль-
ство, як зазначає Л. Хейде, "робить індивідів вільними від традиційних 
політично визначених станів і вводить їх в сучасну і тому різноманітно 
диференційовану систему потреб, яка характеризується спонтанною 
організацією в соціально-економічні групи" [8]. Громадянське суспільст-
во обумовлює задоволення потреб людини. Люди відрізняються від 
тварин диференційованою системою потреб. Суспільний поділ праці як 
спосіб задоволення потреб, забезпечує соціальний взаємозв'язок лю-
дей, має функцію до формування спільноти. Громадянське суспільство 
це добровільне об'єднання людей на основі поділу праці. В цьому вияв-
ляється інтегруюча функція поділу праці. Громадянське суспільство 
виступає другою сім'єю для людини. В громадянському суспільстві об-
межується індивідуальний інтерес, індивідуальна самосвідомість підно-
ситься до більш вищого рівня універсальності. Тільки в державі досяга-
ється вищий рівень універсальності самосвідомості, який виражається у 
визнанні з боку кожного громадянина, що його суб'єктивна свобода 
об'єктивується в законах і інститутах держави.  

Таким чином, за Г. Гегелем, універсальність досягається в державі, 
але через повний розвиток суб'єктивності. Тільки тоді, коли обидві ці 
моменти буття людини збігаються, може виникнути справжня держава. 
У соціальній філософії марксизму суспільство постає як система соціа-
льно-економічних відносин, а громадянське суспільство, як сфера відт-
ворення людини. "Маркс звузив гегелівську концепцію громадянського 
суспільства до сфер виробництва і обміну, які, на його думку, є саме 
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тими сферами, де найадекватніше проявлялася людська природа" [9]. 
При цьому формування і функціонування громадянського суспільства в 
першу чергу пов'язано з економічним базисом, який представляє пер-
винну структуру суспільства, а політична надбудова – держава – вто-
ринну. Істотним моментом поняття громадянського суспільства К. Марк-
са є теза про те, що держава не поглинає суспільство. К. Маркс харак-
теризував громадянське суспільство як сукупність матеріальних умов 
життя, стверджував, що джерела громадянського суспільства слід шука-
ти в економіці. Громадянське суспільство замінює природні зв'язки фо-
рмальними. В основі своїй марксистське бачення громадянського суспі-
льства має не політичний, а економічний механізм соціальної самоорга-
нізації, на підставі чого ця соціальна спільність мислиться як автономна 
від політики і у певному сенсі самодостатнє утворення. Як бачимо, мар-
ксизм розвинув модель громадянського суспільства, сформовану в 
соціальній філософії Нового часу. Згідно марксизму, соціальність почи-
нається з господарської діяльності і існує у формі взаємодії індивідів на 
основі суспільного поділу праці. Громадянське суспільство відображає 
реальність капіталізму і є системоутворюючою спільністю, яка виникла 
на основі економічного обміну. При цьому марксизм заперечує грома-
дянське суспільство як спільноту приватних інтересів, постулюючи не-
минучість руху до усуспільнення людства, коли вільне узгодження інте-
ресів стане природним станом буття індивідів. У К. Маркса, економіка є 
змістом, а громадянське суспільство формою. Громадянське суспільст-
во було не просто соціальною формою, через яку буржуазія здійснила 
свою історичну роль. Воно сприяло розвитку традиції незалежності і 
свободи. Громадянське суспільство було спрямоване на реалізацію 
вимог добровільних об'єднання городян. 

Е. Дюркгейм розглядав громадянське суспільство як професійну спі-
льність, яка виникає на основі суспільного поділу праці. В індустріаль-
ному суспільстві, вже не достатньо для організації суспільства сім'ї, 
церкви або територіальних одиниць. Е. Дюркгейм вважав, що індустріа-
льні суспільства будуть організовані навколо різних галузей промисло-
вості. Він шукав альтернативу, третій шлях, який не ототожнює грома-
дянське суспільство з ринком і державою. 

Таким чином, однозначність і односпрямованість зв'язку між держа-
вою і суспільством характерна для моделі, властивої традиційному 
суспільству, змінюється опосередкованими механізмами ринку і суспі-
льного поділу праці. Будучи наслідком поглиблення суспільного поділу 
праці і розвитку ринку, громадянське суспільство своїм конституюван-
ням позначило виділення економічних відносин та економічної сфери 
життєдіяльності як особливої підсистеми всього соціального цілого. Для 
того, щоб утвердитися в якості окремої сфери суспільства, ринок пови-
нен був стати соціально прийнятним. К. Поланьї присвятив значну увагу 
саме цьому питанню. Він виділив три форми обміну: взаємність – солі-
дарність на основі загальних зобов'язань, яка підтримується широким 
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спектром інститутів (сім'я, рід, місцева громада); перерозподіл – спіль-
нота, яка заснована на примусі; ринковий обмін. 

Взаємність переважає в традиційних суспільствах, в яких економіка 
функціонує на основі загальних соціальних норм, які поділяються сім'єю 
або кланом. Ця конкретна форма обміну, як правило, виробляється і 
підтримується спільнотами. Типовими прикладами є родина, етнічні і 
релігійні громад, а також, у сучасному суспільстві – соціальні рухи. 
У всіх цих випадках, економічна діяльність ґрунтується на соціальному 
схваленні чи несхваленні. Перерозподіл був характерний для імперій 
Стародавнього Сходу, він функціонує на основі норм, які встановлені 
політичною владою. Остання форма інтеграції, ринкова, яка на думку 
К. Поланьї, досягла своєї кульмінації в XIX ст. Ця форма функціонує на 
підставі ринку. К. Поланьі показав, що ринок у більшості традиційних 
суспільств відіграє допоміжну роль і розвивається неринковими мето-
дами (в першу чергу, за допомогою державного регулювання). Тради-
ційне суспільство, на його думку, регулюються: відносинами взаємності, 
пов'язаними з підтриманням соціального стану; насильницьким і адміні-
стративним перерозподілом; патерналістськими відносинами, і лише в 
останню чергу, ринком. Обмін в традиційних суспільствах виник як вза-
ємне приношення дарів і взаємне частування, які є не економічними, а 
переважно соціальними актами. Мета їх – не досягнення економічної 
вигоди, а утвердження особистих відносин. З економічних позицій тако-
го роду акти не тільки не приносять виграшу, але, навпаки, означають 
витрату неабиякої частини багатства. Обмін дарами обходиться без тор-
гівлі, без з'ясування корисності для його одержувача, без гарантій еквіва-
лентного відшкодування витрат. Визнання соціальної вкоріненості еконо-
мічної дії означає, по-перше, що її мотиви виходять за межі економічних 
цілей, а по-друге, що ці мотиви – продукт функціонування соціальної 
спільності, а не переваг ізольованого індивіда. Їх дії породжуються соціа-
льними структурами і самі, у свою чергу, творять ці структури.  

Згідно К. Поланьї, економічна діяльність вбудована в систему нееко-
номічних інститутів. Це означає, що суспільство організоване на основі 
принципу взаємності або перерозподілу, а не ринку. Тобто суспільство 
функціонує на основі загальної солідарності. Якщо ми хочемо зрозуміти 
традиційне суспільство, треба враховувати складні мережі взаємних 
соціальних зобов'язань, які мотивують економічну поведінку. Економічні 
дії можуть бути зрозумілі лише в контексті соціальних інститутів. К. По-
ланьї також піддав критиці ідею економічної людини. Він стверджував, 
що економічна поведінка не завжди вмотивована пошуком вигоди. На 
його думку, неможливо зрозуміти традиційну економіку, виходячи з 
утилітарної мотивації її суб'єктів. Тільки з зростанням ринкової економі-
ки, вигода стала стимулом економічної діяльності. Цей процес був дуже 
складний там, де культура та інститути опиралися ринку. Посилаючись 
на К. Маркса, К. Поланьї вказав, що цей процес не обов'язково був мир-
ним, він може включати в себе застосування сили і політичну владу. Як 
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тільки утилітарні та індивідуалістичні мотиви стають соціально легітим-
ними, відкривається можливість для поширення ринкових відносин. 
Ефективність таким чином, поєднана з легітимністю.  

У своєму аналізі К. Поланьї прагнув відповісти на питання витоків 
ринку, становлення цієї форми суспільної інтеграції. К. Поланьї відхилив 
думку А. Сміта, який вважав, що ринок виникає шляхом поступового 
розвитку природної схильності до обміну. Швидше за все він виник, як 
наслідок політичного втручання держави. У розвинутому суспільстві, 
ринок працює краще не тому, що люди відокремлені один від одного і є 
непроникними для позаекономічного впливу, а тому, що існують інститу-
ти, які роблять соціально прийнятними ринкові відносини, обмежуючи 
індивідуальні інтереси. Існує два типи таких інститутів. По-перше, інсти-
тути, які створюють і відтворюють суспільну довіру шляхом особистої 
взаємодії (наприклад, сім'я, місцеві громади і т. д.) або в безособовій 
спосіб, через правові санкції, які застосовуються до людей, які порушу-
ють довіру (держава). Однак, як ми вже підкреслювали, ефективність не 
обов'язково означає справедливість. В цілому, основним завданням 
держави є розв'язання проблеми справедливості за рахунок перерозпо-
ділу ресурсів і скорочення соціальної нерівності. Держава може зміню-
вати умови боротьби на ринку, якщо вона підриває свободу вибору, і 
таким чином позбавляє легітимності ринок. Без цих обмежень, здатність 
ринку функціонувати в якості ефективного інструменту для організації 
господарської діяльності, буде поставлена під загрозу. Однак, це також 
слід підкреслити, якщо обмеження перевищує певний поріг, ринок пере-
стає бути формою економічної організації. Економічна діяльність, якщо 
вона хоче працювати в умовах ринку, повинна мати гарантовані стабі-
льні можливості для отримання прибутку. Якщо держава породжує не-
гативні очікування в тих, хто контролює засоби виробництва, економічна 
діяльність може опинитися під загрозою. 

Ця проблема не може бути вирішена раз і назавжди на теоретично-
му рівні, тому що форми легітимації ринку можуть змінюватися в залеж-
ності від соціокультурного контексту. Це означає, що існують суспільст-
ва, у яких культура та інститути легітимують більшу автономію ринку. 
Наприклад, в англосаксонському суспільстві, ринок має більшу автоно-
мію (особливо в США), а інших, такі як континентальна Європа, існує 
тривала культурна та інституційна традиція обмеження автономії ринку. 
Іншими словами, при оцінці умов функціонування ринку, можна зробити 
ще один висновок: слід уникати однозначного визначення форм еконо-
мічної організації лише з точки зору їх ефективності, оскільки вони зав-
жди обумовлені соціальним контекстом. Тільки за допомогою порівня-
льного дослідження ми можемо оцінити їх сильні і слабкі сторони. Соці-
альне визнання ринку, пов'язане з інституційними обмеженнями соціа-
льного і політичного характеру, є умовою не тільки для стабільності, але 
і для росту ринкової економіки.  

У суспільстві, перехідному до постіндустріальної стадії розвитку, нові 
соціальні спільності детермінуються не стільки безпосередньо економі-
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чними умовами, скільки соціокультурним середовищем і, зокрема, тими 
його компонентами, які здатні впливати на розвиток як господарства, 
так і всього суспільства. Зрозуміло, і механізм примусу, і механізм ринку 
є елементами такого соціокультурного середовища, але елементами не 
системоутворюючими, а підлеглими знанням, які все більше перетво-
рюються на головний фактор розвитку сучасного суспільства.  

Таким чином, соціальна структура є об'єктивним результатом розвитку 
господарства, економічна сфера особливою підсистемою суспільства, а 
громадянське суспільство специфічною формою ринку. Представляючи 
собою найважливіший інструмент інтеграції суспільства, ринок тим самим 
формує соціальний простір. Створюючи для індивіда можливість зміни і 
поєднання різних форм виробничої і невиробничої діяльності, ринок 
сприяє розвитку людини, піднесенню його потреб. "У вузькому його влас-
ному значенні громадянське суспільство виникає і формується природно, 
з ініціативи економічно вільних громадян, яким уже роль лише вірнопід-
данців влади не підходить. Вільні громадяни-власники мають більш високі 
потреби, більш розвинуте почуття власної гідності, щоб миритися з прос-
тою роллю виконавців розпоряджень з боку влади, тому здатні взяти на 
себе як економічну, так і політичну відповідальність" [10].  

Поняття громадянського суспільства визначається як структурно, так 
і історично. У структурному сенсі воно мислиться як конкретна соціаль-
на сфера, протилежна політичній. В цьому воно відрізняється від того, 
що можна знайти в соціальних теоріях Т. Гоббса або Дж. Локка, в яких 
громадянське суспільство і політичне суспільство визначаються так 
само. Історично, громадянське суспільство розглядається як окремий 
історичний етап або комерційне суспільство у працях А.Сміта. Госпо-
дарська концепція ринкового суспільства виступила альтернативою 
політичній концепції суспільного договору у визначенні громадянського 
суспільства, "… суспільний договір і ринок – це лише два варіанту від-
повіді на одне й те саме-запитання. "Левіафан" – політична відповідь; 
"Багатство народів" – економічна відповідь" [11].  

В цілому формування громадянського суспільства, пов'язане зі змі-
ною механізму інтеграції індивідів у спільність. У доіндустріальних сус-
пільствах (феодальному) соціальна спільність задавалася ззовні (інсти-
тутами світської і духовної влади), причому задавалася примусовим 
позаекономічним способом. У сучасних суспільствах громадянське сус-
пільство створює можливість самоструктурування соціуму за допомогою 
механізму ринку, економічних чинників. 
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И. Г. Кудря 
ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО И РЫНОК 

Основной целью статьи является выяснение теоретико-аналитической функ-
ции понятия гражданского общества, как эта научная категория применяется для 
анализа и объяснения явлений социальной реальности, а также исследования соот-
ношения между гражданским обществом и рынком. В этом смысле гражданское 
общество – системное понятие, обозначающее специфическую совокупность обще-
ственных отношений и социальных институтов, которая ассоциируется с рынком. 

Ключевые слова: гражданское общество, рынок, система потребностей. 
 

I. G. Kudrya 
CIVIL SOCIETY AND THE MARKET 

The main purpose of the article is to elucidate the theoretical and analytical function 
concept of civil society, as this scientific category is used to analyze and explain the 
phenomena of social reality, as well as study the relationship between civil society and the 
market. In this sense, civil society – a system concept that refers to a specific set of social 
relations and social institutions, which is associated with the market. 

Keywords: civil society, market, system of needs.  
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МЕТОДОЛОГІЯ ЧАСУ:  
ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-РЕЛІГІЙНІ ІНТУЇЦІЇ С. К'ЄРКЕҐОРА  

 
В статті розглядається проблема методології дослідження темпоральності, 

яка постає з огляду на грандіозну кількість теорій і розвідок, присвячених феноме-
ну часу. Окреслено 3 методологічні підходи до часу, яким протиставляється так 
званий "досвід часу", що спрацьовує на опозиції мислення і життя у стосунку до 
часу і може бути використаний як альтернатива до безпомічного плюралізму 
темпоральних конструкцій. Останній підхід есплікується на прикладі філософії 
С. К'єркеґора і репрезентує екзистенційний час як завжди індивідуальний та малоп-
ридатний для теоретизації і універсалізації.  

Ключові слова: час, методологічні пласти, мислення, досвід часу, темпоральні інтуїції.  
 
Проблема часу, поряд із проблемами мови, текстуальності, тілесно-

сті, інтерсуб'єктивності, ґендеру, – є однією із провідних тем сучасного 
філософського дискурсу. Так зване "перевідкриття часу", здійснене в 
ХХ ст., знаменує нову актуалізацію проблеми темпоральності як в при-
родознавстві, так і в гуманітаристиці. В науці його здійснив І. Пригожин, 
запропонувавши час як головний параметр наукового дослідження. 
Раніше зворотність була головним принципом науки, а час і історичність 
вважались характеристиками гуманітарного знання, яке якраз тому і не 
вважалось наукою, оскільки забарвлене змінністю, суб'єктивністю і істо-
ричністю. А тепер "наука знову відкриває для себе час", адже головними 
принципами стають незворотність, ймовірність і можливість появи нових 
зв'язків [1]. Фіксуються такі явища як "передісторія системи", "пам'ять 
хімічної реакції", "минуле біологічних систем", так що наука постає як 
синтез "наук про наявне буття" і "наук про становлення" [2]. Таким чи-
ном, знімається конфлікт між підходом науки (яка завжди була позача-
совою) і історичним підходом гуманітаристики.  

У філософії перевідкриття часу завдячує М. Гайдеґґеру, який здійснив 
поворот філософського мислення від буття (як синоніму вічності) до ста-
новлення, використовуючи принцип домірності буття людині. Дуже потуж-
ний темпоральний дискурс був покладений постмодерністами в контексті 
переосмислення і заперечення лінійності історії. Постмодерн формулює 
себе як "після-часу", "пост-історія", "кінець історії", тим самим переопису-
ючи час. Більше того, як зазначає М. Можейко, практично вся некласична 
філософія іманентно включає проблематику часу, і для тих авторів, які 
виступили стосовно постмодернізму в якості предтеч, – це особливо ха-
рактерно [3]. В ХХ ст. для часу можна виокремити такі рубрики або поля 
тематизації: філософія життя, феноменологія, екзистенціалізм, герменев-
тика, постмодернізм, психоаналіз – течії, що дуже активно розробляють 
темпоральні концепти, формулюючи нові смисли і контексти часу. 

Окрім теоретичної площини актуальності часу, значущість часу також 
обумовлюється форматом життя сучасної цивілізації. На думку З. Бау-
мана, ми живемо в "текучій сучасності" [4], "ері миттєвостей" [5], де лег-
кість, адаптивність, мобільність є ознаками влади, миттєвість і недовгові-
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чність – ознаками речей, а сам час втрачає тривалість і відривається від 
традиційної зв'язки з простором, так що йдеться про завоювання і подо-
лання простору як цінності. Як стверджує дослідник, в еру програмного 
забезпечення, ефективність часу як засобу отримання цінності наближа-
ється до нескінченності. Але, разом з тим, маємо конструйований, ілюзо-
рний час, адже миттєвість і безпосередність виконання будь-чого знаме-
нують також зменшення і зникнення інтересу, а відтак, і знецінення само-
го часу [6]. Віртуальна реальність демонструє симуляцію часу, постулює 
його як час приручений і підкорений людиною. Однак, у світі, де втрачені 
стійкі традиції і орієнтири, з огляду на нескінченність можливостей, таке 
переосмислення часу фактично знаменує відрив людини від власного 
коріння, а також народження і смерть нікуди не зникають і продовжують 
викривати час як такий, що остаточно не підвладний нам.  

Час залишається важливою метафізичною і антропологічною про-
блемою, яка так і не дістала загальновизнаної теоретизації і концептуа-
лізації. З огляду на висловлене, є сенс знову і знову досліджувати час з 
гуманістичних міркувань, долучаючи час до етики, цінностей і сенсу 
життя. Однак, яка концепція часу може слугувати за орієнтир для роз-
робки етичної проблематики часу? І як не заблукати у тисячах (без пе-
ребільшення) концепцій часу? Тут постає проблема методології, адже 
час дуже пластичний з методологічної точки зору: він в самій своїй сут-
ності містить дихотомії і парадокси, різні площини і аспекти яких стають 
основою для тих чи інших концепцій. Тому мета статті полягає в тому, 
щоби охопити теоретичну спадщину аналізу часу з точки зору методо-
логії із загальною настановою показати обмеженість осягнення часу 
через теоретичні конструкції і побудови. 

Перш за все, варто звернутись до поняття "часові пласти" Р. Козел-
лека, яке постулюється у зв'язку із поняттям "простору часу" (Zeitraum) [7], 
тобто своєрідного смислового простору часу. Часові пласти позначають 
не види часу, а його рівні, що одночасно віднаходяться в певному часі 
(радше просторі часу), зберігаючи при цьому свою власну темпоральну 
структуру. Філософ виділяє три пласти історичного часу: 1) одноразові 
події (констеляції, як вибухи, що назріли), тут прогрес як виникнення 
нового, чисте заміщення; 2) структури, що відтворюються (працюють на 
рівні гомогенності поколінь); 3) трансцендентальне, що виходить за межі 
індивіда і поколінь, уможливлює їх (біологічне відтворення, релігійні, 
метафізичні істини).  

За аналогією до поняття Р.Козеллека, можна виокремити три мето-
дологічні підходи, рівні, або "методологічні пласти" аналізу часу у філо-
софії. Це незалежні методологічні настанови, які можна використовува-
ти одночасно і які постають як змішані в дослідницькій літературі. Пер-
ший підхід передбачає виокремлення контекстів часу, що становить 
перший крок теоретизації часу. Контексти часу підтверджують всеохоп-
ність, фундаментальність часової проблематики, а також її міждисцип-
лінарний характер. Дослідники виокремлюють такі контексти часу: фізи-
чний, біологічний, історичний, соціальний (з яким пов'язані індивідуаль-



 38

ний, економічний, політичний, інституційний, біографічний, інформацій-
ний час [8]), психологічний, мистецький (час в художній творчості, літе-
ратурі, музиці, кіно, фотографії). 

Філософія досліджує час, беручи його як предмет з різних дисциплін, і 
вона має на це повне право, адже її завдання в тому, щоби проблематизу-
вати дійсність, а також, з огляду на те, що філософія не має ніякого пред-
мету і може займатись всім: "таємниця філософського мислення в тому, що 
воно – вільне мислення" [9]. Як зазначає А. Анісов, час споконвічно вважав-
ся в першу чергу філософською проблемою, що стосується основополож-
них сторін буття, діяльності і мислення [10]. Маємо плеяду філософів-
дослідників для кожного контексту часу. Важливо те, що це не види часу, а 
саме контексти, адже в переважній більшості всі вони спираються на уяв-
лення про об'єктивний плин часу, який відображає свідомість.  

З усіх наук першою почала вивчати час саме фізика, що вплинуло на 
спосіб ставлення до часу в інших науках і повсякденному житті [11]. 
Модель фізичного часу є базовою і фундаментальною, адже формулює 
його як форму буття речей безвідносно до змісту, тоді як всі інші темпо-
ральні моделі виражають спеціальне розуміння часу, шляхом напов-
нення його конкретним змістом, в результаті чого постають "біологіч-
ний", "соціальний", "історичний", "економічний", "художній", "психологіч-
ний" час та ін. Інші концепції часу завжди порівнюються з фізичним ча-
сом, чи то в критичному сенсі, чи то в якості відштовхування від деякого 
базового тлумачення часу.  

Попри незводимість вказаних темпоральних контекстів одне до од-
ного, вони все ж таки дуже часто постають як пов'язані і комплементарні 
з огляду на ті чи інші дослідницькі завдання. Так, наприклад, історичний 
час передбачає як фізико-астрономічний компонент, тобто хронологію 
як пустий історичний каркас, куди вписуються події, так і власне істори-
чний компонент – де відбувається селекція того, що потрібно вважати 
значущою подією, яка окрім локалізації в певній точці історії має свої 
причини і свої наслідки, тобто демонструє динаміку часу. Подібну кар-
тину маємо в соціальному темпоральному дискурсі, де нашаровуються 
фізичні параметри часу (як основа для розгортання соціальної реально-
сті), соціально-історичні параметри (час культури, інституцій та ін.), а 
також суб'єктивні параметри, так що сам соціальний час постає мно-
жинним, багатошаровим.  

Другий методологічний пласт стосується властивостей самого ча-
су, які філософи позначають як значущі і постулюють у вигляді конце-
птуальних пар: "суб'єктивний – об'єктивний" (О. Больнов); "субстанцій-
ний – реляційний" (І. Ньютон, Г. Ляйбніц, А. Ейнштейн, Ю. Молчанов); 
"хронос – кайрос" (П. Тілліх); "динамічний – статичний" (А. Анісов, 
Ю. Молчанов, І. Савельєва); "дискретний – континуальний", "каузаль-
но-нейтральний – каузально-ефективний", "гомогенний – гетероген-
ний" (І. Савельєва). Така дослідницька перспектива уможливлює ана-
ліз часу як проблеми, що передбачає вирішення у вигляді акцентуації 
однієї чи іншої характеристики часу.  
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Наприклад, в праці А. Анісова "Час і комп'ютер: негеометричний об-
раз часу" постулюється перевага і фундаментальність динамічної кон-
цепції часу, яка розкривається на прикладі моделі комп'ютерного часу, із 
загальною метою постулювати її правдоподібність як з точки зору інтуї-
ції, так із точки зору раціонально-критичного підходу науки. Дослідник 
стверджує, що питання "скільки пройшло часу" зовсім не тотожне пи-
танню "що таке час і яка його природа" [12], підкреслюючи, що фізика 
переймається вимірюванням часу, тоді як фундаментальне питання про 
природу часу стосується власне філософського підходу до часу, який 
ближчий проблематизації часу в контексті історії.  

Третій методологічний підхід можна репрезентувати через звертання 
до статті Г.-Ґ. Ґадамера "Історія понять як філософія", де фіксується 
особлива значущість понять для філософії. Як вказує мислитель, є 
велика різниця між наукою і філософією у стосунку до понять. В позити-
вній науці поняття відіграють суто функціональну роль, і вони або зна-
чущі, або незначущі, залежно від того, наскільки вони забезпечують 
приріст знання, тоді як у філософії поняття складають саму її суть, а 
також тут не знайти приросту знання як остаточної істини про світ. Нау-
ки мають свій конкретний предмет, з яким вони співвідносять поняття, 
тоді як філософія такого предмету не має, і очевидно, її предметом є 
самі філософські поняття [13].  

Традиційний підхід до історії філософії розкриває її як "історію про-
блем", де фіксується, що хоча у філософії і немає поступу, все ж таки, 
вона займається розробкою тих самих проблем. На противагу цьому  
Г.-Ґ.Ґадамер доводить, що проблеми з ходом історії філософії загост-
рюються, уточнюються, змінюється їхній контекст, так, що вже не можна 
казати про так звані невирішувані або "вічні" проблеми філософії. Сво-
бода у стоїків (як внутрішня свобода), у християнстві (як людська воля і 
божественне провидіння), у новий час (як детермінізм і індетермінізм) – 
це абсолютно різні проблеми, оскільки різний контекст, мотивація, арти-
куляція. На думку філософа, важливо побачити реальні питання в їх 
конкретній постановці [14]. 

Зазначений підхід є надзвичайно актуальним, коли мова йде про те-
мпоральну проблематику. Справа в тому, що тема часу настільки роз-
галужена, поліконтекстуальна, насичена парадоксами і дихотоміями, що 
аби розібратись з тим, як розвивався темпоральний дискурс в ході істо-
рії філософії, з'ясувати про який час власне йшлось – просто необхідно 
обирати конкретні темпоральні поняття і досліджувати те, як одне по-
няття замінювалось на інше, або як його значення змінювалось на кар-
динально протилежне, або як воно обростало додатковим смислом і 
контекстом. Історія проблеми часу перетворюється на історію темпора-
льних понять, а конкретна філософська концепція часу, відповідно, 
може розумітись як окремий темпоральний словник певного філософа 
(якщо згадати поняття "індивідуального граничного словника" (Р. Рорті) 
як знаково-семантичного континууму певного філософа).  
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Темпоральний дискурс надзвичайно багатий на поняття, і важливо 
також те, як в різних мовах фіксується і розвивається це концептуальне 
багатство. В "Європейському словнику філософій" знаходимо [15]: гре-
цькі "хронос" (математичний час як біг від тепер до тепер), "кайрос" 
(сприятливий час, щаслива нагода; сакральний час християн), "еон" 
(тривалість людського життя; вічність), "ропн" (мить); латинські "tempus" 
(час), "aevum" ("вічність ангелів" як проміжна між часом і вічністю), 
"aeternitas" (вічність Бога), "sempeternitas" (позачасова та інтенсивна 
постійність), "perpetuitas" (час без меж з точки зору його тривалості), 
"momentum" (момент); німецькі "Ewigkeit" (вічність), "Zeit" (час), "der 
Moment" (момент), "Augenblick" (мить); французькі "duree" (тривалість), 
"eternite" (вічність), "temps" (час).  

Використання даної методологічної настанови потребує значних дос-
лідницьких зусиль, а також виникає загроза спрощення і редукції часу до 
понять внаслідок нівелювання контексту часу, тобто того тла, на якому 
розгортаються певні поняття. Так, очевидною стає доцільність дослі-
дження часу, послідовно використовуючи всі три методологічні пласти.  

Однак, філософія – це не анонімне розгортання понять чи їх кон-
текстів, а жива, особистісна спрага істини, яка провокує мислячого на 
створення того чи іншого теоретичного продукту. Екзистенційно-віталь-
не начало філософії і незводимість її до структур, схем, парадигм, істо-
рико-філософських конструкцій підкреслювали такі філософи як К. Яс-
перс, Л. Шестов, П. Рікер. Основну ідею цих поглядів можна виразити 
такими цитатами К. Ясперса: "в своїй сутності філософія має персона-
льну подобу", "коли ми стикаємось із справжньою філософією, ми всту-
паємо в комунікацію із людською екзистенцією, з філософською особисті-
стю", "історія філософії відкривається мені тільки в єдності з моїм відкрит-
тям себе самого", "тільки там, де торкається мене, я розумію" [16].  

На нашу думку, проблема часу – це не стільки історико-філософська 
проблема, скільки питання екзистенційного штибу. Одна справа розмір-
ковувати про час, витворювати масштабні темпоральні конструкції, а 
інша справа – запитувати про час, цікавитись часом із глибини власної 
екзистенції. В першому випадку маємо спадковість темпорального дис-
курсу і створення традиції, а в другому – екзистенційний стан стурбова-
ності часом, особистий і унікальний досвід часу.  

На думку А. Анісова, час належить до так званих фундаментальних 
понять, інтуїтивна структура яких не може так просто бути ігнорова-
на [17]: абстракції часу у вигляді годинника протиставляється інтуїція 
часу. Інтуїція часу як спроба його проблематизації використовується 
А. Бергсоном у зв'язку із його поняттям "тривалості" і "життєвого пори-
ву". А також феноменологія Е. Гуссерля фіксує спробу описати досвід 
часу, переживання часу, що стосується свідомості як потоку пережи-
вань, завдяки якій конституюються явища світу. Однак, тут темпораль-
ність не стосується смисложиттєвих орієнтирів особистості, як це відбу-
вається у М. Гайдеґґера.  

Саме філософія С.К'єркеґора може бути прикладом екзистенційного 
досвіду часу, оскільки в нього ми знаходимо не проект часовості, де 
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часто намір переростає свої межі і теорія так наростає, що втрачається 
сама суть, а лише доторкання до часу через певне коло філософських 
проблем. Його погляди викладені у вигляді "екзистенційної правди", де 
безсилими виявляються традиційні поняття, а тому і час тут схоплюєть-
ся на інтуїтивному, первинному рівні – у вигляді екзистенційно-релігій-
них інтуїцій часу, розпорошених по всій текстуальній площині творів 
філософа. Філософський дискурс мислителя будується не як "vita 
contemplativa", а через формулу "vita activa", так що істина постає не 
об'єктивною цінністю, а власне "буттєвою автентичністю", тобто істи-
ною, з якою людина себе ідентифікує. Екзистенція, або наявне існуван-
ня, є абсолютно невимовною, що не заперечує традиційне визначення 
істини як відповідності мислення і буття, а лише перетягує буття, як 
справжнє, у світ реального, парадоксального, екзистенційного виміру.  

Якщо розглядати філософію С. К'єркеґора з точки зору вищезазначених 
методологічних підходів, то можна приписати їй здобутки на всіх трьох 
рівнях аналізу часу. По-перше, філософ задає потужний контекст екзистен-
ційно-антропологічного часу, пов'язуючи час із людиною, людською приро-
дою (яка постає як дуальна, така що складається з тіла і душі, часу і вічнос-
ті, скінченності і нескінченності), а також людським існуванням.  

Людина – не просто знаряддя Бога, – вона рівна Богу в екзистенцій-
ному плані, тому що сам Бог подарував людині свободу. "Істина – це 
суб'єктивність" [18] – і в цьому весь пафос філософії С. К'єркеґора. Час у 
такій системі виявляється конститутивним елементом, адже через нього 
виходимо на питання становлення людини, її самовизначення. Для філо-
софа час відкриває "мить", коли людина отримує своє буття у всій повно-
ті, і далі вирішує, що робити з собою, як жити. Людина ніколи не є чимось 
сталим, вона формує себе власними зусиллями, тому вона є абсолютний 
корелят часовості. Її буття постійно перебуває в часі, русі, що зумовлює 
зміну її життєвих смислів. Екзистенція не просто динамічна, але й стриб-
коподібна, адже передбачає раптову і миттєву зміну модусу свого існу-
вання на шляху від естетичної до етичної, а потім і релігійної стадії існу-
вання. Екзистенційний контекст часу розвивають Ж.-П. Сартр, Г. Мар-
сель, К. Ясперс, А. Камю, М. Гайдеґґер, О. Больнов, Н. Абаньяно. 

По-друге, з точки зору властивостей самого часу, тут акцентується 
увага на суб'єктивному часі, де суб'єкт – це не мисляча свідомість, а 
людина у всій повності її здатностей (існування, переживання, бажан-
ня, вибір та ін.). Звідси нове розуміння ролі і значення людської інди-
відуальності, співвідношення індивіда і світу – для К'єркеґора індиві-
дуальна трагедія стає світовим колапсом, адже світ – це завжди мій 
світ, на який я реагую спираючись на власні сенси, оцінки і пережи-
вання. Також, релігійний контекст філософії С. К'єркеґора відкриває 
сакральний час, де вічність вривається в час, що стосується історії 
Авраама, Йова, яких Бог випробовував. Релігійна площина підкреслює 
суб'єктивний час як дещо інтимне для особистості, адже його дуже 
важко транслювати іншому, так що мовчання виявляється більш плід-
ною стратегією, щоби виразити смислову і екзистенційну напругу, яка 
наповнює цей досвід часу. 
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І по-третє, С. К'єркеґора можна вважати творцем оригінального тем-
порального словника. Це словник парадоксальної темпоральності, з 
огляду на те, що філософ постулює себе як творця "парадоксальної 
діалектики" на противагу діалектиці Г. В. Ф. Гегеля. В творах датського 
мислителя зустрічаємо такі поняття: "час", "часовість", "мить", "повто-
рення", "вічність". 

Однак, маємо абсолютно різне розуміння "миті" у різних творах. Так, 
в творі "Або-або" мить проглядається як перехід від естетичної до етич-
ної стадії існування. В роботі "Страх і тріпотіння" мить виявляється "ак-
том вічності", тобто часом, куди вривається вічність, на що людина має 
реагувати своїми рішенням і вчинками. Для рицаря віри – це екзистен-
ційна мить, час випробування, де він має підтвердити свій статус вірую-
чого. Це час, що завмирає, призупиняється і стає важливим сам для 
себе, хоча й тут "мить" – це дар, а не власне досягнення людини. 

Зовсім інша "мить" постає в творі "Поняття страху", де людська сво-
бода діє самочинно і "мить" постає парадоксальним синтезом часу і 
вічності: "мить – це та двозначність, в якій час і вічність торкаються одне 
одного, і так покладається поняття "часовості", де час розділяє вічність, 
а вічність пронизує час" [19]. Те саме справедливо у стосунку до понят-
тя "вічності", якому філософ дає множинні значення. Аналіз цього по-
няття можна знайти у "Європейському словнику філософій" (II том, стат-
тя "Evighed"), де показано чотири образи вічності, а також постулюється 
різниця між т.зв. "абстрактною вічністю" і "конкретною вічністю". 

Вказана неоднозначність темпоральних понять підкреслює, що час 
С. К'єркеґора якраз не варто втискати в теоретичні лабети, адже сам термін 
"парадоксальний" передбачає полишання стратегії мислення, сутність 
якого полягає в ясності, однозначності і несуперечливості, на користь стра-
тегії досвіду і інтуїції. Систематизація і методологічні настанови в даному 
випадку збіднюють темпоральні погляди мислителя, редукуючи їх до тих чи 
інших контекстів, темпоральних характеристик чи понять.  

Мислитель артикулює не просто екзистенційну темпоральність, а 
час у зв'язці із екзистенційними і релігійними смислами (які зовсім не 
тотожні, а інколи і протилежні), а також разом із виною, гріхом, смертніс-
тю, а не тільки із суб'єктивністю. Таким чином, осягнення часу за робо-
тами С. К'єркеґора передбачає спробу реконструкції того досвіду часу, 
який зображує мислитель мовою, сповненою іронії, метафор і парадок-
сів. А це в свою чергу можливе тільки через досвід тексту, тобто творів 
філософа, тільки в межах яких і можливе відкриття темпоральних інтуї-
цій, смислових конотацій і пластів, що складають сутність такого специ-
фічного феномену як час.  

Висновки. Питання методології надзвичайно важливе у стосунку до 
темпоральної проблематики, адже в науковій і філософській традиції 
напрацьовано солідну кількість досліджень часу, в яких підкреслюються 
ті чи інші його аспекти, що, однак, не об'єднує, а все більше роз'єднує, 
диверсифікує дискурс про час. В якості вирішення методологічної про-
блеми пропонується філософська спадщина С. К'єркеґора, яка дає мо-
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жливість схопити час не на рівні теорії, а на рівні індивідуального інтуї-
тивно-досвідного розуміння часу. Саме така методологічна перспектива 
виявляється домірною тому дискурсу, який розгортає актуальність часу 
не тільки в теоретичному ключі, як тематичну рубрику сучасної філосо-
фії, а й з практичної точки зору, зважаючи на світ симуляції, віртуаліза-
ції, швидкості, миттєвості і тотального знецінення, в якому ми живемо.  
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МЕТОДОЛОГИЯ ВРЕМЕНИ:  

ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНО-РЕЛИГИОЗНЫЕ ИНТУИЦИИ С. КЬЕРКЕГОРА 
В статье рассматривается проблема методологии исследования темпораль-

ности, которая возникает из грандиозного числа теорий и разведок, посвящённых 
феномену времени. Очерчено три методологических подхода ко времени, которым 
противопоставляется так званый "опыт времени", срабатывающий на оппозиции 
мышления и жизни в отношении ко времени и может быть использован как альте-
рнатива немощному плюрализму темпоральных конструкций. Последний подход 
эксплицируется на примере философии С. Кьеркегора и репрезентирует экзистен-
циальное время как всегда индивидуальное и малоредназначеное для теоретизации 
и универсализации. 

Ключевые слова: время, методологические пласты, мышление, опыт времени, темпо-
ральные интуиции. 

 
V. V. Kutsenko 

THE METHODOLOGY OF TIME:  
EXISTENTIAL AND RELIGIOUS INTUITIONS OF S. KIERKEGAARD  

The article deals with the problem of methodology of studying temporality, which 
arises due to the vast number of theories and studies, dedicated to phenomenon of time. 
There have been outlined three methodological approaches to time, to which it is opposed 
the so-called "experience of time", which works on the opposition between thinking and life 
in relation to time and can be used as an alternative to helpless pluralism of temporal 
constructions. The latter approach is explicated on the example of S. Kierkegaard's 
philosophy and represents the existential time as always individual and as such, that is of 
little use for theorizing and universalization.  

Keywords: time, methodological layers, thinking, experience of time, temporal intuitions.  



 44

Є. А. Пінчук, д-р філос. наук, пров. наук. співроб.,  
Інститут вищої освіти НАПН України 

 
ЦІННОСТІ УНІВЕРСИТЕТУ В СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ:  

ВИКЛИКИ ТА ЗАГРОЗИ 
 
Розглядається трансформація академічних цінностей університетської осві-

ти під впливом ринкових відносин. Визначаються як позитивні, так і негативні 
сторони комерціалізації наукової та викладацької діяльності, виклики та ризики, 
пов'язані з сучасними напрямами модернізаційних процесів у системі вищої освіти. 

Ключові слова: філософія освіти, академічні цінності, глобалізація, модернізація освіти. 
 
За доби глобалізації, коли людство починає усвідомлювати необ-

хідність сумісних дій з вироблення загальної політики, покликаної за-
безпечити життєздатність сучасної цивілізації, особливого значення 
набуває культура в таких її функціях як передача духовних цінностей 
від одного покоління до іншого, визначення життєвих цінностей та 
ідеалів. Одним із механізмів реалізації культури суспільства є вища 
освіта – найважливіший соціальний інститут трансляції культурних 
норм, ідеалів і особлива форма відтворення національно-культурного 
світу. Саме можливості освіти зберігати й затверджувати основи куль-
турної системи дозволяють розглядати її не тільки як соціальний ін-
ститут професійної підготовки, але й як ефективний інструмент забез-
печення духовної безпеки нації. 

Загальним питанням щодо сутності сучасного університету, його фу-
нкцій у сьогоденному суспільстві та напрямів його модернізації присвя-
чено роботи таких відомих українських і зарубіжних авторів як В. П. Ан-
друщенко, В. И. Байденко, Д. Бок, Л. В. Губерський, О. С. Запесоцький, 
А. Є. Конверський, В. Г. Кремень, К. Хюфнер, А. О. Ярошенко та ін. Про-
те, не заважаючи на всю популярність означеної проблематики, її дос-
лідники підкреслюють, що в ситуації сучасної світоглядної кризи значно 
більше уваги приділяється прикладним, навіть технічним, аспектам 
питання розвитку освіти, визначенню різноманітних засобів і методик 
такого розвитку, – в той час як більш глобальні, більш фундаментальні 
проблеми, що стосуються філософського визначення, насамперед, 
світоглядних ідеалів і цінностей, на яких має базуватися вся система 
сучасної вищої освіти України, страждають від дефіциту дослідницької 
уваги [1]. Дослідження академічних цінностей університетської освіти в 
контексті ринкових перетворень українського суспільства і становитиме 
мету даної статті. 

За останні десятиліття практично всі сфери суспільного життя підда-
лися глибокій трансформації. В даний час Україна переживає, на думку 
дослідників, системну кризу, частиною якої є криза духовна. Насторо-
жують сучасні модернізаційні процеси: запозичення й упровадження 
економічних та політичних моделей, руйнування базових цінностей 
культури, маніпулювання суспільною свідомістю за допомогою ЗМІ. 
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Останніми роками істотно постраждав і вітчизняний інститут освіти. 
Державна освітня політика з кінця минулого століття мала певні недолі-
ки – це скорочення фінансування вищої школи, перегляд цілей і ціннос-
тей освіти тощо. Не до кінця продумані реформи 90-х рр. змінили зміст, 
форми і методи виховання, саме відношення до досягнень радянської 
педагогіки. Крім того, переосмислення ідеалу "всесторонньо розвиненої 
особистості" призвело до ліквідації інституту виховання, практично пов-
ного виключенню його із загальноосвітньої і професійної школи.  

Дискусії про цілі, методи, ролі, функції, суть освіти продовжується з 
моменту її виникнення. Достатньо традиційним є розуміння цілей освіти 
(що витікає з принципів класичної західноєвропейської філософії) як 
розкриття і розвитку закладених у людині природних властивостей, 
здатності до подальшого вдосконалення, формування моральних якос-
тей, що сприяють служінню людям, суспільству, державі. В Україні з 
XVІІІ ст. освіта розуміється як усебічний, гармонійний розвиток "природ-
них" здібностей людини. як соціальний інститут суспільства, відповіда-
льний за підготовку кваліфікованих фахівців, з властивими йому цілями: 
підготовки випускника до продуктивної роботи за фахом; розвитку мож-
ливості отримання подальшої освіти; розвитку культури соціальної по-
ведінки [2]. Можна виділити низку інших цілей вищої освіти, проте, їх 
розуміння дослідниками сьогодні також досить суттєво відрізняється. 
Хотілося б відзначити інше – на даний час система вітчизняної вищої 
освіти має лише одну – якщо не єдину, то переважну – установку або 
мету: професіональну підготовку особистості. Хоча, звернувшись до 
історії, можна побачити, що історії університетів було замало моментів, 
коли б вони обмежувалися тільки передачею знань. Не дивлячись на всі 
зміни, що відбуваються впродовж декількох років з системою освіти, 
однією з функцій сучасного університету досі вважається передача 
систематизованих наукових знань і навчання способам їх застосування 
в практичній діяльності. Результатом освітньої діяльності в даному ви-
падку є сукупність наукових знань у якійсь галузі. На другий план відхо-
дить розуміння того, що освіта як соціальний інститут, що здійснює соці-
алізацію людини, здатна не лише транслювати знання, але й виробляти 
їх, забезпечувати всебічну готовність до практичної професійної діяль-
ності, здійснювати адаптацію індивіда до вимог суспільства, сприяти 
саморозвитку особистості, виступати гарантом розвитку держави. На 
даному етапі ці принципи залишаються, скоріше, якоюсь теоретичною 
настановою, не реалізованою на практиці. 

Сьогодні людство перейшло до іншого типу ставлення до соціальної 
спадщини: від передачі "колишніх зразків" до підготовки оволодіння 
методами і змістом пізнання і практики, яких раніше не існувало. Класи-
чна система освіти, що готує людину, яка знає, але не є обізнаною, 
людину, так би мовити, виховану, але не культурну, виявилася до цього 
не готовою. Розвиток суспільства висуває більш високі щодо освіти. 
Світова освітня спільнота відповідно робить спроби з вироблення знань. 
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На Міжнародному конгресі з технічної та професіональної освіти під 
егідою ООН в рамках проблем з освіти, науки і культури в XXI ст. в 
м. Сеул Республіки Корея 26 квітня 1999 р. було заявлено, що сучасна 
освіта повинна базуватись на принципах: 

1) навчання знанням; 
2) навчання практичним навичкам; 
3) навчання життю в суспільстві; 
4) навчання основам існування [3]. 
Темп змін, що відбуваються сьогодні, ускладнює підготовку високок-

валіфікованого фахівця, оскільки виявляється практично неможливим 
передбачити хід розвитку технологій на момент закінчення студентом 
вищого навчального закладу. На думку дослідників, це питання можна 
вирішити не запровадженням нових вимог щодо підготовки людини, а 
фундаменталізацією освіти, що припускає зміцнення позицій універса-
льного знання, на основі якого людина здатна змінювати свою діяль-
ність відповідно до ситуації. Конкретніше фундаменталізація розумієть-
ся як формування цілісного, узагальнювального знання, яке здатне 
перетворюватися на єдину світоглядну систему [4]. Сформувалося уяв-
лення, що вузька спеціалізація не відповідає вимогам сучасного суспі-
льства; важливим моментом в процесі навчання є можливість навчити 
здатності вчитися, вмінню працювати з інформацією, що постійно змі-
нюється. Звідси розуміння того, що освіта має бути універсальною й не 
замикатися в національних межах, – але для цього необхідна сильна 
державна політика у сфері освіти, а також узгоджені плани та програми. 

Відповідно, за сучасних умов виникає нове розуміння взаємодії осві-
ти і держави. Основою освітньої діяльності у нашій країні тривалий час 
був державний сектор. Сьогодні ж розповсюджується думка, що в су-
часній ситуації можлива і необхідна його "реорганізація на підприємни-
цьких основах, створення системи державного і суспільного регулюван-
ня, дерегламентація" [5], а також множинність джерел фінансування. 
Але, маємо додати, держава повинна при цьому зберегти за собою 
пріоритет у фінансуванні освіти, фінансовій підтримці студентів, залу-
ченні позабюджетних коштів, в забезпеченні взаємодії системи освіти з 
суспільством, економікою. 

І тут постає важливе питання – зміна академічних цінностей універ-
ситету як один із проявів його взаємодії з державою на тлі сучасних 
тенденцій. Оскільки вища освіта довгий час залишалася суспільним бла-
гом, і її фінансування повністю проводилося державою, в силу відповід-
ності цієї своєї характеристики як суспільного блага вона була загально-
доступною – людина могла споживати її, не утісняючи можливостей інших 
людей. І, виходячи з характеристик, як зазначає німецький дослідник 
К. Хюфнер, доступ до суспільного блага не обмежений єдиним спожива-
чем чи групою споживачів, або через те, що їх споживають інші [6].  

Іншими словами, освіта як суспільне благо не могла приносити при-
буток, бо доступ до неї не міг бути обмежений. Але сучасна ситуація 
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істотним чином змінилася – доступність вищої освіти страждає через 
недостатність державного фінансування. Через відсутність фінансової 
підтримки державні вузи вимушені шукати джерела прибутків самостій-
но, беручи певну оплату за навчання. Багато освітніх установ частково 
перейшли на самоокупність, тому частина населення особисто оплачує 
освіту, що підтверджує її статус як освітньої послуги. Таким чином, на 
даний час далеко не кожний має можливість отримання вищої освіти. 

Проте, в "Загальній декларації прав людини" обумовлено право на 
освіту: "Вища освіта повинна бути однаково доступною для всіх на ос-
нові здібностей кожного" [7]. Уточнюється, що доступ до вищої освіти не 
обмежується такими ознаками як расова приналежність, стать, мова, 
віросповідання, соціальний статус, фінансовий статус або політичні 
погляди [8]. Здійснення права на вищу освіту гарантується й у затвер-
дженому Генеральною Асамблеєю ООН в 1966 р. Міжнародному пакті 
про економічні, соціальні та культурні права: "Вища освіта повинна бути 
зроблена однаково доступною для всіх на основі здібностей кожного 
шляхом вжиття всіх необхідних заходів і, зокрема, поступового запрова-
дження безплатної освіти" [9]. Звідси, визнання вищої освіти правом 
людини веде до необхідності визнання її суспільним благом, доступним 
для всіх, хто володіє достатніми здібностями. 

Ми знову повертаємося до того, що забезпечення рівного доступу до 
вищої освіти законодавчо затверджено, теоретично можливо, але в 
українській (також у всесвітній) практиці освіта все більше набуває ста-
тусу послуги. Вищі навчальні заклади, переходячи на комерційну осно-
ву, автоматично стають не підзвітними державі; відпадає необхідність у 
державних освітніх стандартах, що приводить до різкого падіння якості 
освіти в цілому й не підвищує конкурентоздатності вищої освіти України 
на світовій арені. 

Згадані вище зміни в системі вищої освіти України є віддзеркален-
ням сукупності ряду процесів: частково – інтеграції до світової спільноти 
та глобалізації, частково – результатом проведення внутрішньодержав-
ної політики та власне розвитку країни. Причину перетворень освітньої 
системи можна вбачати у кризі освіти, в модернізації в мажах Болонсь-
кого процесу, у впливі глобалізації. Але в цілому – це сукупність дії про-
цесів ззовні й наслідків розвитку самої держави. Зміни світоглядних, 
ціннісних орієнтирів життя суспільства з а останні десятиліття відбилися 
на розумінні суті і ролі освіти в державі. Збільшення витрат на освіту, 
втрата нею загальнодоступності призвели до розшарування суспільст-
ва. Освіта більше не сприяє згладжуванню соціальної нерівності, безро-
біття, бідності. Сьогодні практично в усіх країнах найгостріше стоїть 
питання про державне фінансування, роль і функції держави у сфері 
освіти, про співвідношення державного і приватного сектора в освіті. 

Ринкові відносини торкнулися всіх сфер суспільного життя. У зв'язку 
з цим констатуються негативні тенденції, що превалюють в українській 
державі: набуття економікою боргового характеру; нестійкість політичної 
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організації суспільства; криміналізація соціуму; низькі показники рівня 
життя населення; розшарування суспільства; становлення ідеології 
суспільства споживання; руйнування традиційної системи цінностей 
тощо. Звідси невідповідність цілей реформ, що проводяться в межах 
модернізації, і кінцевих результатів. Сферу освіти також торкнулися 
ринкові відносини. Будучи не в змозі достатньо швидко адаптуватися, 
система освіти почала змінюватися, переймаючи нові моделі і методи 
без прогнозування й урахування національних особливостей.  

В комерціалізації освіти можна вбачати неоднозначні тенденції, які 
деякими дослідниками трактуються навіть як позитивні: отримання уні-
верситетом додаткових прибутків, залучення приватних інвесторів, за-
безпечення більш тісної взаємодії з суспільством, побудова освітньої 
діяльності з урахуванням його вимог. Проте, важко не звернути увагу на 
те, що ці тенденції породжують суперництво між навчальними заклада-
ми. Слідуючи вимогам ринку, університет здатний надавати різні навча-
льні програми, але рідко якісні, тому комерціалізація ставить під сумнів 
основні принципи академічної діяльності університету. На думку 
Д. Бока, один із негативних проявів комерціалізації освіти – втрата репу-
тації університету та зниження якості науково-педагогічної роботи [10]. 
В даному випадку на роботу можуть бути прийняті викладачі без ураху-
вання педагогічних та наукових здібностей, але які мають можливість 
привертати комерційні інвестиції. Це підкріплюється ще й відсутністю 
об'єктивної оцінки роботи студентів, оскільки освіта та оцінки стають 
об'єктом купівлі-продажу. В результаті комерціалізації страждає гумані-
тарна освіта, що скорочується за рахунок збільшення спеціальних дис-
циплін, які, ймовірно, здатні зробити диплом фахівця привабливішим на 
ринку праці. Кожен, хто оплачує власне навчання у вищому навчально-
му закладі, отримує диплом фахівця незалежно від рівня здібностей і 
об'єму та якості отриманих знань. Таким чином, створюється тільки 
видимість навчання і навчальний заклад та людина виявляються втяг-
нутими у виконання взаємовигідної угоди. 

Так само змінюються принципи науково-дослідної роботи, яка втра-
чає такі характеристики як об'єктивність, точність, відкритість, незалеж-
ність – загалом, усе те, що вкладалося Р. Мертоном у поняття наукового 
етосу [11]. В цілому, в суспільстві зростає недовір'я та критичне став-
лення до навчальних закладів, падає престиж і цінність університетської 
освіти, що ставить під загрозу й університетську автономію. 

Таким чином, поширення ринкових відносин відбилося на зміні суті 
освіти. Однозначно трактувати даний перехід не можна, але виявля-
ються такі тенденції як відсутність механізмів регулювання відносин у 
даній сфері, відсутність цілеспрямованої освітньої політики, падіння 
якості освіти, невизначеність функції та цілей освіти. Таке положення 
згубне як для держави, так і для суспільства й особистості. Усвідом-
лення цього не є новим. Але існує певний парадокс – чим більшою 
мірою кризові явища проявляються в економіці та політиці, тим менше 
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значення надається сфері освіти… Це приводить до залишкового 
принципу фінансування, зміщення акцентів з фундаменталізації освіти 
на вузьку спеціалізацію, скороченню дослідницьких та освітніх про-
грам. Як наслідок маємо невідповідність освітньої системи сучасним 
вимогам ринку праці, промисловості, науки, суспільства, що спостері-
гається у сфері української освіти сьогодні. 

У вітчизняній освітній практиці переважає установка на пасивне за-
своєння матеріалу, на механічне запам'ятовування інформації. У зв'язку 
з цим сьогодні виявляється суперечність – при традиційному змісті та 
формі пред'являються нові вимоги до результату та цілей освіти. Фор-
мується розуміння того, що традиційна модель освіти стає все менш 
ефективною та підлягає перегляду, що освіта сьогодні – це здатність 
навчатися, самостійно отримувати нові знання. Важливо пам'ятати, що 
вища освіта не зводиться до спеціалізації, а скоріше полягає в навчанні 
методам отримання знань і їх генерації. Для ефективного функціону-
вання система освіти повинна враховувати швидкі зміни й відповідати 
темпам розвитку сучасного суспільства. 

Сьогодні у вітчизняній системі освіти існує ще й проблема відсутнос-
ті індивідуалізованого і особистісно-орієнтованого підходу до навчання. 
При масовій освіті це не виявляється можливим, а тому не розвивають-
ся здібності кожного, отже, немає можливості бачити метою університе-
ту формування гармонійно розвиненої особистості. Існували й існують 
проекти, які покладають надії щодо вирішення цієї проблеми на комп'ю-
теризацію освіти, яка, в даному розумінні, здатна забезпечити індивіду-
альне навчання, розширити освітні можливості студента. Стверджуєть-
ся, зокрема, що завдяки інформатизації буде можлива підготовка ква-
ліфікованого фахівця для роботи в області інформаційної економіки й 
бізнесу; інформатизація освіти сприятиме й збільшенню конкурентозда-
тності українських випускників на світовому ринку праці. Відповідність 
рівня освіти світовим стандартам забезпечуватиметься формуванням 
інформаційної культури в українському суспільстві. Ця проблема актуа-
лізується на тлі входження цивілізації в постіндустріальний період її 
розвитку; проте, ми змушені поставити під сумнів дане твердження, 
оскільки важко вважати комп'ютеризацію вирішальним чинником. Вико-
ристання комп'ютера в навчанні, можливо, вирішуючи частину проблем 
технічного характеру, породжує й низку нових, і при цьому залишає 
нерозв'язаними ключові питання, пов'язані з метою та ідеалами як осві-
ти, так і суспільства в цілому. 

Адже, якщо говорити про характеристику наявної ситуації, на да-
ний час загублений ідеал єдиної європейської культури і європейської 
раціональності. На зміну їм прийшов "мультикультуралізм" як сукуп-
ність безлічі культур і субкультур, а разом з ними і велика кількість 
педагогічних практик. Освіта, що склалася в XIX ст., ґрунтується на 
принципі гармонійного розвитку особистості та мала за мету форму-
вання людини знаючої, розумної. Але події XX ст. привели до зміни 
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основ культури та майже всіх соціальних інститутів. Неоднорідність 
культури приводить до формування різних підходів до освіти. Звідси 
множинність розумінь суті освіти та складність цілісного її осмислення – 
а відсутність такого осмислення приводить до непотрібності всіх ре-
форм та інновацій у сфері освіти. Тому більшість досліджень і реформ 
у сфері освіти стосуються вузьких областей і окремих аспектів, і часто 
не приносять очікуваних результатів. 

В умовах ринку навчальні заклади відстоюють власну конкурентоз-
датність, привертають нові джерела фінансування, переходять на підп-
риємницьку основу. Університет, що перейшов на комерційну основу, 
вибудовуватиме власну діяльність відповідно до запитів суспільства, 
керуючись його інтересами. Відповідно, мало шансів на виживання 
отримують дисципліни і дослідження, позбавлені комерційної привабли-
вості. І цьому важко дати однозначну позитивну оцінку. 

Отже, можна зробити висновок, що ринкові відносини породжують, 
окрім іншого, необхідність самоідентифікації університету. Загострю-
ються питання збереження ним власних функцій, підтвердження влас-
ної конкурентоспроможності. В цілому, змінюються основоположні хара-
ктеристики освіти: вона втрачає статус суспільного блага, невід'ємного 
права людини. З боку держави відчувається незацікавленість у сфері 
вищої освіти як чиннику розвитку суспільства. В XXI ст. традиційні ака-
демічні цінності університету виявилися нездатними протистояти ринко-
вим імперативам. 

Університет як соціальний інститут знаходиться на перетині інте-
ресів різних соціальних груп – громадського суспільства, ринку праці, 
держави, особистості. Він постійно випробовує їх вплив на собі та праг-
не реалізувати їх потреби. Необхідно розуміти, що, взаємодіючи з різ-
ними соціальними суб'єктами і відстоюючи свою незалежність від полі-
тичного та економічного впливу, університет може зберегти власну 
сутність. Тому його цінностями мають стати інституційна автономія, як 
здатність самостійно визначати свої цілі, обирати шляхи й ухвалювати 
рішення для їх досягнення, і академічна свобода – свобода щодо про-
ведення досліджень та викладання. Не дивлячись на трансформацію 
ціннісних орієнтацій, на розвиток ринкових відносин та глобалізаційних 
процесів, на теперішній час інституційна автономія й академічна свобо-
да залишається необхідними принципами університетської діяльності.  
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методологии в этнологии и других гуманитарных науках на современном этапе 
развития научного познания. 

Ключевые слова: этносинергетика, самоорганизационная парадигма, эмерджентность, 
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Не так давно, мы стали свидетелями появления ряда фундамента-

льных исследований по теории самоорганизации, возникших как зако-
номерная реакция на изменения в картине мира, стиле мышления, в 
методологических основаниях науки. Феномены самоорганизации, не-
линейности, глобальной эволюции выступают как предмет обсуждений 
на страницах научной литературы и периодики. 

На современном этапе развития этнологии накопилось достаточное 
количество открытий, которые можно вычленять и далее синтезировать 
в новые конструкции. Нужно отметить, что обозначенный в названии 
статьи подход, сочетающий в себе этнологию и синергетику, применяе-
тся учеными при анализе подходящих ситуаций, но имеет локальный и 
контекстуальный характер. 

Трансляция сформированной теоретической модели процессов са-
моорганизации на социальную сферу научного знания, была осуществ-
лена еще в 90-е годы XX века, когда были обозначены первые шаги в 
направлении формирования исследований, позже обозначенных как 
"социосинергетика" (Л. Д. Бевзенко, В. В. Василькова, A. M. Гендин, 
Н. В. Кочубей, Ю. В. Романенко, А. А. Сусоколов, В. Е. Хиценко и др.). 
Кроме того, появились такие направления, как "синергетика истории" 
(Г. Гамаюнова, Г. Г. Малинецкий, А. П. Назаретян, М. В. Сапронов и др.), 
"синергетика культуры" (В. П. Бранский, М. С. Каган) [1].  

В самой этнологии наблюдается тенденция к дифференциации и раз-
ветвлению системы знаний, что вылилось в формирование таких ее раз-
делов, как этносоциология (изучает социальные аспекты развития и фун-
кционирования этнических групп, их идентичности, формы самооргани-
зации, типы взаимодействий этнических групп); этнопсихология (рассма-
тривает вопросы формирования этнических стереотипов, этнического 
самосознания и идентификации); этнопедагогика (исследует особенности 
воспитательного и образовательного процессов у различных этносов), а 
также этногеография, этнодемография и этноэкономика. Этот процесс 
еще далек от завершения, и, как отмечает А. П. Садохин: "в ближайшие 
два десятилетия следует ожидать появления новых направлений" [2]. 

В последнее время, появились работы по этносинергетике, т.е иссле-
дованиям синергетических аспектов этнической проблематики. Их авто-
ры – В. А. Шевлоков, В. Х. Болотоков, Д. М. Тайсаев, М. И. Сафиуллина, 
Р. Т. Хаустова. Однако исследования научных источников по этнологии 
позволяет сделать вывод о том, что синергетическая методология все 
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еще не является достаточно распространенной при рассмотрении разли-
чных проблем, связанных с исследованиями этнических процессов.  

Задач данной статьи состоит в том, чтобы показать, что синергетика 
сегодня может быть использована не только как основа междисципли-
нарного синтеза знания, как основа для диалога естественников и гума-
нитариев, диалога науки и культуры, для кросс-дисциплинарной комму-
никации, но также и в качестве эффективного инструмента для разре-
шения методологических проблем в этнологии.  

Концептуальная связь синергетики с этнологией обусловливается 
тем, что в центре внимания стоят общие законы социального развития 
как саморазвития, структурной эволюции общества. В качестве схем и 
образцов для понимания современных социальных явлений, процессов 
и взаимодействий все чаще стали использоваться законы самооргани-
зации, методологический потенциал которых открывает новые объяс-
нительные возможности.  

Если этнология как классическая наука ограничивалась закрытыми 
системами и такими атрибутами этнического упорядочения, как обра-
тимость, детерминизм, уравновешенность, линейность, предсказуе-
мость, то синергетика сосредотачивается на этносах как открытых сис-
темах, а перечень идей, которые формируют ее как парадигму, обяза-
тельно содержит нелинейность, неравновесность, необратимость, из-
менчивость, случайность, непредсказуемость, которые являются приз-
наками этнической общности в эпоху глобализации.  

Рассеивание, нестабильность (неустойчивость) и другие характери-
стики этничности, которые определялись в классической этнологии как 
препятствия для исследователя, синергетика рассматривает как фун-
даментальные свойства этноса и превращает их в системные величи-
ны. Сегодня, одной из сфер ее изучения стали общие основы самоор-
ганизации этносов как сложных нелинейных систем, а также причины и 
механизмы возникновения этнофора (этногенеза) и сравнительно 
устойчивого, постоянного их существования. 

Как было отмечено выше, классическая этнология представляет эт-
носоциальное развитие в единстве всех его составляющих, как целост-
ный процесс, направленный к определенной цели, что придает ему 
смысл. Основными чертами этого процесса является линейность, посту-
пательность, безальтернативность, предсказуемость; ретроспективность, 
а будущее определяется настоящим и прошлым. Случайность в этой 
схеме нивелируется мощным воздействием общих социальных законов. 

Синергетический же подход рассматривает современное общество 
как открытую систему, нелинейную, непредсказуемую, вариативную и 
альтернативную в своем развитии. Условием универсального миропо-
рядка здесь выступает идея становления. Такой подход открывает 
новые принципы образования сложного эволюционного целого и его 
частей, построения сложных структур, развивающихся из простых. "Об-
ъединение структур, при этом, не сводится к их простому добавлению: 
имеет место перекрытие областей локализации структур с дефектом 
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энергии. Целое уже не равно сумме частей; вообще говоря, оно не 
больше и не меньше суммы частей, оно качественно иное. Появляется 
и новый принцип согласования частей в целое: установление общего 
темпа развития входящих в целое частей (сосуществование структур 
разного возраста в одном мире)" [3]. 

Таким образом, предметом синергетики в этнологии являются не-
стационарные состояния этнических общностей, живая динамика, вза-
имные переходы разрушения и созидания, процессы становления, раз-
вития как саморазвития, универсальные закономерности структурной 
эволюции этносистем как самоструктурирования, самоорганизации.  

Следуя положению, что синергетический подход к пониманию обще-
ства как системы, способной к самоорганизационным проявлениям, 
одинаково применим как к человеческому обществу в целом, так и к 
любой его отдельной части, подсистеме, сообществу (например, этни-
ческому), мы можем перенести некоторые характеристики и особеннос-
ти самоорганизационных процессов к применению в исследовании 
этнических общностей.  

Следует отметить, что этническая общность – сложная система, ее 
бытие является синтезом функционирования многих комплексов. Сине-
ргетический подход предлагает полидетерминистичное, многомерное 
описание этой сложной этносоциальной системы, которая находится в 
процессе самоорганизации. Данный подход к исследованию этнических 
процессов позволяет снять противоречия между теоретическими изыс-
каниями объективистских и субъективистских этноконцепций, предста-
вители которых полемизируют о первичности той или иной формы су-
ществования этноса. Методологическим основанием для решения дан-
ной проблемы является тезис, в основе которого состоит идея о том, 
что различные формы субъективного отношения человека к действите-
льности – эмоции и чувства, могут быть основой нелинейности. Говоря 
об этой нелинейности, мы находимся в поле субъективного, однако 
сама по себе самоорганизация происходит объективно. Этот процесс 
зависит от того, у скольких людей существует определенное возмуще-
ние, насколько широко может быть распространен определенный миф, 
соответствует ли он представлениям народа и т. д. Данные субъектив-
ные факторы, аспекты существования, являются, в то же время, объек-
тивными факторами самоорганизации.  

По этому поводу нельзя не согласиться со словами Л. Д. Бевзенко: 
"если у большинства членов общества есть чувство (переживание) упо-
рядоченности, приемлемости существующего социального порядка и 
своего соответствия тому месту, которое человек занимает в этом поряд-
ке (подчеркнем – глубинно укорененное чувство), то энтропия общества 
на самоорганизационном уровне будет низкой и упорядоченность высо-
кой. Если же, снова-таки не столько на уровне осознания, мнения, верба-
льного представления, сколько на уровне переживания, человек не при-
нимает данного порядка, не идентифицирует себя с ним и со своим мес-
том в нем, то уровень социальной энтропии растет и самоорганизацион-
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ная устойчивость системы снижается" [4]. Похожие идеи относительно 
этнических категорий также просматриваются в работах американских 
ученых Т. Шибутани и К. Квана. По их мнению, "этнические категории – 
субъективны, поскольку они существуют только в мышлении людей, од-
нако они не субъективны в том смысле, что человек может объявить 
себя, как угодно. Эти категории объективны, так как они являются прочно 
закрепленными верованиями, разделяемыми большим количеством 
людей, и они объективны, поскольку существуют независимо от желания 
отдельных индивидов"[5]. Как видим, данное утверждение вполне корре-
лирует с положениями синергетического подхода. 

На мой взгляд, подобную идею мы можем также увидеть в теории 
этногенеза Л. Н. Гумилева, в чьих работах может быть прослежено 
много ассоциаций с синергетическими идеями. Выведенное им этниче-
ское явление – комплиментарность – "ощущение подсознательной 
взаимной симпатии (антипатии) членов этнических коллективов, опре-
деляющее деление на "своих" и "чужих", является вероятностным, 
имеющим корни в этнопсихологии" [6]. Применение понятийного аппа-
рата синергетики к смыслу явления комплиментарности, которое лежит 
в основе этнического разделения людей, открывает возможность его 
трактовки как нелинейного фактора самоорганизации. 

Как видим, синергетический подход может обеспечить новую мето-
дологию понимания путей эволюции системы, причин эволюционных 
кризисов, предсказания катастроф, надежности прогнозов и принципи-
альных пределов предсказуемости, и он может стать основой для при-
нятия обоснованных решений и предсказаний в условиях неопределен-
ности, потрясений, периодической реорганизации этносоциокультурной 
и геополитической структуры [7]. 

Синергетическая методология выходит на проблему поиска самора-
звивающимися этническими общностями своего места в мире, который 
существует по законам саморазвития, самоорганизации. Если класси-
ческая наука поощряла сообщества к покорению мира, формированию 
его согласно человеческим желаниям, то синергетический подход воз-
рождает другую мировоззренческую ориентацию: этносы должны не 
перестраивать мир, а приспосабливаться к нему, занять свое место в 
упорядоченном мироздании. 

Итак, синергетический подход открывает нелинейное понимание эт-
ничности: наличие различных, но не каких угодно, способов объедине-
ния этнических общностей в одну сложную структуру – этносистему, 
знание правильной топологии, "конфигурации" объединения этнических 
общностей в целостность, возможность достижения – при правильной 
топологии объединения – значительной экономии материальных и ду-
ховных затрат и ускорения этнической эволюции в целом. Использова-
ние принципов нелинейного синтеза, основанных на научных представ-
лениях об эволюции и коэволюции сложных структур мира, является 
перспективным шагом на пути моделирования путей развития этничес-
ких групп в будущем. 
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"В синергетической парадигме считается, что развитие, в том числе 
и этнических общностей, определяется не столько их прошлым, исто-
рией, традициями, сколько будущим, структурами-аттракторами эволю-
ции этногенеза. Если спланировать спектры целей саморазвития этни-
ческих общностей, то, изменяя среду через внешние и внутренние воз-
действия, можно "подталкивать", выводить систему к нужному аттрак-
тору. Пока задача получения спектров структур-аттракторов является 
решенной лишь для отдельных случаев. Задача определения спектров 
больших социо и геополитических структур является делом будущего. 
Можно ли изменить поле путей развития этнических общностей? Этни-
ческие общности, как и любые сложные системы, имеют не один, а 
несколько альтернативных путей эволюции. Они определяются спект-
ром структурных аттракторов социальных сред. Этот спектр не являет-
ся сплошным, так как не все, что входит в намерения реформаторов, 
реализуемо в данной этнической среде (и историей человечества ука-
занное положение многократно подтверждается). И для этносов сущес-
твуют "узкие коридоры" эволюции" [8]. 

Действительно, спектр структурных аттракторов социальных сред 
может быть перестроен лишь в случае воздействия на саму этническую 
среду. Осуществление же трансформации этнической среды подразу-
мевает непосредственное изменение поведения элементарных этниче-
ских единиц – этнофора, семьи, коллектива. Здесь наиболее ясно про-
является значение человеческого фактора, учет которого характерен 
для постнеклассической науки. Очевидным становится полезность 
применения синергетической методологии и в системе образования, 
воспитания, т.к "сама личность в новой парадигме рассматривается как 
открытая самоорганизующаяся система, обладающая эмерджентными 
(внезапно возникающими) свойствами, для социально-психологической 
и педагогической поддержки которой необходимо знание и правильное 
применение принципов синергетики с целью продуктивного использо-
вания потенциала личностной самоорганизации" [9]. 

Всеобщая актуализация синергетического подхода должна повлечь 
за собой следствия планетарного масштаба, которые состоят в осозна-
нии индивидом своей непосредственной ответственности и уникальной 
роли в развитии общества. Эксплицируя данный аспект в методологи-
ческом поле этнологии, можно сделать вывод о значительной роли 
микрофлуктуаций и случайностей в осуществлении макросоциальных 
этнических процессов и возможности существенного влияния индиви-
дуального усилия на их ход.  

Как видим, синергетические взгляды на самоорганизацию универса-
льны, что позволяет выйти на проблемы конечных основ человеческого 
бытия, к сфере самого его смысла, чтобы сделать жизнь человека це-
лостной и полноценной. Таким образом, синергетика приобщается к 
свойственному философии поиску мудрости. 

Итак, какие же плодотворные методологические установки понима-
ния этносистем может предложить нам синергетика? 
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1) положение, в основе которого лежит идея о том, что различные 
формы субъективного отношения человека к действительности могут 
быть основой нелинейности. Данные субъективные факторы оказываю-
тся, в то же время, объективными факторами самоорганизации этноса; 

2) поскольку этносы являются сложными системами открытого ти-
па, синергетика призывает способствовать их собственным, внутренним 
тенденциям развития, так как информация, которой система обменива-
ется с внешней средой, принимается селективно – в зависимости от 
того, вписывается она во внутреннюю структуру системы, или нет; 

3) синергетический подход рассматривает хаос в качестве плодот-
ворного механизма эволюции этничности к новому уровню самооргани-
зации. Именно в хаосе содержится спусковой механизм эволюционного 
процесса этноса – та случайность, которая приводит к началу лавиноо-
бразного движения этноса в своем культурном развитии. Этот "триггер" 
может не всегда находиться внутри этноса, иногда им может являться 
внешний культурный контакт [10]; 

4) энтропийность этнических формообразований дает основание 
вести речь об этносинергетике как методологии этноанализа, позволя-
ющей исследовать внутрисистемные и эмерджентные процессы в этно-
системе как сложной нелинейной совокупности этносубъектов; 

5) возможности развития этнических общностей рассматриваются с 
помощью альтернативных путей (причем, состояние системы опреде-
ляется не только ее прошлым, но и будущим, то есть, она организуется 
в соответствии с аттрактором как следующей структурой самоорганиза-
ции системы); 

6) синергетическая методология предусматривает возможность об-
разования этнических общностей как сложного эволюционного целого и 
его частей (причем целое не является простой суммой частей, оно есть 
новым качеством); 

7) новая методология исследования этнических процессов призна-
ет важной не силу воздействия, а правильную топологическую конфигу-
рацию, архитектонику воздействия (малые, но правильно организован-
ные резонансные воздействия на этносистему представляются чрезвы-
чайно эффективными) [11]; 

8) раскрывает закономерности и условия протекания лавинообраз-
ных, неожиданных процессов и нелинейных процессов самоорганиза-
ции в этнических общностях. 
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ПОТРЕБИ ТА ІНТЕРЕСИ – ВИТОКИ РЕКЛАМНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
 

В статті розглядається реклама та її роль як джерела інформації і сучасного 
інструменту мобілізації людських ресурсів для задоволення потреб та інтересів. 
Рекламна діяльність,що формує новий тип відносин в суспільстві і новий тип 
особистості. 

Ключові слова: рекламна діяльність, потреби та інтереси,суспільство. 
 
Осмислюючи потреби та інтереси в контексті їх взаємозв'язку з рек-

ламною діяльністю, слід глибокого і всебічно усвідомлювати, що всі ці 
феномени пов'язані із людською працею. Вони, по-перше, породжені 
нею; по-друге, продовжують відтворюватися в інноваційні форми саме 
завдяки професійній праці. Ці три складові, які постали в даному дослі-
дженні, не можуть бути відокремлені одне від одного, бо вони утворю-
ють діалектичний взаємозв'язок в тих сьогоднішніх подіях і наших спра-
вах, якими сповнене сучасне життя людини. Отже, потреби, інтереси та 
сучасна реклама поєднані між собою і професійною працею, її розподі-
лом та розподілом її продукції і за допомогою рекламної діяльності.  

К. Маркс вперше в історії теоретичної думки глибоко і всебічно розк-
рив сутність людської праці, її зв'язок з потребами та інтересами, пе-
редбачив виникнення реклами як бізнес-структури в системі обміну 
товарами і послугами на споживчому ринку. "Розподіл, – писав К. Маркс, – 
у найбільш поверховому розумінні виступає як розподіл продуктів і, 
таким чином, уявляється більш віддаленим від виробництва і нібито 
самостійним у відношенні до нього" [1]. К. Маркс, незважаючи на те, що 
істотно обмежив поле дослідження праці, потреб та інтересів людини 
економічною сферою, наголошував на тих моментах, які породжували 
антагонізм між працею і капіталом, все ж таки сформулював істотно 
новий філософсько-світоглядний концепт взаємозв'язку потреби і праці 
та погляд на людину як суб'єкта виробництва і споживання. "Не тільки 
предмет споживання, але також і спосіб споживання створюється, таким 
чином, виробництвом не тільки об'єктивно, але також і суб'єктивно. 
Виробництво, таким чином, створює споживача" [2]. 

Цінним здобутком Маркса в його економічній теорії є ідея про те, що 
праця має стати найпершою соціальною потребою, коли вона, внаслі-
док удосконалення засобів виробництва шляхом подальшого розвитку 
науки і техніки, буде приносити людині естетичну й моральну життєву 
насолоду в єдності з отриманням відповідної для саморозвитку оплати 
праці. Водночас К. Маркс дещо однобічно розглядав потреби та інте-
реси людини у зв'язку з її працею, звузив їх до економічної складової 
суспільного життя. Р. Колінгвуд в цьому контексті писав: "Марксів погляд 
на історію має і силу, і слабкість; її силу – в проникненні крізь факти до 
логічного вузла понять, що лежать в основі цих фактів; її слабкість у 
вибиранні одного котрогось аспекту людського життя, в Маркса – еко-
номічного" [3]. Отже, це застереження Р. Колінгвуда щодо можливості 
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розгляду потреб, інтересів, праці і рекламної діяльності у вузькому, суто 
економічному ракурсі слід мати на увазі. Сьогодні можна з досить ваго-
мою достовірністю стверджувати, що поняття "потреби", "інтереси", 
"праця" органічно пов'язані, по-перше, зі зміною соціально-економічної, 
суспільно-політичної та соціокультурної ситуації у світі; по-друге, осмис-
лення соціального життя людей в глобалізованому інформаційному 
просторі у зв'язку з утвердженням реклами значно пожвавішало. Але 
жодна з проблем, котра зачіпає тісний взаємозв'язок потреб, інтересів 
людей, їх професійної діяльності і рекламної зокрема на соціально-
філософському рівні осмислення до кінця не усвідомлена.  

Еволюція соціально-філософської думки показала, що соціальна ре-
альність, по-перше, має внутрішню логіку структурування виробничих 
потужностей та їх взаємозв'язків; по-друге, потреби та інтереси вмонто-
вані в людській суб'єктності так, що вони значною мірою відображають 
вказану структуру; по-третє, існує відповідна організація суспільного 
життя з його інститутами обміну, споживання та просторово-часового 
спілкування, в межах яких рекламна діяльність через процес зв'язку і 
взаємодії виробництва, обміну, споживання, спілкування та мобільності 
функціонує в суспільному процесі розвитку і саморозвитку. Щоб знайти 
глибинні витоки рекламної діяльності та з'ясувати її зв'язки з потребами 
та інтересами людей, соціальних структур і, зокрема, держави, слід 
коротко охарактеризувати свободу, яка зачіпає корінні життєві інтереси 
всіх людей і всіх видів бізнесу, в тому числі й рекламного. "Свобода, – 
вважає М. Попович, – справедливість, солідарність (в більш ранньому 
варіанті – свобода, рівність і братерство) врешті-решт правила гри… 
свобода, як і інші вищі цінності, – це не щось безпосередньо дане, це 
продукт високої культурної еволюції, значною мірою раціональний і 
правничий регулятор" [4]. 

Розповсюдження рекламної діяльності в сучасному глобалізованому 
світі значною мірою зобов'язане такими цінностями, як свобода, рів-
ність, справедливість, приватна власність, конкуренція та ін. Реклама як 
різновид комерції, бізнесу в структурі розподілу суспільної праці форму-
ється на інституціональному рівні завдяки вищеозначених цінностей. 
Зв'язок рекламної діяльності з розширенням свободи підприємницької 
діяльності, свободою слова та іншими видами свободи засвідчує й про 
те, що інформаційна складова реклами в умовах демократії посідає 
важливе місце серед інших інформаційних джерел, сприяє формуванню 
світоглядних переконань, оцінки позицій, установок, уявлень та розви-
ває інтелектуальну допитливість, цікавість. Реклама в суспільстві з чітко 
фіксованими нормами свободи своєї інформацією гарантує людині сво-
боду думки, дії, вчинку. Окрім того, реклама працює в соціодинамічному 
поступі з огляду на розвиток різноманітних потреб та інтересів людини і 
суспільства. Рекламна діяльність, вже випробувана практикою іннова-
цій, стала працювати як система, продукована розумом. 

В цьому ракурсі реклама, на відміну від інших галузей виробницт-
ва,більш заглиблена в ядро соціальних потреб та інтересів з ураху-
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ванням особистих споживацьких смаків та потенційних емоційних за-
доволень. Важливим інноваційним поступом є по можливості швидка 
зміна тексту, символу, образу, взірця, схеми, щоб змінити уподобання 
й емоційну радість споживачів. Комерція охоплює всю систему вироб-
ництва реклами та її розповсюдження. Але сутність цього феномену 
виражається ще і в тому, що комерційні інтереси та потреби рекламо-
виробників та розповсюджувачів не завжди і навіть майже не збігають-
ся з інтересами споживачів рекламної продукції. Тому рекламовироб-
ники, мотивовані прибутком від реклами, не зацікавлені в реалізації 
своєї безкорисливості та самозречення. Об'єктивна і суб'єктивна логі-
ка волевиявлення у процесі життєдіяльності людини найтісніше пов'я-
зана з потребами та інтересами. Отже, не вдаючись до аналізу конце-
птуальних підходів у розумінні волі різними соціально-філософськими 
течіями, акцентуємо увагу на тому, що вольова регуляція поведінки, 
по-перше, значною мірою контролюється свідомістю; по-друге, внутрі-
шніми стимулами для волевиявлення людської поведінки виступають 
різноманітні потреби та інтереси. Інтереси і потреби в єдності з іншими 
конструктами людини й творять її "єство". 

Інтерес як форма пізнавальної потреби ініціює вольову актуальність 
та спрямовує її на усвідомлення цілі діяльності і в такий спосіб забезпе-
чує просування рекламованої продукції та повнішого і глибшого її осяг-
нення людським "єством".Володарювання як соціокультурний феномен 
має різні форми свого прояву:  

1) політична влада;  
2) розпорядно-господарська;  
3) влада батьків в полі сімейних стосунків;  
4) влада лідера в мікросоціальних групах;  
5) влада авторитета людини;  
6) влада кумира і т. ін.  
Коли відкинути політичне розуміння влади, то можна побачити, що в 

силу свого розрізнення форм прояву особистісного володарювання в 
певному соціальному середовищі реклама як соціокультурний інститут 
має певну владу над людьми, які сприймають її зміст і стають підвладні 
її ідеям. Є всі підстави розглядати рекламу як один з вагомих сучасних 
чинників заохочення спалахів волі людини до володарювання.  

Головним психологічним коренем схильності людського волевияв-
лення до володарювання є егоїзм. В сучасній філософській думці 
переважає розуміння егоїзму як ціннісної орієнтації людини, що харак-
теризується домінуванням своєкорисливих інтересів і потреб в її жит-
тєдіяльності без глибокого усвідомлення інтересів і потреб інших лю-
дей. Отже, егоїзм безпосередньо пов'язаний з інтересами і потребами 
людей та здатний формувати завищену самооцінку і посягання на 
певний соціальний статус у суспільстві. "Потреба у своїй дійсності є 
продуктом виробництва, – зауважує Ж. Бодрійяр, – виробляючи певні 
блага та послуги, підприємства продукують водночас і всі засоби під-
казування, повчань і навіювання" [5]. 
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Реклама покликана підказувати, повчати, навіювати людині, які пот-
реби і в який спосіб та якими товарами й послугами їх задовольняти. 
Цей аспект рекламної діяльності має досить чималий спектр тлумачен-
ня. Наведемо основні думки дослідників реклами. Цілком справедливо, 
на нашу думку, розкриває означені вище аспекти О. Феофанов. Він 
вважає, що реклама – це насамперед "комплекс психологічних способів 
впливу на свідомість потенційних споживачів з метою активного просу-
вання на ринок об'єктів реклами, чи то товар, послуга, чи політичний 
діяч, а також з метою створення позитивного іміджу фірм, організацій та 
окремих інститутів суспільства" [6]. Вдалим визначенням реклами є й 
таке: "Реклама – відгалуження масової комунікації, в руслі якого ство-
рюються і розповсюджуються інформативно-образні, експресивно-суг-
гестивні тексти, адресовані групам людей з метою спонукати їх до пот-
рібного рекламодавцю вибору і вчинку" [7]. 

Слід зауважити, що реклама явлена у феноменах, по-перше, виду 
діяльності; по-друге, одного із провідних комунікативних каналів вироб-
ника товарів і послуг до споживача; по-третє, вона є своєрідним механі-
змом психологічного впливу на волю, почуття і свідомість людей з ме-
тою формування і підтримки певного рівня потреб та інтересів до рек-
ламованої продукції. Дж. Росістер і Л. Персі вважають, що реклама грає 
свою роль в суспільній життєдіяльності, її можна охопити наступним 
поглядом: вона як засіб комунікації є "непрямою формою переконання, 
що ґрунтується на інформаційному або емоційному огляді переваг про-
дукту. Її завдання – створити у споживачів благодатне сприйняття про-
дукту і "зосередити їх увагу" на здійснення покупки" [8]. 

Отже, загальний погляд на рекламу фіксує, що вона є, по-перше, ві-
дверто прагматичним і своєкорисливим видом людської діяльності; по-
друге, оскільки вона існує у вигляді засобу комунікації, то вона є необ-
хідною ланкою, що єднає виробництво, обмін і споживання, водночас, 
розвивається, використовуючи оригінальні матеріальні носії раціональ-
них, емоційних, вольових рис людської сутності з метою створити у 
людей свій власний ідеал соціального статусу, щастя, забезпечення, 
гідного життя і т. ін. 

Із вищевикладеного випливає, що чуттєві та образні здібності вироб-
ників реклами тісно пов'язані як із знанням матеріалу інформаційного 
характеру, так і з знанням соціально-психологічних рис людини та окре-
мих соціальних структур. Соціальна характеристика людини як суб'єкта – 
споживача рекламної продукції має досить широкий діапазон варіацій. 
Крім того, потреби та інтереси різних людей по-справжньому відрізня-
ються. Якби людська сутність була постійною і незмінною, то вона як 
об'єкт впливу реклами змусила б її виробників дотримуватися раз і на-
завжди вироблених шаблонів впливу на свідомість людей. 

Реклама стала органічним конструктом капіталістичного виробниц-
тва, здатним цілеспрямовано творити не лише виробників, але й спо-
живачів нескінченних видів товарів і послуг. Це означає, що в сфері 
функціонування суспільства розвиток товарно-грошових відносин на-
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буває в рекламі специфічної форми, орієнтації, смислу, не втрачаючи 
своїх основоположних потреб та інтересів всіх учасників виробництва, 
обміну та споживання. Рекламу в сучасних умовах високотехнологіч-
ного виробництва і обміну можна вважати відносно незалежним видом 
виробництва, невичерпним за своїми законами, властивостями і стру-
ктурою матеріалом для культурно-історичного творення, розвитку. 
Така метаморфоза реклами не може бути ототожнена із звичайним 
утилітаризмом капіталістичного виробництва, оскільки вона стає здат-
ною поєднати матеріальне і духовне виробництво та перетворити 
суспільну життєдіяльність на власне буття і ствердження. Реклама в 
сучасному варіанті свого продукування й функціонування стала соціо-
культурною універсальністю суспільної суб'єктності, завдяки якій 
спроможна освоювати світ людських уподобань та відтворювати його 
за різними мірками, включно й художньо-естетичною. 

Маси індивідів в умовах перенасичення ринку товарами і послугами 
стають "поважними персонами", яких розглядають невичерпним джере-
лом споживання. Переміщення потреб та інтересів виробників товарів і 
послуг з економічної сфери у соціальну мало своєю передумовою роз-
виток науково-технічного та технологічного потенціалу, науково-технічні 
відкриття, особливо в галузі засобів масової інформації, цього "нового 
фактору духовного світу", який забезпечує в наш час необхідний контакт 
між індивідом і соціальним середовищем [9]. 

Отже, інформаційні процеси на основі сучасної електронно-обчис-
лювальної техніки активізували зв'язки між виробництвом, обміном і 
споживанням та розширили можливість отримати інформацію про знач-
но ширший спектр товарів і послуг, які виразніше були орієнтовані на ті 
чи інші потреби та інтереси. Сучасний мобільний зв'язок актуалізує 
власну активність у пошуку необхідних товарів і послуг, які здатні задо-
вольняти потреби та інтереси особи. Осягаючи зміст і форму реклами, 
людина водночас осягає і свої потреби та інтереси й розвиває їх та 
формує у своїй суб'єктності як пізнавальні потреби та інтереси, так і 
естетичні. Адже реклама має своїм складником не лише інформацію 
про рекламовану продукцію, але й художньо-естетичну форму, яка міс-
тить у собі свою власну здатність формувати потреби та інтереси. 

Реклама в єдності з іншими носіями інформації навчає наш розум 
відкривати світ інших цивілізацій. В глобалізованому світі рух товарів і 
послуг не знає кордонів. Отже, людина, яка сприймає рекламу глобалі-
зованого світу, розширює межі свого пізнання і самопізнання та допов-
нює свою суб'єктність пізнавальними потребами та інтересами. З-поміж 
усіх галузей інформаційної думки реклама справляє особливо глибокий 
вплив на ту складову людських потреб та інтересів, яка формує обурене 
відкидання тих речей, які були визначальними в певну історичну добу і 
які не мали художньо-естетичної цінності та не були досконалими за 
своїми функціями задоволення потреб та інтересів.  

Власна значимість особи у процесі обміну товарами і послугами в кі-
нцевому наслідку формує спектр інтересів і потреб як в суб'єктивності, 
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так і в інтерсуб'єктивності. Це означає, що існує внутрішній зв'язок між 
сформованими потребами та інтересами особи чи тими, що знаходять-
ся в процесі формування, та осучасненими рекламою товарами і послу-
гами, які здатні потенційно їх задовольнити. Потреби та інтереси в інди-
відуальній суб'єктності, усвідомлюючись, трансформуються в сферу 
інформаційного рекламного простору з метою самовизначення способів 
привласнення тих товарів і послуг, до яких пробуджена зацікавленість. 

Конкуренція і підприємницька свобода в рекламному бізнесі немовби 
нависають в інформаційному просторі над потенційними потребами та 
інтересами людей і оформляють широкий світоглядний простір і тим 
самим змушують людину, яка ініціювала свої потреби та інтереси, оці-
нити багатоманітну товарну продукцію і послуги та визначитися у їх 
привласненні. "Увійти в цикл споживання і моди – означає оточити себе 
речами і послугами на догоду своєму власному задоволенню, але ще й 
змінити буття та детермінацію. Це означає перейти від індивідуального 
принципу, основаного на автономії, характері, власній цінності "Я", до 
принципу постійної зміни залежно від існуючих правил, де цінність інди-
віда вимірюється його значущим відношенням" [10]. 

Потреби та інтереси людей в їх соціокультурній взаємозалежності та 
взаємообумовленості посідають досить вагоме місце. Особа, шукаючи 
шляхи до соціального самовизначення, здатна відкривати своє "Я" для 
"Ми". Наявність ідентичних потреб та інтересів людей в умовах товарно-
го виробництва, обміну і споживання значною мірою відрізняється мож-
ливістю їх задоволення і ще більшою мірою урізноманітнюється худож-
ньо-естетичними смаками. Це спонукає товаровиробників до продуку-
вання товарів і послуг, які мають у своїй сутності художньо-естетичні 
цінності. Нечуване зростання однорідних за потребами та інтересами 
товарів і послуг призвело до постійного вдосконалення виробничого 
потенціалу, який би забезпечив всезростаючі смаки й уподобання спо-
живачів. Новим у цій філософії виробництва товарів і послуг було те, що 
значно покращилась якість продукції, а художньо-естетична складова 
стає самодостатнім конструктом. 

Досить ґрунтовну характеристику постіндустріального суспільства 
дав американський соціальний філософ Д. Белл. Він так окреслив нові 
риси постіндустріального суспільства: по-перше, сфера послуг посіла 
провідне місце в суспільному житті; по-друге, відбулося нове структу-
рування суспільства, професіоналізація соціальних груп стала визна-
чальною тенденцією його розвитку; по-третє, в політичному житті до-
мінуючою силою стає професійно підготовлена політична еліта [11]. 
В новій постіндустріальній соціальній структурі відбулися динамічні 
зміни в потребах та інтересах людей. Отже, новим у розумінні потреб 
та інтересів у їх зв'язку з рекламною діяльністю було постійне зрос-
тання бізнесових структур у сфері обслуговування. Ця новостворена 
галузь подвоїла не лише рекламу, але головно потреби та інтереси 
людей на споживчому ринку. Соціальні структури країн постіндустріа-
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льного суспільства об'єднуються своїми інтересами і потребами на 
ринку товарів і послуг і більше не реанімують свою класову виразність, 
що супроводжувалась досить відчутним обмеженням потреб у їх спо-
живанні. Якщо в більшовицькому лексиконі найбільш вживані терміни 
"клас" і "суспільна маса", то в країнах з постіндустріальним рівнем 
розвитку потреб та інтересів і способом їх задоволення соціально-
філософська думка послідовно надавала перевагу категоріям "суспі-
льство загального добробуту", "громадянське суспільство", "демокра-
тичне суспільство", "суспільство споживання".  

Особисте споживання адекватне соціальним нормам, стало знако-
вим, особливо в той час, коли проблема збуту товарів і послуг дедалі 
була неадекватна масовому виробництву. Реклама в цих умовах стає 
одним із важливих каналів зв'язку між виробниками і споживачами. Рек-
лама створила в суспільній свідомості тодішнього суспільства ідеологе-
му про високий рівень масового споживання і досить швидко набула 
сили, що активізувало розвиток потреб різних соціальних верств та 
широкого спектру їх інтересів, зокрема, до спорту, туризму тощо. Вод-
ночас реклама на досить високий рівень підняла інтерес окремих соціа-
льних верств до престижних цінностей ринку товарів і послуг. В цьому 
рухові до престижних, коштовних товарів і послуг відбулося досить істо-
тне зрушення в динаміці потреб та інтересів людей, які належали до тих 
чи інших корпоративних інституцій. Власне в межах корпоративних соці-
альних структур окреслені вище потреби споживання престижних речей 
і послуг та особистий інтерес до підвищення свого соціального статусу 
стали певним уособленням історичної доби, в межах якої, реклама сти-
мулювала реформістські споживання та гуманізувала соціальні відноси-
ни. Отже, рекламу з того часу соціологи, філософи, економісти, політо-
логи та правознавці і соціальні психологи прагнуть розглядати у кон-
тексті трьох загальних процесів життєдіяльності суспільства масового 
споживання. По-перше, взаємодія рекламовиробників по узгодженню 
інтересів та потреб виробників товарів і послуг; по-друге, створювати 
рекламу, яка б відображала взаємозалежність інтересів, особливо еко-
номічних; по-третє, взаємопроникнення соціальних структур у сферу 
споживання, обміну і виробництва. Зрозуміло, що всі ці три типи зв'язків 
рекламовиробників та їх стосунків з товаровиробниками та споживача-
ми пов'язані між собою і впливають один на одного, але в цілому спо-
стерігається тенденція збільшення важливості реклами у просуванні 
товарів і послуг від виробника до споживача.  
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А. В. Пугач 
ПОТРЕБНОСТИ И ИНТЕРЕСЫ – ИСТОКИ РЕКЛАМНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В статье рассматривается реклама и ее роль как источника информации и со-

временного инструмента мобилизации человеческих ресурсов для удовлетворения 
потребностей и интересов. Рекламная деятельность,которая формирует новый 
тип отношений в обществе и новый тип личности. 

Ключевые слова: рекламная деятельность, потребности и интересы, общество. 
 

A. V. Pugach 
NEEDS AND INTERESTS – THE SOURCE OF ADVERTISING 

The article is about advertising and its role as a source of information and a modern 
tool to mobilize human resources to satisfy the needs and interests. Advertising, which 
generates a new type of social relations and a new type of personality. 
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СОЦІАЛЬНА СПРАВЕДЛИВІСТЬ  
ТА ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ  
РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ 

 
Розглядається поняття соціальної справедливості в контексті ринкової еко-

номіки, а також аналізується економічна ефективність функціонування соціальної 
справедливості в суспільстві.  

Ключові слова: соціальна справедливість, справедливість, ринкова економіка, ринок, 
економічна ефективність, конкуренція.  

 
Україна та багато інших країн опираючись на здійснення економічних 

реформ, намагаються перейти до сучасного, цивілізованого рівня роз-
витку ринкової економіки. У теоретичному осмисленні цього процесу, 
спочатку переважала точка зору (як серед вітчизняних, так і іноземних 
економістів), що цей перехід займе роки. Однак поступово стає ясно, що 
такий перехід розтягнеться на десятиліття. Зокрема, у постсоціалістич-
них країнах ще довгий час існуватиме своєрідна, так звана перехідна 
економічна система, або економіка перехідного періоду. Це своєрідне 
поєднання елементів адміністративно-командного управління економі-
кою і сучасної ринкової систем. Беззаперечним постає той факт, що 
завдяки еволюційно-революційним, соціальним процесам у багатьох 
країнах світу утверджується домінування ринкової економіки як основної 
і найбільш ефективної форми ведення господарства. Тривіальним є 
твердження проте, що основу такого господарювання складає товарне 
виробництво. Але, з позиції сьогодення під ним розуміється продуку-
вання приватними, відособленими виробниками речей та ідей, при цьо-
му кожен з виробників спеціалізується на виробленні одного якого-
небудь продукту, тому для задоволення суспільних потреб необхідна 
купівля-продаж продуктів на ринку, їхній обмін. У тривалому економіч-
ному еволюційно-революційному процесі "створення" ринку відбулося 
також завдяки пошуку людьми розв'язання споконвічної економічної 
дилеми: "протистояння рідкісних, обмежених ресурсів – необмеженим 
інтересам і потребам людини, що до продукування різноманітних благ".  

У кінці першого десятиліття ХХІ ст. людство як і раніше стоїть перед 
вибором постійного збагачення та соціальної справедливості, яка збері-
гає свою привабливість у якості багатьох соціально-економічних теорій. 
Вирішення цього протиріччя між потребами індивіда у захисті і дотри-
манні його інтересів, тобто справедливості, та необхідністю балансу між 
цими потребами, інтересами та реальною можливістю задоволення 
потреб і врахування інтересів кожного члена суспільства, могло б знизи-
ти кількість конфліктів у сучасному суспільстві. 

Одним з перших економістів, хто науково обґрунтував необхідність 
податків як інструменту справедливого розподілу багатства, був Уільям 
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Петті. Зокрема, він вважав, що податкова система держави має бути 
пропорційною, тобто багатий повинен платити більше, а бідний – мен-
ше, при цьому вказуючи на те, що країна стане багатшою, оскільки всі 
сплачені податки, залишаться у її межах. Так буде здійснюватися пос-
тійний оборот грошей та їх перерозподіл, який вертається у вигляді 
суспільних благ. Таким чином, на думку У. Петті, кожен має рівні шанси 
виграти чи програти при кожному наступному перерозподілі грошей за 
допомогою податків. Також Петті стверджував, що у будь-якому суспіль-
стві є багатий прошарок, який не залучає свої фінансові ресурси у виро-
бництві, а використовує їх як засіб накопичення ("мертві гроші"). Тому 
для більш справедливого розподілу благ, у тому числі грошей і багатст-
ва, він пропонує ввести у державі додаткові податки для таких людей. 
Крім того, У. Петті наголошував на тому, що кожен громадянин повинен 
платити відповідно до того, скільки він споживає. Це ще раз підкреслює 
його точку зору про те, що однією з головних функцій держави має бути 
турбота про її громадян за допомогою реалізації соціальної справедли-
вості. Варто наголосити на тому, що ці погляди стали основою для су-
часної системи прогресивного оподаткування у всьому світі [1]. 

Один з найвідоміших представників класичної школи економіки Адам 
Сміт також розглядав податки як основний важіль справедливого роз-
поділу доходів у суспільстві. А. Сміт зазначав, що розмір відповідного 
податку є платою за надані послуги держави. Але Сміт був прихильни-
ком теорії вільної конкуренції, тому держава виконувала лише другоря-
дні функції, які у подальшому отримали назву концепції "нічного сторо-
жа": убезпечення суспільства від насильств; забезпечення кожного ін-
дивіда від несправедливості і гноблення з боку інших членів суспільст-
ва; утримання громадських споруд і установ тощо [2]. 

Варто зауважити, що переважна більшість економістів сучасності, 
починаючи з А. Сміта, вважає, що соціальна справедливість у державі 
та на глобальному ринку можлива за наявності вільної конкуренції, коли 
жоден суб'єкт ринку не може вплинути на його кон'юктуру. Але практика 
життя виявила, що модель вільної конкуренції по суті є ілюзорною мо-
деллю, реалізація якої не можлива, оскільки сучасна економіка не фун-
кціонуватиме без існування монополій, особливо природних, які підтри-
муються самими ж державами (наприклад, державна монополія на ви-
робництво тютюну чи алкогольних виробів), глобалізаційних процесів та 
інтегративних об'єднань, починаючи із синдикатів і транснаціональних 
компаній та закінчуючи міжнародними митними союзами. Також ці фак-
ти засвідчують велику прірву між соціальною справедливістю та еконо-
мічними реаліями, оскільки завжди існували високорозвинені країни та 
країни третього світу, які виступають ресурсним придатком високороз-
винених країн і знаходяться в економічній та політичній кабалі. 

Звичайно, зміст соціальної справедливості на протязі існування 
людства змінювався, але, в цілому, основною ідеєю соціальної справе-
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дливості є наявність певної відповідальності між практичною роллю всіх 
індивідів у суспільному житті та їхнім соціальним становищем. Тобто 
справедливість є тим порядком людського життя, який має бути встано-
влений внаслідок відповідального виконання людьми своїх обов'язків. 
Тому вона передбачає відповідну оцінку людським діям та явищам, 
тобто встановлення етичної відповідності, наприклад, етичної оцінки 
справедливого розподілу благ у суспільстві. 

Варто зазначити, що етичний зміст соціальної справедливості тісно 
пов'язаний з економічною оцінкою, оскільки у більшості випадків, підля-
гають оцінці матеріальні блага, без яких існування людей неможливе. 
Проте, деякі представники класичної ліберальної теорії, зокрема 
А. Сміт, І. Бентам, заперечують існування справедливості з етичної 
точки зору, тому що це є лише релігійним забобоном, який порушує 
економічну свободу людини. 

Не дивлячись на високий ступінь розвиненості економічних відносин 
у сучасному суспільстві, постає загроза забруднення навколишнього 
середовища, вичерпності природних ресурсів та проблем гуманітарного 
забезпечення людства. Тому на сьогодні основною рисою моральних 
вимог бізнесу відносно суспільства повинна стати соціальна відповіда-
льність, що має підвищити соціальну справедливість у суспільстві. 
У такій ситуації основним завданням економічної системи та держави 
стає забезпечення умов рівних можливостей для кожної людини, реаліза-
ції її професійного і творчого потенціалу тощо. Реалізація ж принципу 
соціальної справедливості у ринковій економіці, як про це говорять пред-
ставники ліберальної теорії, здійснюється за рахунок диференціації дохо-
дів серед членів суспільства, як головного стимулу до економічної діяль-
ності для максимізації власних прибутків. Однак такий принцип не може 
повністю задовольнитися за допомогою саморегульованого ринку, оскіль-
ки він є непередбачуваним, а його некерованість з боку держави може 
призвести до катастрофічних соціально-економічних наслідків (економічні 
кризи, соціальні вибухи, війни, політична нестабільність тощо). Тому соці-
альну справедливість повинен реалізувати інститут держави, який має 
забезпечити соціальний захист для всіх верств населення, а також нада-
ти допомогу малозабезпеченим та іншим верствам населення, які не 
можуть працювати за об'єктивних причин, за допомогою соціальних про-
грам та гарантій. І хоча офіційно вважається, що така кількість населення 
є незначною, однак варто зазначити, що майже 70 % населення планети 
живе за межею бідності. Тому головним регулятором соціальної справед-
ливості все одно залишаються державні інститути.  

У сучасній ринковій економіці держава і корпоративний бізнес мають 
сприяти розвитку соціальної справедливості, яка повинна реалізовува-
тись в соціальній відповідальності, яка здійснюється через готовність 
відгукнутися на потреби суспільства, добровільно жертвуючи коротко-
строковими прибутками, та економічній свободі кожного члена суспільс-
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тва. До економічної свободи також треба додати й економічну та соціа-
льну захищеність, яка на думку лауреата Нобелівської премії у галузі 
економіки Фрідріха фон Хайєка не повинна бути привілеєм, а має бути 
доступна для кожного. Тобто, усі матеріальні та нематеріальні блага 
повинні бути доступнішими, даючи хоча б невеликий шанс самим бід-
ним верствам населення досягнути певних висот у житті. Але, як зазна-
чалося вище, у ринковій економіці завжди домінує конкуренція. Тому 
більшість філософів та представників теорії економіки добробуту ствер-
джують, що на сучасному етапі розвитку цивілізації людина стала сама 
творцем своєї долі. З цього приводу Хайєк також зазначав, що при кон-
куренції у бідної людини менше шансів досягнути багатства, ніж у лю-
дини, яка отримала у спадок власність, але, конкуренція є єдиним сере-
довищем, де людина залежить від самої себе. Тому збереження свобо-
ди вибору занять (економічної свободи) ринкова економіка не гарантує 
стабільності доходів для всіх [3]. 

Основними критеріями сучасної соціальної справедливості у сере-
довищі ринкової економіки та бізнесу є: скасування привілеїв та забез-
печення рівних можливостей для всіх; забезпечення державою соціаль-
ного захисту усіх громадян; затвердження нових принципів розподілу 
доходів та багатств. 

Соціальна справедливість повинна формуватись у "соціальній рин-
ковій економіці" основоположником якої став відомий німецький еконо-
міст Альфред Мюллер-Армак, який відзначав, що соціальне ринкове 
господарство є соціально-економічним устроєм, за якого цілеспрямова-
но організована економіка вільного ринку, що зберігається внаслідок 
регулювальної системи конкуренції, надає більш надійну гарантію соці-
ального прогресу – особливо тому, що соціальний прогрес на основі 
вільної системи, завдяки свідомому розробленню заходів, що відпові-
дають принципам вільного ринку, та перерозподілу доходів через дер-
жавний бюджет, коли розвиток конкуренції формує економічну базу для 
соціальних заходів, може бути організованим більш ефективно [4].  

Таким чином сучасне соціально орієнтована ринкова економіка на-
буває наступних рис: 

1) плюралізм форм власності;  
2) державне втручання в економічні процеси та відносини за умови 

виникнення небезпеки;  
3) здійснення антимонопольної політики для усунення можливих 

зловживань в економіці, що підвищує рівні можливості для всіх суб'єктів 
господарювання; 

4) втручання держави у розподіл особистих доходів за допомогою 
податків від найбільш заможних до незабезпечених і малозабезпечених 
верств;  

5) здійснення податкової реформи шляхом зниження податкового 
навантаження до рівня, що стимулює особисту економічну зацікавле-
ність в розширенні виробництва; 
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6) наявність розвиненої системи соціального забезпечення;  
7) отримання державних виплат безробітними, пенсіонерами й ін-

шими категоріями населення тощо [5]. 
Таким чином, держава та суб'єкти господарювання повинні співпра-

цювати між собою, щоб збудувати соціально орієнтовану ринкову еко-
номіку шляхом соціального захисту громадян країни з боку держави, 
лібералізації економіки за допомогою зменшення оподаткування для 
підприємств, які витрачають кошти на підтримку соціальної відповідаль-
ності (витрати на запобігання забруднення навколишнього середовища, 
витрати на благодійність, працевлаштування інвалідів тощо). 

Одним з найбільш проблемних сегментів у сфері узгодження економі-
чних інтересів виступає характерна для будь-якого суспільства нерівність 
доходів і, відповідно, нерівність доступу до ресурсів та благ. У ході істори-
чного розвитку суспільства така нерівність не тільки не зникає, але й на-
буває нових форм прояву. Найчастіше сучасне суспільство називають 
суспільством подвійного стандарту, характерними рисами якого є, з одно-
го боку, рівні права всіх громадян демократичної держави, а з іншого 
боку, нерівні можливості людей. Дійсно, всі громадяни правової держави 
рівні перед законом і наділені рівними політичними правами. Однак існу-
ють безліч як суб'єктивних, так й об'єктивних чинників, які не тільки зумо-
влюють сутність особистості кожної людини, але і наділяють її більшими 
чи меншими здібностями. Саме ця нерівність можливостей людей на 
споживчому ринку проявляється у нерівності їх доходів. 

Ринковий розподіл доходів означає лише одну справедливість: до-
ходи усіх власників факторів виробництва формуються на основі законів 
попиту та пропозиції, а також граничної ефективності цих факторів. Крім 
того, у будь-якому суспільстві є люди, які, по-перше, не мають факторів 
виробництва – незаможні і непрацездатні (діти, пенсіонери, інвалідами); 
по-друге, не можуть застосувати свою працю (безробітні); по-третє, не 
бажають працювати в силу своїх переконань або інших причин. У ре-
зультаті хтось заробляє дуже скромні кошти або зовсім нічого, тоді як 
інші мають дуже великі заробітки. Тому ринковий механізм ніяким чином 
не дає гарантованого рівня добробуту, що виявляється у значному роз-
шаруванні суспільства за доходами [6]. 

У свою чергу, певна ступінь диференціації доходів необхідна рин-
ковій економіці, оскільки вирішує завдання формування економічного 
стимулу шляхом розвитку матеріальної зацікавленості індивіда у під-
вищенні ефективності своєї господарської діяльності, в основі якої 
лежить безпосередня залежність між мірою праці та мірою її оплати. 
При відсутності такої диференціації доходів неможливо створити сти-
мулів для розвитку економічної діяльності та виробничих відносин. 
Зокрема, відомий французький економіст та соціолог Бертран де Жю-
венель виділив дві передумови, які визначають рівень диференціації 
доходів у ринковій економіці: 
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1) різниця у доходах є найвиразнішою у тих країнах, де найбільш 
кваліфіковані кадри не мають інших заробітків, ніж заробітна плата; 

2) амплітуда у доходах є максимальною у країнах, де обсяги вироб-
ництва на душу населення є найбільшими [7]. 

Таким чином, прагнення до рівності у розподілі доходів втілюється в 
соціальній справедливості, яка супроводжується падінням економічної 
ефективності. Вибір між рівністю та нерівністю доходів фактично й тра-
нсформується у вибір між соціальною справедливістю та економічною 
ефективністю. 

Однак теоретики філософської та економічної думки вважають, що 
проблему узгодження економічної ефективності та соціальної справед-
ливості можна усунути за допомогою соціально-орієнтованої економіки 
особливо у період зародження постіндустріального суспільства. Проте, 
не дивлячись на те, що фактором економічного та соціального розвитку 
постіндустріальної економіки є творча праця людини, це не гарантує 
направленості економіки розвинутих країн на особистість. Індивід в 
умовах становлення постіндустріального суспільства повинен творчо 
мислити, орієнтуватися у зростаючих інформаційних потоках, викорис-
товувати новітні досягнення науки і техніки. Тому тільки в цьому випадку 
можна говорити про його повноцінну участь у виробничому процесі, що 
вимагає від суспільства забезпечення високого індексу людського роз-
витку, а отже, і перегляду позиції не тільки однієї держави, а й світової 
спільноти щодо вирішення питань соціальної справедливості та еконо-
мічної ефективності, оскільки більшість країн світу залишається на рівні 
індустріального розвитку. 

Існування країн із слабо розвиненою економікою та жорстка конку-
ренція породжують феномен дешевої робочої сили, що веде за собою 
низку проблем, які унеможливлюють вирішення проблеми соціальної 
справедливості:  

1) збільшення прірви між бідними та багатими верствами населення; 
2) зменшення якості матеріальних благ у більшій мірі, ніж їхньої ціни; 
3) збільшення економічної залежності менш розвинених країн від 

більш розвинених; 
4) неефективне виробництво, основною метою якого є зменшення 

собівартості продукції, а не покращення технології виробництва, що 
могло б зменшити викиди навколишнього середовища, покращити без-
пеку умов праці та підвищити соціальну відповідальність корпоративно-
го сектору перед населенням. 

Тому вирішення проблеми узгодження соціальної справедливості і 
економічної ефективності залежить не тільки від конкретного підприємст-
ва, держави, але й від зусиль міжнародних організацій. Так, відомий 
шведський економіст Гуннар Мюрдаль у свої праці "Азійська драма: дос-
лідження бідності народів" зазначав, що головною причиною економічної 
відсталості більшості країн, що розвиваються, є не сама господарська 



 73

система традиційного типу, а насамперед колосальна глибина нерівності 
у суспільстві, що заважає проведенню справжніх системних реформ, 
оскільки не забезпечує ефективних стимулів до продуктивної праці. З цих 
позицій Г. Мюрдаль вважав, що економічний розвиток можливий лише за 
умови задоволення основних потреб усіх членів суспільства [8]. 

Як йшлося вище, підвищенню соціальної справедливості у суспільс-
тві слугує й зростання соціальної відповідальності підприємств шляхом 
збільшення витрат на збереження навколишнього середовища, вкла-
дення коштів у благодійність тощо. Однак, практика показує, що голов-
ною метою всіх суб'єктів господарювання у ринковій економіці залиша-
ється максимізація прибутку. Зокрема, на думку Нобелівського лауреата 
у галузі економіки Мілтона Фрідмана будь-яка комерційна організація 
насамперед є економічним осередком суспільства, що несе відповіда-
льність за вироблену продукцію та максимізацію своїх прибутків. Тому 
економічна відповідальність підприємства зводиться лише до максимі-
зації прибутку. Натомість, тільки люди несуть соціальну відповідаль-
ність, а суб'єкти господарювання звітують тільки перед власними акціо-
нерами, а не перед суспільством в цілому. Тому М. Фрідман вважає, що 
діяльність компанії має підпорядковуватися одержанню максимального 
прибутку доки дії організації не виходять за рамки закону [9], але це 
лише юридична відповідальність, яка тягне за собою певні санкції, які 
можуть дорого обійтися компанії. Тобто це не є усвідомленням необхід-
ності впровадження саме соціальної справедливості в економічні відно-
сини. В цілому, така концепція підтверджується на практиці, що свідчить 
про слабкість розвитку соціальної справедливості у світі. 

Розгорнуту концепцію соціальної справедливості як важливої умови 
функціонування держави, що забезпечує гідне життя своїх громадян, 
розробив Аристотель. Справедливість він вважав найвеличнішою із 
чеснот. Вважаючи соціальну нерівність в рабовласницькому суспільстві 
справедливим і моральним, Аристотель, тим не менш, виступав проти 
надмірних контрастів в матеріальному положенні людей, коли одна 
частина громадян розкошує, а інша – перебуває у бідності. Для виправ-
лення такої несправедливості держава повинна "… або зблизити бідних 
з заможними, або змінити середніх громадян, що веде до припинення 
внутрішнього розбрату, який виникає на ґрунті нерівності" [10].  

Проблема соціальної справедливості тісно пов'язана з проблемою 
рівності і нерівності людей в конкретних історичних умовах. Іноді мож-
на зустріти твердження, що справедливість є не що інше, як послідов-
но проведене рівність. І це думка не випадково, воно історично зумов-
лено. "У людській душі, – як вірно зауважує один з дослідників, – за-
кладено глибоке прагнення до рівності, у ній ще первісним кам'яною 
сокирою висічено не стираються напис:" все порівну ". Проте бажання 
відзначитися, виділитися, отримати більше теж властиво людській 
натурі. Складно організоване суспільство, засноване на поділі праці і 
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соціальної ієрархії, породжує правові уявлення, які санкціонують нері-
вність людей, що випливає з відмінностей між ними. Суперечливе 
співвідношення рівності і нерівності складає серцевину історично мін-
ливих концепцій справедливості [11].  

Соціальна справедливість виступає як категорія, за допомогою якої 
характеризується об'єктивно обумовлена рівнем матеріальної і духовної 
зрілості суспільства міра рівності і нерівності в життєвому становищі 
різних соціальних спільнот та індивідів. Справедливість, співвідносячи 
людей і їхні вчинки, визначає, в чому і як люди неодмінно повинні висту-
пити як рівні один одному, і в чому і як вони можуть і повинні відрізняти-
ся один від одного. Як писав великий російський філософ І. А. Ільїн, 
"справедливість є мистецтво нерівності. В основі його лежить увагу до 
людської індивідуальності і до життєвих відмінностей" [12].  

Отже, соціальну справедливість у загальному тлумаченні можна 
розглядати як одну із основних соціально філософських категорій, що 
розкриває внутрішні закони розвитку суспільства як системи, витоки 
формування його окремих інститутів. "Соціальна справедливість є 
соціально-філософською категорією для визначення фактичного стану 
суспільних відносин, які відображаються в суспільній свідомості з точ-
ки зору їх відповідності уявленням людей про відповідний соціальний 
порядок, який забезпечує вільний розвиток, достойний рівень та якість 
життя громадян" [13].  

Філософський зміст соціальної справедливості тісно пов'язаний з 
економічною оцінкою, оскільки у більшості випадків, підлягають оцінці 
матеріальні блага, без яких існування людей неможливе. Таким чином, 
згідно з думкою більшості економістів, соціальної справедливості у рин-
ковій економіці можна досягти за наявності вільної конкуренції, яка по-
роджую диференціацію доходів, що є передумовою економічного сти-
мулу та рівних можливостей для кожного. Проте практика засвідчує, 
щодо ідеалу соціальної справедливості можна наблизитись лише за 
умов функціонування соціальної ринкової економіки (соціально орієнто-
ваної держави), яка у взаємодії із корпоративним бізнесом та міжнарод-
ними організаціями знайдуть компроміс між соціальною справедливістю 
та економічною доцільністю і ефективністю.  
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СОЦИАЛЬНАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ В УКРАИНЕ 
Рассматривается понятие социальной справедливости в контексте рыночной 

экономики, а также анализируется экономическая эффективность функциониро-
вания социальной справедливости в обществе.  

Ключевые слова: социальная справедливость, справедливость, рыночная экономика, 
рынок, экономическая эффективность, конкуренция.  
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Discusses the concept of social justice in the context of a market economy, as well as 
an economic analysis of the efficiency of social justice in the society.  
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МЕТАФІЗИЧНЕ ВЧЕННЯ І. ГІЗЕЛЯ У КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ  
ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКОЇ ФІЛОСОФІЇ XVII–XVIII ст. 

 
В статті розглядається метафізичне вчення у філософії І. Гізеля, яке відобра-

жає погляди мислителя на низку проблем та були актуальними для західноєвро-
пейської філософії XVII–XVIII ст. Серед них можна виокремити, зокрема, питання 
про природу та розподіл сутнього, проблему універсалій, матерії та форми. Осми-
слення даних проблем, порушених в трактаті, потребує глибокого проникнення, 
адже лише таке проникнення дає змогу з'ясувати витоки у філософському курсі 
метафізичної побудови, створеної І. Гізелем на основі поширених на той час тео-
ретичних напрацювань відомих вчених.  

Ключові слова: сутність (властивості сутнього – passiones entis), існування, матерія, 
форма. 

 
І. Гізель був людиною своєї доби, однак помітно випереджав свою 

епоху в сфері ідей. Його продукування ідей, мислення відображають 
головні духовно-культурні новації, які висвітлюються в політиці, культу-
рному житті, філософській рефлексії. Вже в той час І. Гізель приймав 
активну участь в розвитку православ'я, що прослідковується в полеміці 
з католиками разом з доповненням до християнського вчення аргумен-
тами розуму та використання філософії до богословської проблематики. 
Аргументації філософа відображені в курсі філософії "Твір про всю 
філософію" (Opus totius philosophiae). Нині праця філософа зберігається 
в ІР НБУВ та складається з чотирьох частин: логіки (арк. 2–278), фізики 
(арк. 279–618), метафізики (арк. 619–644), та міркувань (disputationеs) 
про Бога та ангелів (арк. 645–677). Зміст курсу побудований таким чи-
ном, що богословські-філософські питання про Бога та його атрибути, 
сутність ангелів розглядались філософом як завершальний цикл про 
філософію. Курс І. Гізеля, прочитаний у першій половині XVIIІ ст. висвіт-
лює основні тенденції стилю мислення свого часу та постає необхідним 
теоретичним фундаментом для викладу християнського світобачення в 
раціонально-дискурсивному, аристотелівському вимірі. Важливий факт, 
що засвідчує актуальність дослідження творчості І. Гізеля є наявний 
великий обсяг праць, які представлено на сьогоднішній день науковій 
громадськості й широкому загалу видання філософських та богословсь-
ких текстів мислителя, що в свою чергу, представляє новий підхід до 
вивчення інтелектуальної історії ранньомодерної доби та дає змогу 
розкрити вчення філософа в новому ракурсі. 

Західноєвропейська філософія XVII–XVIII ст. створює свої метафізи-
чні системи, котрі базуються на досягненнях античної метафізики та на 
вченнях Фоми Аквінського, Йонса Дунса Скота, Франциска Суареса, та 
інших, піднімаючи та розвиваючи питання буття до найвищого рівня. 

Найпотужніші доктрини: томізм, скотизм, оккамізм довгий час система-
тизувалися, розвивалися в європейських університетах та до сих пір 
складають спадщину для наступних інтелектуальних епох. Досліджуючи 
метафізичні проблеми, І. Гізель не міг осторонь обійти здобутки західно-
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європейських вчених. Щоб простежити вплив ідей попередників у пошуках 
істини треба зрозуміти, яке місце відвести трактатові І. Гізеля, визначити 
міру його значущості в межах ранньомодерної традиції і дати уявлення 
про потенціал філософських пошуків філософа. Тому слід хоча б коротко 
зупинитися на основних аспектах метафізичного вчення І. Гізеля.  

Безсумнівно, аристотелізм в філософії І. Гізеля відіграє неабияку 
роль. Всі роботи Аристотеля такі як "Метафізика", "Про душу", "Фізика", 
"Нікомахова етика", "Політика" і т. п., а разом схоластичний фундамент 
думки представляють вплив натуралізму та античного інтелектуалізму, 
адже ніхто із представників ранньомодерної доби не був вільним від 
аристотелізму повністю, оскільки філософські ідеї, термінологія Аристо-
теля дуже глибоко вкорінюється в європейській культурі. Так само як 
Альберт та Фома Аквінський, І. Гізель вважав, що філософія Аристотеля 
повинна бути використана для цілей християнського богослов'я, христи-
янський аристотелізм має право на існування в проявах актуальних 
запиту тодішнього суспільства. Принаймні підтвердженням цього є фун-
даментальні праці І. Гізеля "Твір про всю філософію" та "Мир з Богом 
чоловіку", та проблеми, котрі філософ торкається в своїх дослідженнях. 
За методом міркування, стилю міркувань І. Гізель визнає Аристотеля 
авторитетом у філософських питаннях, цитуючи його, використовуючи 
думку Аристотеля як аргумент. Розкриваючи зміст метафізики І. Гізель, 
подібно як Д. Скот акцентує увагу на тих питаннях, на яких зосереджу-
вався Аристотель: буття та суще, сутність, форма та матерія, природа 
та свобода, Бог та світ. 

Найвище суще – Бог Аристотеля є чистою формою та першодвигу-
ном, ціллю для всього іншого. Бог Аристотеля, є чисте мислення, мис-
ляче саме себе. Бог Аристотеля як першодвигун, імманентний природі, 
а не трансцендентентний, раціонально виводить її початок та завер-
шення. Тому філософію Аристотеля можна називати натуралістичною, а 
його богослов'ям – "раціональним" богослов'ям. Оскільки це богослов'я, 
за Аристотелем, раціональна наука про суще, то воно водночас є ме-
тафізика. Така інтерпретація у філософію Аристотеля необхідний нам 
для розуміння співвідношення богослов'я та метафізики у Дунса Скота. 
Адже багато того, що ми побачимо, відноситься до Аристотеля, відно-
ситься до Дунса Скота та в певній мірі І. Гізеля. Перш за все, це тлума-
чення метафізики як науки загальної, предметом котрої являється сутнє 
як таке, яке спільне для бога та створінь, незалежно від того, якого воно 
роду. Отже, метафізика має своїм предметом всі види буття, і буття 
Бога, так як Бог, відповідно І. Гізелю та Д. Скота, є сутнє безкінечне та 
абсолютне. Відповідно в певному аспекті, а саме в аспекті свого буття, 
Бог може розглядатися як об'єкт або предметом метафізики, а це в 
свою чергу може означати, що в певній своїй частині метафізика спів-
падає з богослов'ям, що здавалось би відповідає позиції Аристотеля. 
Адже довгий час середньовічна метафізика мала релігійний акцент, 
зводилась до теології, де перше начало Бог як перше начало прийма-
ється на віру, а не стверджується шляхом доведення. Представник 
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середньовіччя Фома Аквінський використовує основні поняття Аристо-
теля (сутність, існування, матерія, форма тощо), надаючи їм християн-
ського змісту, тому Бог, на думку філософа, представляє в собі єдність 
сутності і існування, окремі ж речі існують завдяки їх причетності до 
Бога. Метафізика досліджує підстави всього сущого та проникає в пер-
шу причину – абсолютне буття Бога.  

Що ж стосується І. Гізеля, подібне трактування можна пояснити релі-
гійною ситуацією в Україні кінця XVI – початку XVII ст. Релігійна війна 
охопила всю Європу. Тому релігійне протистояння між католиками, 
протестантами та православними створювало неймовірний поштовх 
для вироблення метафізичної традиції. Тоді як для православної, біль-
ше протестантської теології характерне визнання метафізики принципо-
во негативною наукою, яка не приводить до спасіння душі, а тільки від-
волікає від правильного пошуку істини. Лише у католицькому середови-
щі потужні теологічно-метафізичні системи Альберта Великого, Томи 
Аквінського та Йонаса Дунса Скота набували розвитку. 

Вищі школи православного спрямування, в тому числі Києво-
Могилянська академія усвідомлюють необхідність відповіді на цей по-
тужний інтелектуальний виклик. 

 Дуже вагомим внеском та цікавою інтерпретацією І. Гізеля для фі-
лософської думки того часу є питання про природу та розподіл сутнього. 
На його думку "сутнє як те, що існує, має істинні й реальні властивості 
або явища, але невіддільні від нього за природою речі" [1]. Такими вла-
стивостями або явищами сутнього він виділяє єдине, істинність та доб-
ро, природне існування яких аргументується посиланнями на Аристоте-
ля. До компетенції метафізики І. Гізель відносив докази існування Бога 
через такі властивості як істинність, єдине, благо – "трансценденталії" 
(поняття Д.Скотта), та інші його атрибути. Єдине І. Гізель визначає на-
ступним чином:  

1. "Це те, що не має поділу, оскільки воно є неподільним, є єдиним". 
2. Єдине не додає до сутнього нічого реального та позитивного. 
3. Єдине як таке – це одне, а осягнути єдине як таке, що існує, – це 

зовсім інше. 
4. Єдине є нічим іншим, к неподільним сутнім, бо те, що називаєть-

ся "єдиним", є не лише неподільним у собі, але й одночасно відділеним 
від усього іншого. 

5. П'ять родів єдностей, а саме: трансцендентальна, категорична, 
кількісна, формальна та універсальна [2]: 

а) трансцендентальна є та, що насамперед збігається з сутнім, оскі-
льки воно є таким, що існує,і з іншими речами, оскільки вони є сутніми; 

б) категоричною є та, яка з буттям властивостей дискретної кількості, 
так що з такої складної єдності виникає ця дискретна кількість або число; 

в) кількісною є та, яка серед численно менших надає природі неко-
мунікативності, або яка йде за індивідуальною різницею всякої природи, 
хоч та природа, кількісно одна може бути комунікативною для багатьох 
супозитів; 
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г) формальною є та, що йде за формальним значенням кожної речі 
і абстрагується як від універсальної так і від кількісної. 

Добре є властивістю сутнього, як і "єдине" та "істинне". Ним є все, 
що є або може бути, принаймні оскільки воно може бути. Воно узгоджу-
ється з божим розумом і тому є істинним, а крім того, узгоджується з 
божою волею й тому є добрим".  

Порядок між трьома простими властивостями, І. Гізель пояснює так: 
"Першим у ряді є "єдине", другим "істинне", а третім – "добре". І справді, 
те, що "єдине є першою властивістю. Очевидно, бо воно відповідає 
сутньому мірою досконалості (absoluto), а істинне є та "добре" – мірою 
оціненності (respectivi), звичайно, в ряді щодо інтелекту та прагнення. 
Бо те, що є досконалим, в ряді передує оціненому (respectivurn), а іс-
тинне є ранішнім від доброго, тому що між цими афектами зберігається 
та сама підпорядкованість, яка спостерігається між розумом та волею 
Але розум, оскільки він пізнає все як значення "істинного" є ранішнім від 
волі, яка займається "добрим" [3].  

Схоластичне вчення про "passiones entis" ("властивості сутнього") чи 
вчення про "трасценденталії" ще Боецій визначив в трактаті "Про бла-
гість субстанцій. Філософ зазначав про те, що будь-яке сутнє, настільки 
сутнє, яке володіє властивостями єдності, блага та істинного. Пізніше ці 
властивості названі як "passiones convertibiles" ("оборотними властивос-
тями), до яких і додались passiones disiunctae ("відокремлені властивос-
ті"), а саме: "кінечність" та "безкінечність", "необхідність" та "контингент-
ність", які охоплюють сутнє, але розділяють його між собою. В свою 
чергу, властивості проектуються на Бога як найвищу істоту. Таким чи-
ном, Бог повинен розумітись настільки ж благим, істинним та єдиним.  

Тоді як "passiones disiunctae" розділялись між Богом та творінням. 
Атрибути Бога – безкінечність та необхідність, а творінь – конечність та 
контингентність. Такі властивості, як "оборотні" та "відокремлені", поєд-
нуючись у Бога, створювали розуміння як безкінечно благого, необхідно 
єдиного та необхідно істинного, що показували головні метафізичні 
характеристики Бога, що виникають із самого Бога, розуміння як Сут-
нього. У Томи Аквінського, як відомо, сутність та існування розрізняють-
ся реально. Таким чином, І. Гізель, викладаючи томістський і скотистсь-
кий інтерпретації на проблему сутності й існування, схиляється до ско-
тистського обгрунтування.  

Розглядаючи поняття матерії, яке походить від Аристотелівського ви-
значення матерії як щось такого, що не є ані суттю речі, ані чимось кількі-
сним, ані чимось якісним, ані будь-чим, що характеризує суще, вчені спи-
ралися на дане визначення. Так, Дунс Скот обґрунтовує те ж саме, тобто 
що перша матерія є сущим. Такої ж думки дотримується не менш відомий 
вчений Франциско Суарес, стверджуючи, що перша матерія має свою 
власну сутність, відмінну від сутності форми, і своє власне існування, 
інакше вона не являла б собою щось реальне. Щодо позиції І. Гізеля, то 
філософ характеризує першу матерію як сущісний акт, погоджуючись з 
вище названими відомими мислителями, які у своєму розумінні першої 
матерії спиралися на визначення, дане Аристотелем.  
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Для позначення ідеї внутрішньої єдності буття при розумінні світу як 
деякої цілісності використовується філософська категорія субстанції. 
Філософський зміст категорії субстанція (від лат. "substantia" – "сут-
ність", "дещо, що лежить в основі"), що позначає внутрішню єдність 
різноманіття речей світу, визначається ідеєю абсолютної самодостатно-
сті, автономності існування й ідеєю першоначала всього, що існує. Ви-
знано, що в схоластичній філософії будь-яка емпірично дана субстанція, 
у тому числі й людина, розумілася як складене (compositum) з матерії і 
форми. Кожен з цих названих елементів субстанційної єдності вважався 
так званою неповною субстанцією (substantia incompleta), тобто такою, 
що існує не сама по собі, а як частина повної субстанції або тієї чи іншої 
живої чи неживої речі. Таким чином, І. Гізель розуміє першу матерію, 
яка є сущісним актом (esse actum entitativum), тобто є неповною субста-
нцією, та розглядається як до певної міри актуалізована, бо містить 
відповідний собі ступінь буття. Я. Стратій трактує розуміння І. Гізеля 
наступним чином: "для того щоб вона стала досяжною для спостере-
ження, вона повинна бути визначеною акциденціями, тобто мати кількі-
сні, якісні характеристики, місце перебування, в'язок з іншими субстан-
ціями, а це означає – бути визначеною формою, бо саме від форми 
походять зазначені характеристики, і завдяки формі матерія стає інди-
відуальною річчю, яка відрізняється від усіх інших речей, а також кла-
сифікується в межах певного роду й виду. Тому І. Гізель, представляє 
своє розуміння, з одного боку, як quidditas (щойність), як natura, тобто як 
сутність, котра, якщо її розтягнути до універсальності, відображає сут-
ність буття виду, відповідає рівню виду, тобто визначає душу людини як 
такої; а з другого – ця ж таки душа, якщо її стягнути до індивідуальної 
форми, репрезентує сутність буття окремої людини, що формує конкре-
тне тіло, керує ним і в міру свого розгортання як першого акту здійснює 
становлення індивідуальної людської особистості" [4]. 

Не менш важливою є проблема універсалій. Зазвичай питання про 
універсалії сприймається виключно як проблема середньовічної філо-
софії, адже саме в цю добу набирає обертів дискусії про загальні пи-
тання (універсалії), та не представляє, здавалось би, ніякого інтересу в 
наш час, коли схоластика в її класичному розумінні давно вже являється 
далеким минулим. Однак часто філософи попередніх епох формулюва-
ли актуальні і по сьогодення вічні проблеми на мові своєї епохи. Саме 
тому вони і здаються застарілими і здаються такими, хоча насправді 
застаріла лише форма, але ніяк не зміст. А от щодо питання: як вони 
виникають, до сих пір існують суперечності. Дехто переконаний, що поза 
світом, у свідомості Бога, інші – в самому світі, треті – як форми нашої 
свідомості. Проблема універсалій піднімає важливе питання: чи існує в 
реальному, об'єктивному бутті дещо загальне, сутнісне, закономірне чи 
навпаки об'єктивна реальність виглядає як набір ніяким чином не пов'я-
заних незбагненних одиничних предметів, які раціонально не описати і 
все закономірне, весь світ з його законами, правилами, пропорціями 
повністю весь в людській свідомості? Відповідно позиція, яка проголо-
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шує, що світ осмислений, оформлений існує лише в людській свідомості 
характерна для номіналіста, а той, який існує об'єктивно – для реаліста. 
Номіналізм в своєму логічному розвитку розвиває суб'єктивістську філо-
софію, тоді реалізм – об'єктивістську. Як ми можемо побачити ці дві 
позиції дискутують до сьогоднішніх днів, дискусії між номіналізмом та 
реалізмом не закінчилися в середньовіччі і продовжується, однак в кон-
тексті іншої культури, на запит тих актуальних питань, які виникають в 
рамках сучасної епохи, перетворивши спір про раціональність світу.  

І. Гізель як людина своєї епохи ставить притаманні тому часові пи-
тання: про онтологічний статус універсалій. Питання про універсалії 
включає в себе великий комплекс окремих філософських питань, та 
розглядаються у різних філософських дисциплінах та порушує такі про-
блеми, як проблема співвідношення єдиного і множинного; проблема 
абстрактного і конкретного; співвідношення мислення і буття. Одним з 
головних завдань вченого відповісти на питання про статус універсалій, 
зрозуміти, що представляє реальність побачена крізь призму логічних 
структур, взаємовідношення сутностей, що відповідають значенням 
одиничних і загальних понять.  

Можемо представлену І. Гізелем позицію кваліфікувати як помірко-
ваний реалізм. Адже важливість концепції полягає у тому, що універса-
лії на певний спосіб існують у реальності, представлені в сутності 
(essentia) речей. Однак ця позиція є достатньо поміркованою, бо приро-
да secundum se не має позитивної (тобто справжньої) загальності, адже 
реально не існує чогось, чому ми б могли приписувати загальні преди-
кати, однак існує щось, що позбавлене одиничних предикатів. 

Отже за І. Гізелем, універсалії не мають реального буття, однак мають 
реальне розрізнення і може бути справжнім реальним (distinctio realis 
proprie), яке виникає між такими сущими, які можуть бути віддільні, тобто 
одне з них може існувати без іншого, або з яких одне є принципом для 
іншого. Якщо проаналізувати позицію І. Гізеля, можна побачити, що вона 
є близькою до томіста Томаза де Віо Каєтана (кардинала Каєтана) (Caje-
tanus), що зауважив М. Симич у праці "Проблема розрізнень і універсалій 
у філософському курсі Інокентія Ґізеля". Томаз де Віо Каєтан був впливо-
вою особою на той час, який коментував твори Томи Аквінського [5]. 

Таким чином, позиція І. Гізеля ґрунтується на принципах Бог-Люди-
на-Всесвіт. Філософ розглядає устрій світу, шляхи його пізнання, приз-
начення людини у світі. З іншого боку, звернення І. Гізеля до класичних 
зразків є для нього певною мірою засобом критики сучасності, з іншого 
боку, спробою поєднати та узгодити різнорідні елементи минулого, адже 
позиція філософа передбачає вибіркове ставлення до минулого, де він 
надає пріоритет класичним зразкам перед пізнішими надбаннями. Дос-
лідження творчого доробку І. Гізеля потребує необхідності, насамперед, 
враховувати статус знання, наукових директив, притаманні цій добі. 
Важливими для цього є економічні, соціальні та ідеологічні передумови 
існування наукових установ, інтелектуалів, викладачів. Можна зауважи-
ти, що творчість І. Гізеля визначала та закріпила свої світоглядні позиції 
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у координатах сучасних європейських теолого-політичних дискусій та 
створила комунікативну систему в межах західноєвропейської філософії 
ранньомодерної доби. 
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Я. Ю. Угляр 
МЕТАФИЗИЧЕСКОЕ УЧЕНИЕ И. ГИЗЕЛЯ В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ  

ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОЙ ФИЛОСОФИИ XVII–XVIII вв. 
В статье рассматривается метафизическое учение и отображает взгляды 

мыслителя на ряд проблем, которые были актуальными в западноевропейской 
философии XVII–XVIII ст. вв. Среди них можно выделить вопрос о природе и расп-
ределения сущности, проблему универсалий, материи и формы. Осмысление дан-
ных проблем, затронутых в работе, требует глубокого проникновение, ведь 
такое проникновение дает возможность выяснить истоки в философском курсе 
метафизического построения созданной И. Гизелем на основе распространенных 
на то время теоретических наработок известных учених. 

Ключевые слова: сущность (свойства сущности – passiones entis), материя, форма. 
 

Ya. Yu. Uglyar 
GIZEL'S METAPHYSICAL STUDIES IN THE CONTEXT  

OF WESTERN EUROPEAN PHILOSOPHY OF XVII–XVIII CENTURIES 
The article is devoted to the metaphysical studies in Gizel's philosophy which 

represents the scientist's views of the problems that were topical in Western European 
philosophy in XVII-XVIII ages. Among them the question of essences distribution, the 
issues of universals, substance and form can be singled out. 

Keywords: essences (properties essences passiones entis) matters, form. 
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ОБ'ЄКТИВНІ РИСИ ПОХОДЖЕННЯ ПРАВА  

В РАННІХ ЦИВІЛІЗАЦІЯХ  
(ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ) 

 
Розглядається правогенез в цивілізаціях Стародавнього Єгипту та Месопо-

тамії. Досліджується ранні тенденції об'єктивації права та набуття ним рис уні-
версальності, а також зв'язок права із філософськими уявленнями про світову 
гармонію та справедливість. 

Ключові слова: правогенез, філософія права, стародавнє право, світова гармонія. 
 
Дослідження феномена права, його походження та й особливостей 

його розвитку є однією з найбільш актуальних тем суспільних наук су-
часної України, в тому числі й у сфері філософії права. Дослідженню 
цього феномена й зокрема тематики правогенезу присвячено праці 
таких вітчизняних і російських авторів як А. А. Березовський, М. В. Луб-
ська, Л. С. Мамут, Н. М. Оніщенко, А. В. Поляков, С. В. Ромашкін, 
Б. С. Шалютін, Ю. С. Шемшученко та ін., хоча багато аспектів цього 
питання залишаються ще недостатньо повно осмисленими. Зокрема, це 
стосується виникненню правової свідомості та практики в стародавньо-
му світі, дослідження якого в контексті його зв'язків із світоглядом, із 
ґенезою філософської думки в цілому становитиме предмет даної статті. 

Проблема походження права у різних народів лежить у глибині фі-
лософських основ історичної необхідності появи правових інститутів 
стародавніх суспільств і правових форм взаємодії громадян держав 
стародавнього світу. Як правило, норми права виникали, відображаючи 
закони космополісу, і були одночасно релігійними, моральними і соціа-
льними формами людського буття, вони визначаються розумінням 
справедливості і встановленим божественним порядком світопорядку. 
Таке право тлумачиться людьми як світовий закон, як розум Божест-
венної мудрості і порядку світу, а також як єдиний закон, що розповсю-
джується на все живе, позитивний закон, що встановлюється владою. 
Крім того, в Стародавньому світі право розуміється нерідко як такий 
Божественний закон, що він дається людям в одкровенні і є виразом 
Божественної волі. Слід зазначити й те, що право індивіда та громадя-
нина завжди пов'язане з поняттям справедливості та ідеєю свободи, яка 
надалі стає основою поширеної в Європі договірної концепції права, 
сформульованої Г. Гроцієм. 

Право, маючи духовні та соціальні передумови, що ведуть до необ-
хідності встановлення і забезпечення в державі природних прав і сво-
бод індивіда, є об'єктивною формою існування людини в суспільстві. 
Теоретичні передумови формувань вчень про право кореняться в ідеях, 
що містяться ще в міфах глибокої давнини. Саме у них можна побачити 
змістовні ідеї про справедливий суд, про об'єктивності правового зако-
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ну, про зв'язок справедливості та рівноваги гармонії та правопорядку, 
єдність суб'єктивного і об'єктивного в спорі. 

Філософські погляди на право можна виявити вже у народів держав, 
що сформувалися на Стародавньому Сході. Стародавній Схід є склад-
ним і багатоплановим типом цивілізації, в якому, в контексті філософсь-
ко-правової проблематики можна виділити загальні ознаки, що визна-
чають процес виникнення права як такого. В історії розвитку філософсь-
ко-правової думки виділяють чотири основні осередки давньосхідних 
цивілізацій: Єгипет, Месопотамія, Індія, Китай. 

Становлення філософсько-правових ідей у стародавніх народів, з 
огляду на міфологічні витоки, базується на філософській концепції про 
місце людини в світі. Так, у Давньому Єгипті в XІV столітті до н. е. у міфі 
про Суд Осіріса, зображеного на саркофагах і викладеного в "Книзі мер-
твих" (Нове царство, ХІV–XI столітті до н. е.), зустрічається філософське 
розуміння і значення "суду", покликаного здійснювати справедливість в 
світі. Сама "ідея про замогильний суд – ідея стародавня, – як свідчить 
дослідник історії Давнього Єгипту М. А. Коростовцев, – вона вже в наяв-
ності в Стародавньому царстві, та до появи "Книги мертвих" вона не 
приймає конкретних контурів" [1]. Зміст міфу про Суд Осіріса свідчить 
про те, що право і мораль ще невіддільні один від одного в свідомості 
людей. Суд у міфі постає як дія невідворотної необхідності здійснення 
справедливості, що зображено на картині зважування серця померлої 
людини на вагах справедливості, символом якої служить рівновага, що 
встановлюється між тяжкістю серця людини (душа якого стояла перед 
суддею – богом Осірісом) і тяжкістю статуетки богині справедливості 
Маат. Ваги – як символ – річ, позбавлена суб'єктивності і упередженості – 
забезпечували об'єктивний критерій вирішення судді – Бога Осіріса. 
Вони визначали рішення про майбутнє існування людини: жити його 
душі вічно чи бути йому з'їденим чудовищем, що сидить поряд з вагами. 
Як зазначає Б. О. Тураєв: "Вже в епоху Середнього царства ідея суду і 
відповідальності за гробом не була невідома, вже тоді ваги були симво-
лом правосуддя, розпорядником якого вважався Ра" [2]. Міра важкості 
серця була вказана в статуетці богині Маат; людині ж надавалася сво-
бода вибору в досягненні певної етичної важкості протягом життя. 

На прикладі суду Осіріса жерці показували кожному важливість ро-
зуміння того, що важкість гріха порушує гармонію та рівновагу в космосі, 
що ця важкість повинна мати певну міру для людини у свідомому "зва-
жуванні" нею своїх вчинків. Ідея необхідності рівноваги та "зважування" 
вчинків у власній життєдіяльності припускає формування критеріїв мо-
ральності, а через міф про психостасії доноситься жерцями до кожного 
громадянина, якому має бути зрозуміло, що майбутнє життя залежить 
від виконання етичних принципів в "місті живих" і що головне в людській 
діяльності – не перевищити міру рівноваги, не перейти межу. 

Межа важкості гріха встановлений і визначається справедливістю, 
поняття якої виражене абстрактно через богиню Маат. Крім того, для 
кожного єгиптянина існувало поняття "маат", що усвідомлювалось як дія 
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по справедливості. Так, у "Повчанні" гераклеопольского царя Мерікара 
своєму синові, складеному в XXI столітті до н.е., отець наставляє сина 
у всіх своїх діях слідувати "маат" [3]. Через жерців стародавні єгиптяни 
глибоко усвідомлювали, що коли здійснюється аморальний вчинок, 
порушується гармонія відносин, з'являється дисгармонія, порушується 
загальний природний закон. Щоб відновити природний порядок, потрі-
бно встановити рівновагу сторін, і покарання є саме те третє, що від-
новлює цю рівновагу, оскільки у кривдника віднімається рівноцінне 
нанесеній образі, а скривджений отримує відшкодування морального і 
матеріального збитку. Крім того, правові норми забезпечували обря-
довість, пов'язану з храмами, а жерці наділялися функціями виховате-
лів світогляду і хранителів правил поведінки, що не порушують гармо-
нії відносин серед людей і у світі. 

У міфі про Суд Осіріса показано філософське значення символіки 
самого судового процесу, в якому людина відповідає, і підкреслюється 
його відповідальність за свої вчинки перед правосуддям. При здійсненні 
Суду "покійний входить до осередку Правосуддя і вимовляє спочатку 
перед Ра та його Еннеадою, а згодом перед Осірісом промову, в якій 
запевняє, що він не творив таких-то і таких-то гріхів, потім робить те ж 
перед дванадцятьма суддями, з яких кожен відає особливим гріхом, 
нарешті, утретє, вже будучи виправданим, наполягає на своїй правед-
ності при виході із зали і веде діалоги дивного магічного характеру із 
сторожами, дверима і доповідачами" [4]. 

Слід підкреслити, що в Єгипті поняття справедливості і справедли-
вого суду було пов'язано із запобіганням порушенню рівноваги між лю-
диною і природою, розумінням того, що і в природі, і в людині панує 
один об'єктивний закон, який і є справедливість. Рівновага, рівність, 
міра, гармонія і справедливість єгиптянина були взаємопов'язані і, ма-
буть, не розділялися. 

Необхідно звернути увагу на те, що категорія справедливості ви-
ражає основне поняття в правогенезі, вона спочатку присутня в свідо-
мості стародавньої цивілізованої людини. В міфі про Суд Осиріса під-
креслюється її природне призначення для суспільного буття оскільки 
той загальний закон, який існує в природі, як етичний закон виявляєть-
ся в людині і є об'єктивною суттю її суб'єктивної діяльності, – він не 
повинен порушуватися, оскільки є мовою гармонії як природних явищ, 
так і людських відносин. 

Реальний суд, що він, як передбачається, існував у Давньому Єгипті, 
не був відокремлений від адміністрації. Є свідоцтва того, що вищі поса-
дові особи і номархи були одночасно і верховними суддями. Судочинст-
во здійснювалося, як правило, колегіально. У період Нового царства був 
установлений центральний суд – кенбет, що складається з 30 суддів, які 
підбиралися із знатних громадян різних міст, але разом з кенбетом були 
установлені кенбети номів і окремих міст. У 20 номах керівництво пра-
восуддям здійснювалося номархами; існували також і храмові суди, що 
складалися з жерців. У Давньому Єгипті судова влада була об'єднана і 



 86

мала строгу ієрархію. Вищою судовою інстанцією був фараон, який 
призначав головних суддів і міг особисто вирішити будь-яку справу і 
відмінити будь-яке вирішення судів. Є свідоцтва про те, що вже в епоху 
Стародавнього царства фараон призначав суддів, але судовий процес 
вівся колегіально, з веденням протоколу, за винятком таємних справ. 
Так, в ієрогліфічному написі, виконаному на плиті сановника Верховного 
Єгипту Уни (середина XXV–XXIV століть до н. е.), говориться; "…Його 
величність призначив мене суддею і вустами Нехена, оскільки він пок-
ладався на мене більше, ніж на будь-якого іншого слугу. Я вів допит 
наодинці з головним суддею – верховним сановником у разі будь-якої 
таємної справи від імені царя, царського жіночого дому і 6 верховних 
судових засідань" [5] (Нехен – верхньоєгипетська столиця). Щодо таєм-
них справ та їх запису говориться наступне: "Велася справа в царсько-
му жіночому домі проти дружини царя Уретхетес в таємниці. Його вели-
чність велів мені спуститися, щоб вести одному допит, при чому не було 
там жодного головного судді – верховного сановника, жодного [іншого] 
сановника, окрім мене одного… я вів запис наодинці з одним суддею і 
вустами Нехена…" [6]. 

Теоретично всі вільні єгиптяни могли звертатися до фараона зі скар-
гами і проханнями про помилування, але практично це було нездійсненно. 
У ряді документів стверджується, що єгипетський суд був охоронцем істини 
і справедливості, відновлював їх, коли вони були порушені, щоб зберегти 
рівновагу відносин у суспільстві, що входить в загальну гармонію світу. 

Особливістю судового процесу в Єгипті було те, що в ньому не бра-
ли участь адвокати – відповідач сам повинен був себе захищати. Пока-
зово, що в судочинстві не було гласності, а обвинувачений або відпові-
дач давав письмові відповіді. Суд вирішував справу в таємниці, не при-
водячи мотивів, і суддя мовчки прикладав зображення богині Маат до 
лоба того, в чию користь була вирішена справа. Суддя спочатку висту-
пав силою, що примиряє протиборчі сторони і повинен був вирішити 
конфлікт захисту і звинувачення, бути об'єктивною силою згоди. Верх-
нєєгипетський номарх Неферк Пепіанх Середній (кінець Стародавнього 
царства), як видно з тексту, що зберігся, на стінах його гробниці, свід-
чив: "Весь відведений мені час я виконував обов'язку судді, творячи 
добро і вимовляючи те, що чекали від мене, щоб досягти старості в місті 
своєму. Судив я дві сторони так, що обидві залишалися задоволені, бо 
знали вони, що це було те, чого бажав бог. Ніколи не відходив я до сну 
в роздратуванні [на кого-небудь з людей], внаслідок характеру їхнього, 
який суперечив мені" [7]. Об'єктивна сила згоди, якої добивався суддя 
для примирення двох сторін відображала відновлення миру та порядку, 
який порушувався розбратом, боротьбою та хаосом в світі людей. Дуже 
важливо відзначити той факт, що в Давньому Єгипті були закони, по 
яких судили судді. Це свідчить про свідоме звернення до об'єктивної 
сили абстрактного закону, а не тільки до втіленої божественної сили. 

Законодавство в Давньому Єгипті існувало в тій формі, яка об'єктив-
но відповідала потребам регуляції суспільних відносин, формувалося 
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впродовж всієї його історії, але відомостей про нього збереглося дуже 
мало. "В даний час наука не має в своєму розпорядженні скільки-небудь 
істотних публікацій староєгипетського законодавства, про яке ми знаємо 
лише за окремими фрагментами, що збереглися, і за творами старогре-
цьких авторів. Грецький історик Діодор приписує складання перших писа-
них законів легендарному фараонові Менесу (біля 3200 року до н. е.), 
засновникові I царської династії Єгипту. У староєгипетській та античній 
літературі є свідоцтва активної законодавчої діяльності і ряду подаль-
ших фараонів. Так, царю Сасихісу приписується законодавство з питань 
релігії, Бокхорісу (VIII століття до н. е.) – цілий кодекс в області фінансів 
і торгівлі, Амасису (VI в до н. е.) – законодавча регламентація діяльності 
місцевої адміністрації та ін." [8]. У Стародавньому царстві існували різ-
номанітні форми царських актів: одні з них мали значення законів, інші 
були конкретними розпорядженнями царів з приватних питань. У знаме-
нитому Сказанні Іпусера згадуються "закони зали суду", що були керів-
ництвом по законодавству, яким користувалися судді. Найбільш об'єм-
ним із тих, що дійшли до нас, правових документів законодавчого хара-
ктеру Давнього Єгипту є "інструкція візиреві", яка складає частину вели-
кого посадового законодавства для бюрократично організованого, вели-
кого за чисельністю адміністративного апарату. 

Слід зазначити філософське значення застосування покарання у ви-
гляді таліону, в якому символічно містився принцип рівноваги: покаран-
ня оцінювалися як рівні злочину і здійснювалися у формі, наприклад, 
відрізання язика за розголошування державної таємниці. Першим видом 
таліону є покарання, яке полягає в тому, що винному пошкоджується 
орган тіла, яким він скоїв злочин; при другому виді талону винному 
ушкоджується той же орган, який злочинець пошкодив потерпілому. 
У таліоні здійснюється принцип рівноваги ("рівне за рівне"), коли пока-
рання має бути рівне злочину, щоб зберегти у громадському порядку 
дію закону гармонії світопорядку. 

Принцип "рівне за рівне", який стосується встановлення порядку від-
носин в суспільстві, відображає важливу ідею про верховенство загаль-
ного закону – закону рівноваги в природі в цілому, в якості світового 
логосу (впорядкування), що завжди переважає над світовим хаосом і 
дисгармонією, що установлює загальний порядок космосу. 

Слід зазначити ще одну особливість староєгипетського права. Жінки 
в державі користувалися рівними з чоловіками правами. Шлюб предста-
влявся як договір, що свідчить про згоду двох сторін в справі природно-
го творення, створення сім'ї. Жінка виступала від свого імені, забезпе-
чувалася власністю, мала рівне положення з чоловіком. Вона могла 
отримати розлучення за своїм бажанням. Дітей називали за іменем 
батька, але були випадки, коли діти називалися за ім'ям матері. 

Отже, в Давньому Єгипті правогенез безпосередньо пов'язував пра-
во і мораль. У цьому процесі формування права загальний закон, який 
панує і утримує порядок в світі, був виразом божественної волі, тоді як 
етичний закон виявлявся в людині, існуючи як об'єктивне в суб'єктивному. 
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Для правогенезису в Єгипті також характерний зв'язок поняття "рів-
новага", втіленого у вагах правосуддя, і поняття "справедливість". 
Справедлива рівновага, що трактується як закон, що встановлює пра-
вопорядок, а також як принцип таліону, що зрівнює злочин і покарання, – 
вона втілена в судді, що примиряє протиборчі сторони – позивача і 
відповідача, – виражена в договорі, що відображає форму згоди двох 
договірних сторін. 

Цікаво прослідкувати характерні риси правогенезу також у такому 
стародавньому вогнищі цивілізації як Месопотамія, тим більше що вона 
є батьківщиною правових теоретичних джерел. Відомо, що цар Уруіні-
мажна з династії Лагаша (2500–2315 років до н. е.) мав кодекс законів, 
за яким справедливо правив, проте про конкретний зміст кодексу відомо 
мало. Друга збірка законів належала цареві – засновникові третьої ди-
настії Ура (близько 2112–2094 років до н. е.) – Ур-Намму, текст законів 
якого дійшов до нас у двох копіях на глиняних табличках. У пролозі 
перед викладом законів цар посилається на те, що він "за праведним 
велінням Уту встановив в країні правду і справедливость" [9]. 

Тут важливо те, що поняттям справедливості наділяє царя-людину, не 
позбавлену суб'єктивності, Бог Сонця, правосуддя і передбачень, охоро-
нець справедливості і "суддя богів" – Уту (Аккад, Шамаш), який є виразом 
абсолютної об'єктивності. Ур-намму встановив справедливість за допомо-
гою законів, яких в тексті налічується 31. У деяких з них відбитий принцип 
таліону. Наприклад: § 1. Якщо людина вчинила вбивство, вона повинен 
бути вбита… § 3. Якщо людина позбавила свободи [іншу людину], вона 
має бути заточена до в'язниці [10]. Цікаво, що в текстах законів зустріча-
ється згадка про ордалії: § 13. Якщо людина звинуватила людину в… та 
змусила піддатися водній ордалії, але Ріка його (звинуваченого) очисти-
ла, той, хто його піддав… повинен відважити три соколя срібла [10]. 

У законах Ур-Намму є посилання на те, що подружжя повинне було 
мати табличку з шлюбним договором. Це свідчить про те, що практика 
укладення шлюбного договору мала місце вже в третьому тисячоліт-
ті до н.е. До цього часу відноситься і практика протоколювання судових 
рішень, тексти яких дійшли до нас на шумерській мові і є приватнопра-
вовими документами, що фіксують висновок шлюбів, передачу і спадко-
ємство нерухомого майна, скарги на невиконання шлюбного договору, 
повернення в рабство людей, що оспорювали свій рабський статус, та ін. 

На стелі з 282 висіченими законами царя Хаммурапі (правління 
1792–1750 року до н. е.), знайденою в Сузах, в 300 км від Вавілону, 
міститься "кодекс" з чітко систематизованими, такими, що охоплюють 
всі сторони життя держави, законами. Цей пам'ятник стародавнього 
права сьогодні знаходиться в Луврі і свідчить про те, що близько 4 тисяч 
років тому закони, відповідно до яких регулювалося суспільне життя в 
країні, були необхідні громадському суспільству. Всі статті законів, що 
збереглися, на сьогодні оприлюднені [11]. 

Цей "кодекс законів", як жоден інший раніше, включає стародавній 
законодавчий принцип таліону, в основі якого лежить ідея подяки подіб-
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ним за подібне, проводиться принцип "рівне за рівне". Ідея рівноваги 
відбита в ньому в "зважуванні" на "вагах" правосуддя провини і пока-
рання, де порівнюється і зрівнюється тяжкість провини і покарання. 
Багато статей законів, що встановлювали членоушкоджуюче покарання, 
історично виросли із звичаїв, з принципу таліону. Наприклад, ст. 200 
свідчить, що людині, що вибила зуб іншій людині, належить вибити зуб. 

Стаття 196 передбачає пошкодження ока тій людині, яка заподіє 
шкоду оку іншого. В деяких випадках таліон виявлявся в законах в сим-
волічній формі. Лікареві, що зробив невдалу операцію, загрожувало 
відсікання пальців, а годувальниці, що уморила дитину, відрізувалися 
груди. Ідея рівноваги, відбита в принципі таліону в законах Хаммурапі, 
не випадкова – вона діє як внутрішній абстрактний принцип. 

Цікаво, що закони дані цареві богом Шамашем, тому для людей вони 
мають божественне походження або природне, оскільки в Стародав-
ньому світі ці поняття ототожнюються. Природне було в ті часи тим, що 
визначене і створене не людиною, а Богом. 

У Месопотамії жерці, як і в Давньому Єгипті, розуміли, що судді для 
об'єктивного вирішення потрібна апеляція до об'єктивного джерела, яке 
виключало б суб'єктивність і упередженість думок, відображало справе-
дливість відношення до обох сторін. Таким безпристрасним "об'єктом" 
виявився закон рівноваги природи, що властивий всьому, зокрема люд-
ським відносинам. Те, що Бог вручає закони царю, символічно саме 
тому, що в них відбито лише об'єктивне і немає домішок суб'єктивного, 
людського. За великим рахунком, судить не цар-суддя, а Закон, чи цар 
за божественним Законом. 

Зв'язок у сфері права закону, правосуддя та розвитку абстрактного 
мислення стає наочним, як тільки ми відмітимо, що для практичного здій-
снення права у високому ступені характерна змагальність у доведенні при 
протиборстві двох сторін. Використовуючи красномовство, гнучкість мис-
лення і винахідливість розуму, які особливо необхідні в судовому процесі, 
сторони захисту і звинувачення виступали як протилежні. Таким чином, 
встановлюється філософський зв'язок між суперечливою природою мис-
лення і змагальним характером судочинства. В цілому філософські осно-
ви формування права в Месопотамії полягають у принципі таліону, у 
звинувачувально-змагальному характері судового процесу і зверненості 
до "чистої" об'єктивності ордалії. Принцип таліону в Месопотамії визначає 
етап формування правової свідомості, здатної знаходити "рівновагу", 
"рівну за рівне", "зважувати" злочин і покарання, ухвалювати єдине рі-
шення, а судовий процес, будучи звинувачувально-змагальним, стано-
вить собою якнайдавнішу форму, в якій суддя, втілюючи третю сторону, 
знаходить єдність, примирення винного і постраждалого. 

Таким чином, з проведеного невеликого дослідження можна зробити 
висновок, що закон, загальна гармонія, рівновага, порядок, справедли-
вість і об'єктивність – це категорії, які взаємовизначають одна одну, 
онтологізуючи право в історії його ґенези у ранніх державах світу. Тим 
самим, у праві з самого початку його розвитку міститься поняття універ-
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сальності, загальності та потенційної глобальності. Ідея про їх взаємоз-
в'язок є субстанцією розвитку права і основою формування вчення про 
природне право. 
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Рассматривается правогенезис в цивилизациях Древнего Египта и Месопота-

мии. Исследуются ранние тенденции объективизации права и обретения им черт 
универсальности, а также связь права с философскими представлениями о миро-
вой гармонии и справедливости. 
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ОСОБЛИВОСТІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ УКРАЇНИ  
НА РУБЕЖІ ХХ–ХХІ СТОЛІТТЬ: ПОЛІТОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ 

 
Присвячується особливостям конкурентоспроможності України на рубежі ХХ–

ХХІ століть. Розкривається політологічний вимір конкурентоспроможності дер-
жави у контексті перехідного періоду економіки та господарства. 

Ключові слова: конкуренція; інноваційний розвиток конкурентоспроможність; теорії кон-
куренції; конкурентна боротьба; конкурентоспроможність держави. 

 
Нерівномірний економічний та соціальний розвиток, який ми спосте-

рігаємо особливо впродовж останнього століття, показує, що державам, 
щоб забезпечити добробут своїм громадянам, потрібно шукати все нові 
шляхи, використовувати все нові ресурси, стимулювати та створювати 
все нові умови для виробництв, розвивати все нові ідеї. Так, загострю-
ється конкурентна боротьба між державами. Але не тільки між держа-
вами – про конкуренцію можна говорити та особливо, варто досліджува-
ти й вивчати – як конкуренцію не лише держав між собою, але й як кон-
куренцію регіонів. Особливо це питання актуальне для України. Зокре-
ма, впродовж останнього року, якщо називати нашу країну, мова йде 
про непросте питання обрання Україною зовнішньополітичного вектора 
розвитку – інтеграція в Європейський Союз та більш тісна співпраця з 
країнами Митного союзу. Тобто, фактично мова йде про конкуренцію 
регіональних союзних утворень. Чим приваблива може бути країна та-
ким регіональним утворенням для співпраці? З допомогою чого може 
конкурувати Україна? У цій статті ми розглянемо інституційні та політи-
ко-правові аспекти та можливості, які є основою конкурентної стратегії 
України, її конкурентоздатністю, а також визначальним критерієм ефек-
тивності державного управлінського механізму, умовою зростання благ 
громадян, виробництва та національної безпеки.  

Україна вибудовує політичну стратегію інноваційного економічного 
розвитку з 2002 р. Результати цієї політики у різні роки реалізувалися з 
різною долею успіху. Проте, варто зауважити, що головні передумови 
були викладені в Посланні Президента України до Верховної Ради Укра-
їни у 2002 р. – "Європейський вибір. Концептуальні засади стратегії 
економічного і соціального розвитку України на 2002-2011 рр." [1].  

Зараз є суттєва теоретична основа, яка дозволяє визначити сутність, 
принципи, механізми управління конкурентоспроможністю національної 
економіки [2]. Але ще ґрунтовного доопрацювання вимагає питання 
впливу таких інститутів, як держава, ринок та інноваційна система на 
рівень міжнародної конкурентоспроможності країни. Тут слід зауважити, 
що здатність інститутів та суб'єктів в середині країни швидко реагувати 



 92

на зміни у світовій кон'юнктурі та структурі економічних зв'язків – це 
умова належного рівня конкурентоспроможності країни. Отже, що таке 
конкурентоспроможність держави? Будемо дотримуватися такого розу-
міння, що конкурентоспроможність – це обумовлена конкретними еко-
номічними, соціальними та політичними факторами відповідна позиція 
держави. Сукупність дій стосовно впливу окремих факторів формує як 
внутрішнє, так і зовнішнє конкурентне середовище. Тому-то, у цьому 
зв'язку визначимо, що серед них – це сприятливий інвестиційно-
інноваційного клімат, а також національне середовище, від якого зале-
жить наскільки ефективним буде функціонування суб'єктів економіки.  

Окрім того, мова йде також про певний рівень конкурентоспромож-
ності, що відображається в різноманітних рейтингах, обчислюється 
відповідними методами та індексами. За своєю суттю, рівень конкурен-
тоспроможності країни – це наявність в ній механізмів формування умов 
і засобів, які сприяють вирішенню завдань загальнонаціональної безпе-
ки, економічного розвитку та підвищенню рівня життя населення.  

Вітчизняний дослідник конкурентоспроможності країни, І. Бондарен-
ко, пропонує розглядати рівень конкурентоспроможності за допомогою 
матриці – "Рівень формування конкурентних переваг/Рівень реалізації 
конкурентних переваг" з виокремленням національного та міжнародного 
рівнів. У матриці представлені критерії, які, залежно від їх комбінування, 
можна визначити як формується та реалізується національна політика 
підвищення конкурентоспроможності країни [3]. Так, автор розглянув 
національний та міжнародний рівні реалізації конкурентних переваг. На 
національному ним виокремлено – національну політику підвищення 
конкурентоспроможності країни, національну політику у сфері конкурен-
ції, домінування національних інститутів регулювання, вплив міжнарод-
них інституцій та політики, узгодження політики національних та міжна-
родних інститутів регулювання. На міжнародному рівні автором виокре-
млено – підвищення відкритості національної економіки та стимулюван-
ня інтернаціоналізації, імплементація міжнародних норм регулювання 
конкуренції, домінування міжнародних інститутів регулювання, міжнаро-
дну політика управління конкурентоспроможністю (у тому числі на осно-
ві складання рейтингів), розробку та розповсюдження глобальних підхо-
дів до управління конкурентоспроможністю.  

Для забезпечення високого рівня конкурентоспроможності слід не 
забувати про те, що ринкова економіка має ще низку інших принципів. 
До таких принципів належать, зокрема, приватна власність, свобода 
підприємництва та вибору, дуже виважена роль уряду в конкурентній 
боротьбі [4]. Законодавством визначена наявність та певне співвідно-
шення прав власності на ресурси. Існування значної кількості підпри-
ємств є першочерговим фактором існування конкурентного середови-
ща, при цьому важливим є співвідношення їх організаційно-правових 
форм господарювання [5].  

Оскільки ринкова економіка неможлива без конкурентного середо-
вища, в якому кожен суб'єкт господарювання працює на свій страх і 
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ризик. Кожен несе відповідальність за прийняті рішення. Отже, в умовах 
домінування державної власності – конкуренція стає практично немож-
ливою. Але, як показує практика, державні підприємства і організації 
найчастіше не вимагають від постачальників дотримання таких високих 
стандартів якості як приватні фірми, що здійснюють закупівлю при від-
сутності конкуренції. Тоді, виходячи з цього, в умовах перехідної еконо-
міки необхідною основою створення конкурентного середовища є роз-
державлення та приватизація. Що означала для України приватизація 
та роздержавлення? Наслідки цих процесів ми спостерігаємо ще й нині. 
Але почалися вони ще в 90-ті. Зараз вже можна ознайомитися з досить 
значною кількістю робіт, присвячених вивченню конкуренції. Детально 
взаємозв'язок приватизації і конкуренції почали досліджувати в кінці  
80-х – початку 90-х рр. ХХ ст. в основному, це пов'язано з тим, що саме 
з тих пір починалися різні реформи в СРСР. А також, і в країнах Східної 
Європи. Головне, що більшість економістів та політиків вважали, що 
конкуренція може покращити роботу підприємств.  

В Україні можна зустріти різні думки стосовно реформ, пов'язаних з 
роздержавленням та демонополізацією. Навіть такі, відповідно до яких 
слід було проводити не різку, а поступову приватизацію демонополіза-
цію [6]. Такими першими державними документами, які відобразили 
питання взаємодії приватизації та конкурентної політики стали Указ 
Президента України від 19 лютого 2003 р. "Про Основні напрямки кон-
курентної політики на 2002-2004 роки" [7] та Указ Президента України 
"Про державну програму приватизації на 1999 рік" [8]. Загалом, за пері-
од 1992-2003 рр. в Україні форму власності змінили 90449 суб'єктів, з 
яких 41826 (або 46,24 % від загальної кількості приватизованих) – були 
викуплені. Через аукціон – 14376 (що склало лише 15,89 %). Станом на 
2007 р. в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій Укра-
їни (ЄДРПОУ) налічувалось 1133200 об'єктів, з яких приватних підпри-
ємств 258,5 тис., державних 7,4 тис. одиниць [9]. Зараз частка держав-
ної власності складає менше 5%. 

Але є така особливість, що навіть за умови того, що частка держави 
в українській економіці така невелика, порівняно з іншими державами, 
вплив держави на управління економікою України з боку держави дуже 
значний. Фактично, тут йдеться не про задоволення суспільно-
економічного інтересу інструментами державної економічної політики, 
але й про вузько спрямовані корпоративні інтереси, для служіння яких 
використовуються державні інструменти.  

Більше того, в Україні впливовість такого політичного інституту, як 
держава, без перебільшення, повністю є визначальним фактором рівня 
конкурентоспроможності держави, як системи взаємовідносин. Спробу-
ємо розкрити цю тезу через поняття економічного інтересу. Отже, еко-
номічні інтереси, за суб'єктами їх реалізації, є державними, груповими 
та особистими. Виходячи з цього – якщо розглядати структуру економі-
чного інтересу, є виробничі – це ті, що пов'язані з організацією виробни-
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цтва та невиробничі – це ті, що пов'язані з задоволенням особистих 
потреб виробника та його потреб, як члена суспільства. Тепер, що сто-
сується державного інтересу – при його реалізації є суспільно-
економічний аспект, інтерес державної бюрократії, аспект самоконтро-
лю, контролю громадянського суспільства. Отже, можна побачити, що 
частина інтересів держави та інших суб'єктів господарювання збігається – 
використання інструменту податкової політики, оподаткування в розум-
них межах, або навпаки – податкова політика на користь окремих кате-
горій учасників ринку, виділення державних інвестицій та субвенцій, 
тарифне стимулювання експорту. Також не слід відкидати інтереси 
державної бюрократії. Це дуже впливовий інститут, який виявляє себе 
як самозбереження та саморозвиток державної системи. Це, фактично, 
особливий корпоративний придаток з точки зору інтересів держави. 
Звичайно, в ідеалі держава – це інститут консенсусу і не може бути 
виразником інтересів одного класу чи прошарку, якщо мова йде про 
демократичне суспільство.  

Виходячи з ідей теорії груп і організацій, слід зазначити, що в Укра-
їні потрібна така демократія, яка протистоїть вузько спрямованим 
інтересам. Проте, поки що, як досить часто зазначають політичні екс-
перти, відбувається навпаки – українська демократія перебуває під 
контролем цих "вузьких корпоративних інтересів". Тут, якраз чи не 
найвлучніше визначається політика, як мистецтво управління – еконо-
мічного управління, економічної політики, адже ринкова економіка 
ефективно працюватиме та швидко розвиватиметься при оптималь-
ному співвідношенні великого, середнього та малого бізнесу. Звичай-
но, ця формула в різних державах матиме своє співвідношення, але 
функціонування в економіці малих підприємницьких структур, які за-
йняті у різних видах економічної діяльності, дозволяє реалізовувати 
принципи конкурентності та свободу підприємництва.  

Малий та середній бізнес є фундаментом ринкової економіки та зро-
стання добробуту населення. Наприклад, в розвинутих країнах саме 
завдяки тому, що відбувся швидкий розвиток малого бізнесу, починаючи 
з другої половини ХХ ст., відбулося посилення конкуренції, зросла ефе-
ктивність виробництва, обмежився тиск монополій, особливо це позна-
чилося на ціні благ та їхньому асортименті.  

Ця група в структурі ринку має найбільш динамічний характер. Саме 
малий бізнес швидше реагує на зміну кон'юнктури ринку, відслідковує та 
підлаштовуються до інтересів споживача. Недоліком малого бізнесу є 
обмежена забезпеченість ресурсами, вплив макроекономічних факторів 
таких, як інфляція, неоптимальна податкова система, зовнішньоекономіч-
ні процеси, а також – фінансова нестабільність. Тому, з одного боку – 
розвиток малого бізнесу, особливо в умовах несформованого ринкового 
середовища, потребує державної підтримки. Проте, з іншого боку – саме 
цей аспект досить часто відіграє роль не просто для державного протек-
ціонізму, а як інструменту узалежнення. Тому, саме відмова держави від 
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традиційної для нашої країни системоутворюючої ролі в економіці дасть 
можливість нового економічного порядку. Має бути інший принцип осно-
вою для економічного розвитку для забезпечення належного рівня конку-
рентоспроможності в сучасних умовах. Держава ж має виконувати роль 
відповідального соціального партнера, гаранта соціального захисту суспі-
льства. Але не ослаблювати силу закону (як норму права і як економічний 
порядок), що відбувається через постійні конфлікти між гілками влади, 
прогресуючу соціальну безвідповідальність, корупцію.  

Отже, має працювати інститут ринку, в якому рушійною силою є ма-
лий бізнес. Саме малий бізнес має перспективи у сфері нових продук-
тових ніш, науково-технічних інновацій. Малий бізнес не оберігаючись 
зайвого ризику, як це досить часто роблять великі компанії, оскільки він 
пов'язаний із запровадженням у виробництво нових видів та удоскона-
ленням товарів, послуг, хапається за кожну ідею, кожну нову технологію, 
яка б дозволила втриматися на ринку та розвиватися. 

Конкурентоспроможність держави залежить від конкурентоспромож-
ності малого бізнесу. Зростання конкурентоспроможності – у прямій 
залежності від інвестиційного та інноваційного факторів. У класика еко-
номічної думки, М. Портера, забезпечення та зростання конкурентосп-
роможності економіки на основі інвестування й інновацій – це другий та 
третій етапи розвитку. А вітчизняний дослідник Т. Гончарук пропонує 
аналіз інвестування здійснювати в декілька етапів [10], а саме – по-
перше, визначити методологічні засади аналізу інвестиційної політики, 
детально проаналізувавши інвестиційну складову сучасних теорій еко-
номічного зростання, зважаючи на особливості економіки перехідного 
типу; по-друге, вивчити особливості інвестиційної стратегії, врахувавши 
вплив інформаційного забезпечення прийняття рішень, інвестиційної 
політики держави, внутрішні й зовнішні фактори інвестиційного ризику; і, 
нарешті – дослідити вплив міжнародної інвестиційної діяльності, зокре-
ма імпорту інвестицій, та державної політики стосовно інвестицій ззовні. 

Отже, в ринковій економіці працює двигун інтересу споживача. Саме 
він спонукає виробника до виробництва саме такої, потрібної продукції, 
саме такої належної якості. Оптимальний шлях до задоволення такого 
інтересу – впроваджувати нові технології, засоби виробництва, мати най-
кращу кваліфіковану робочу силу, при цьому – постійно шукати шляхи 
скорочення витрат. Що це дає? Це забезпечує реалізацію не лише інте-
ресу споживача, а й інтересу бізнесу (виробника) збільшувати прибутки, 
зменшувати витрати, насичувати товарами, отримувати визнання кращо-
го. Що ж до суспільного інтересу – загалом мова може йти про розвиток 
продуктивних сил, забезпечення суспільними благами, розвиток суспільс-
тва. Таким чином, не держава, не державний інтерес, а саме інтерес 
споживача є рушійною силою економічного розвитку в сучасних умовах 
ринкової економіки та забезпечення конкурентоспроможності.  

І на наш погляд, основна суперечливість у сучасних реаліях побудо-
ви стратегії забезпечення конкурентоспроможності України в тому, що 
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відбулася підміна понять – коли суспільний інтерес, який був основним 
інтересом в умовах планової економіки, або інтерес суспільства, як 
асоціації власників засобів виробництва – трансформувався в держав-
ний інтерес, у той час, коли частка держави в українській економіці ско-
ротилася до п'яти відсотків. Але ж за своєю суттю суспільний інтерес 
відображає соціалізовану економічну систему. Основне у ній – суспільна 
власність на засоби виробництва. А також, – співробітництво. Після 
цього, як відбулася трансформація суспільної власності в державну в 
умовах адміністративно-командної системи, відбулося перетворення 
державного інтересу на основний інтерес. Але після роздержавлення та 
демонополізації української економіки – перетворення державного інте-
ресу на інтерес споживача – не відбулося. Тому-то, фактично зараз, за 
умов названої ринкової економіки в Україні відбувається реалізація 
державного інтересу як основного, що забезпечує відтворення поперед-
ньої системи, за зовсім інших умов. Це, в свою чергу, значно ослаблює і 
економічну систему і саму державу, адже вона значно втрачає ресурс – 
наприклад, як спринтер, у якого зв'язані руки (ніби бігти може, проте, 
розвивати повну свою швидкість – ні). 

Якщо спроектувати на суспільство – отримаємо те, що в реальній 
дійсності абсолютизація суспільного інтересу призвела до абсолюти-
зації інтересу державного. Так, підпорядковане, другорядне значення 
особистого інтересу в адміністративно-командній економіці призвело 
до гальмування розвитку економіки. Людина втрачає (точніше – вже 
втратила) економічні стимули до праці, закріпився стереотип утриман-
ства (не лише, а більше того – повної залежності від держави), особи-
сті інтереси громадян ігноруються (ніби держава краще знає, що пот-
рібно громадянам), відбулася деформація уявлень про шляхи реалі-
зації особистого інтересу (не в ефективній праці, а в перерозподілі). 
Отже, ототожнення суспільного інтересу з державним (а державного – 
з інтересом правлячої еліти) – створив умови для першочергового 
задоволення тільки цього інтересу. 

Проте, наслідки глобалізації, яка не може не впливати й на Україну, 
дають можливість побачити позитивний приклад того, що в економічно 
розвинених країнах поряд з такими факторами виробництва як земля, 
праця, капітал особливого значення набуває ще й ресурс – це інформа-
ція та знання. І якщо земля, капітал і праця мають в різній мірі обмеже-
ний характер, то інформація та знання – необмежений, вони розвива-
ються відповідно до потреб часу [11]. І, як зазначає вітчизняна дослід-
ниця конкурентоспроможності регіонів І. Прокопович-Павлюк, власне 
формування та накопичення інформації, розвиток технологій, виробниц-
тво наукомісткої продукції, запровадження технологічно нового вироб-
ництва є чинником економічного зростання та конкурентоспроможності 
як регіонів, так країни загалом, а інноваційний фактор є результатом 
вкладення інвестицій в людський капітал [12]. На її думку, безпосеред-
ній вплив на конкурентоспроможність регіону мають чотири фактори, які 



 97

взаємопов'язані між собою. Економічні показники інвестиції та інновації 
взаємозалежні, оскільки запровадження інновацій потребує вкладення 
коштів, тобто інвестування, а інновації впливають на розвиток та вели-
чину інвестиційного процесу (нагадаємо, що такий зв'язок присутній 
саме на регіональному рівні) [13].  

Що ж до інноваційної діяльності – то її розуміють, як вид економічної 
діяльності, пов'язаний з трансформацією ідей в технологічно нові чи 
удосконалені продукти, впроваджені на ринку, в нові чи удосконалені 
технологічні процеси або засоби створення послуг, що використовують-
ся в практичній діяльності [14]. Від інноваційного розвитку залежить 
економічний, виробничий, науково-технічний.  

Якщо наприкінці 1980-х рр. питома вага підприємств, які забезпечу-
вали розробку нової чи вдосконаленої продукції чи виробничих проце-
сів, у промисловості складала до 70 відсотків, то вже в середині 90-х – 
ця частка була на рівні 25 відсотків. Зараз в Україні таких – не більше 
10. А складова інноваційного продукту в ВВП України – не більше 4 %. 
У той час, як в країнах Європи – це 20 %. Отже, тільки створення в Укра-
їні належних умов інноваційного розвитку є виходом на належний рівень 
конкурування на світовому ринку [15].  

Окрім інституційних аспектів забезпечення конкурентоспроможності 
України, важливим є політико-правовий аспект. З 2000-х рр. відбуваєть-
ся періодичне оновлення законодавства про захист економічної конку-
ренції, зміцнюються інституційні засади. Тривали позитивні зміни у роз-
витку структурних передумов конкуренції. Зокрема, частка товарів, ро-
біт, послуг, що реалізуються на ринках з конкурентною структурою, у 
загальному обсязі реалізації досягла майже 57 відсотків, у той час як 
частка ринків, на яких передумови конкуренції відсутні, скоротилася до 
приблизно 6 відсотків [16].  

Важливе значення має прийнятий документ "Стратегія економічного 
і соціального розвитку України (2004–2015 роки), який затверджує євро-
пейський напрям інтеграції [17].  

У першу чергу слід назвати стратегію, якою визначається створення 
умов для підвищення конкурентоспроможності регіонів. Документом 
передбачено забезпечення їх сталого розвитку на сучасній технологіч-
ній основі, високої продуктивності виробництва та зайнятості населення. 
Постановою визначаються стратегічні завдання державної політики 
регіонального розвитку України до 2015 р. [18]. До основних завдань 
стратегії належать – підвищення конкурентоспроможності регіонів та 
зміцнення їх ресурсного потенціалу, забезпечення розвитку людських 
ресурсів, розвиток міжрегіонального співробітництва, створення інсти-
туціональних умов для регіонального розвитку. Конкурентоспроможність 
регіонів розглядається в інвестиційному аспекті. Зокрема, зазначається, 
що в умовах гострої конкуренції між регіонами за нові інвестиції (вклю-
чаючи іноземний капітал) регіональна політика повинна бути спрямова-
на на забезпечення регіонів інструментами державної підтримки, завдя-
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ки яким вони зможуть бути конкурентоспроможними на ринку інвести-
цій [19]. Отже, позитивним моментом є визначення основних інструмен-
тів реалізації цих завдань. Зокрема, угоди щодо регіонального розвитку, 
програми подолання депресивності окремих територій, державні цільові 
програми, регіональні стратегії розвитку і програми соціально-еконо-
мічного та культурного розвитку. Для цього слід прийняти нормативно-
правові акти, які передбачатимуть розмежування функцій та повнова-
жень центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місце-
вого самоврядування. А також вимагає вдосконалення порядок регла-
ментування загальнодержавного і регіонального прогнозування та пла-
нування соціально-економічного розвитку. Мають бути чітко визначені 
статуси стратегічних документів, запроваджено принципи планування. 

Висновки. Основою забезпечення належного рівня конкурентоспро-
можності держави є оптимальне втручання політичного інституту в еко-
номіку, а також інвестиційна та інноваційна діяльність. Тому, в основі 
сучасної концепції ринкових реформ має бути формування сукупності 
життєздатних інститутів на основі "природного відбору", на основі їхньої 
економічної ефективності. Але ринкові інститути не можуть виникнути 
природним шляхом. Цьому перешкоджає нерівність доступу до ресур-
сів, інформації, влади – все те, що веде до монополізації та її наслідків. 
Сприяти формуванню та розвитку інститутів в перехідному суспільстві 
може тільки сильна і, як зазначалося вище, саме демократична держа-
ва. Це така – яка має відповідні механізми контролю, але не перебуває 
під впливом корпоративно-бюрократичного інтересу.  
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И. В. Кудрявский 
ОСОБЕННОСТИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ УКРАИНЫ  

НА РУБЕЖЕ ХХ–ХХI ВЕКОВ: ПОЛИТОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
Посвящается особенностям конкурентоспособности Украины на рубеже ХХ–

ХХI веков. Раскрывается политологическое измерение конкурентоспособности 
государства в контексте переходного периода экономики и хозяйства. 

Ключевые слова: конкуренция; инновационное развитие конкурентоспособность; тео-
рии конкуренции, конкурентная борьба; конкурентоспособность государства. 

 
I. V. Kudryavskyi 

FEATURES COMPETITIVENESS OF UKRAINE AT THE TURN  
OF THE ХХ–XХI CENTURY: POLITICAL ANALYSIS 

Dedicated features competitiveness of Ukraine at the turn of the XX–ХXI centuries. It 
reveals political science dimension of competitiveness of the state in the context of 
transition economy and the economy. 

Keywords: competition, innovation development competitiveness; theory of competition, 
competition, competitive state. 
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ПРО РОЛЬ ТА МІСЦЕ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ  
В СУЧАСНОМУ СВІТІ 

 
У статті здійснюється аналіз особливостей тлумачення поняття "державна 

інформаційна політика" і пов'язаний з цим зміст самої інформаційної політики. 
Автор також розглядає особливості та завдання інформаційної політики у сучас-
них умовах побудови інформаційного суспільства.  

Ключові слова: політика, інформаційна політика, інформація, держава, інформаційне 
суспільство. 

 
На сьогодні фактично всі цивілізовані держави розглядають побу-

дову інформаційного суспільства як основу власного соціально-
економічного, політичного та культурного розвитку й, відповідно, впро-
ваджують цілеспрямовану державну інформаційну політику. Протягом 
багатьох років інформаційна політика розглядалася переважно у кон-
тексті проблем, пов'язаних з діяльністю засобів масової інформації. 
Останнім часом зміст інформаційної політики розширено і в поле її 
відповідальності потрапили окремі елементи захисту прав громадян та 
організацій на загальнодоступну інформацію, а також деякі аспекти 
інформаційної безпеки. В межах даної статті ми хотіли б розглянути 
питання, пов'язані з роллю та місцем інформаційної політики в сучас-
ному глобалізованому інформаційному світі, а також в контексті побу-
дови інформаційного суспільства.  

В багатьох країнах на початок ХХІ століття накопичено багатий до-
свід функціонування влади в умовах інформаційного суспільства: фо-
рмуються спеціалізовані інститути, зокрема електронний уряд, прес-
служби, які використовують широкі можливості інформаційних мереж. 
Окремими державами формуються та розвиваються принципи й по-
ложення державної політики інформатизації, що виражається у відпо-
відних різноманітних програмах. Основний зміст такої політики полягає 
у забезпеченні науково-технічних, технологічних та організаційно-
економічних умов для створення й застосування інформаційних тех-
нологій, інформаційної інфраструктури, а також системи формування 
інформаційних ресурсів.  

В той же час, політика інформатизації практична була відокремлена 
від політики, що впроваджувалася державою в галузі ЗМІ, зв'язку та 
телекомунікацій. Нового ж імпульсу в розвитку державної інформаційної 
політики надало усвідомлення необхідності побудови сучасного інфор-
маційного суспільства. 

Власне самі поняття "інформаційне суспільство" та "суспільство 
знань" виникли відносно недавно, як і сама ідея державної інформацій-
ної політики. В цілому вона вперше прозвучала у 90-х роках ХХ ст. у 
зв'язку з тим, що низка країн ще в 1980-х почала розробляти національ-
ну інформаційну політику. Цей процес передбачав загальний розвиток 
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відповідальності держави за побудову й безперервний розвиток інфор-
маційного суспільства в межах окремої країни, враховуючи її особливо-
сті, потреби та можливості.  

Аналіз наукової літератури з теми нашого дослідження свідчить 
про те, що проблема побудови інформаційного суспільства, розробка 
його концепцій, мали місце ще в другій половині ХХ ст. Такі дослідники 
як Д. Белл, Е. Тоффлер, Й. Масуда, М. Маклюен, М. Кастельс, Ф. Уеб-
стер та інші розглядали інформаційне суспільство як нову стадію сус-
пільного устрою.  

Для російських і вітчизняних дослідників проблематика інформа-
ційного суспільства й, відповідно, формування та реалізація держав-
ної інформаційної політики постала актуальною зовсім нещодавно. 
Але вже є достатня кількість наукових робіт, в яких не тільки на теоре-
тичному, але й на практичному рівні представлені можливі рішення 
щодо розвитку та вдосконалення інформаційної системи, що забезпе-
чило б повноцінну та ефективну діяльність людини в інформаційному 
суспільстві ХХІ століття. Серед дослідників можна виокремити І. Аріс-
тову, Л. Губерського, С. Зуєва, Ф. Кушнарьова, В. Попова, Г. Почепцо-
ва, В. Степанова, та інших.  

У дослідженнях однією з головних проблем постає питання тлума-
чення поняття "інформаційна політика", що, відповідно, в подальшому 
визначає зміст самої політики. Аналізуючи такі терміни як "політика", 
"інформація", "знання", "комунікація" тощо, вчені розглядають власне 
інформаційну політику в різних смислових категоріях.  

Для розуміння складності феномену інформаційної політики, а також 
для дослідження принципів її формування та реалізації використовують 
різноманітні моделі та парадигми:  

1) комунікативна парадигма, сутність якої полягає у дослідженні 
процесу інформаційного обміну між суб'єктами та об'єктами інформа-
ційної політики; 

2) соціокультурна парадигма на перший план висуває проблему ви-
вчення культурних особливостей, цінностей політичних суб'єктів, акторів 
інформаційного процесу; 

3) інституціональна парадигма концентрує увагу на вивченні інсти-
тутів, що формують та здійснюють інформаційну політику, а також нор-
ми й правила, за допомогою яких вона реалізується; 

4) теорії інформаційного суспільства в якості основних факторів су-
спільного розвитку розглядають знання та інформацію; 

5) теорія "політичних мереж" визначає роль держави як провідного, 
але не єдиного актора формування інформаційної політики.  

Наприклад, за визначенням російського вченого, відомого дослідни-
ка даної проблематики В. Д. Попова, інформаційна політика – це "діяль-
ність суб'єкта з актуалізації та реалізації власних інтересів у суспільстві 
завдяки формуванню, перетворенню, збереженню і передачі всіх видів 
інформації. Інформаційна політика – це особлива сфера життєдіяльнос-
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ті людей (політиків, вчених, аналітиків, журналістів, слухачів й читачів 
тощо), яка пов'язана з виробництвом і розповсюдженням інформації, що 
задовольняє інтереси соціальних груп та суспільних інститутів" [1]. 

На його думку, інформаційну політику можна розглядати також "як 
інструмент політичного впливу і засіб досягнення політичних цілей: су-
б'єкти інформаційної політики здатні за допомогою інформації впливати 
на свідомість, психіку людей, їх поведінку та діяльність як в інтересах 
держави й громадянського суспільства, так і у власних інтересах" [2]. 

В ідеологічній площині розглядає інформаційну політику інший ро-
сійський науковець, Ю. Ніснєвіч, який пропонує таке визначення: "інфо-
рмаційна політика – це сукупність цілей, що відображають національні 
інтереси в інформаційній сфері, стратегії, тактики управлінських рішень 
й методів їх реалізації, які розробляються й реалізуються державною 
владою для регулювання і вдосконалення як безпосередньо процесів 
інформаційної взаємодії в усіх сферах життєдіяльності суспільства та 
держави, так і процесів технологічного (в широкому смислі) забезпечен-
ня такої взаємодії [3]. 

Відомий український вчений Г. Почепцов інформаційну політику роз-
глядає крізь призму принципової зміни ролі інформації у сучасному 
суспільстві. На його думку, "інформаційна політика є невід'ємною части-
ною урядування. І поки що ми бачимо лише підсилення інформаційної 
складової, що веде до все більшої уваги до інформаційної політики в 
сучасних державах" [4]. 

На початку 2000-х років, коли проблематика державної інформацій-
ної політики тільки розроблялася, українська дослідниця І.Арістова про-
аналізувала концепцію державної політики і виокремила в ній дві глоба-
льні складові [5]: 

1) техніко-технологічна, яка пов'язана з рішенням щодо створення 
техніко-технологічної бази переходу України до інформаційного суспіль-
ства за рахунок розвитку інформаційно-комунікаційної інфраструктури; 

2) соціально-політична, що визначає вирішення проблем соціаль-
ної, правової, психологічної і моральної підготовки українського суспіль-
ства до життя в умовах інформаційного суспільства.  

І. Арістова зауважує, що "перша складова – традиційна, і до неї, як 
правило, відносять єдиний інформаційний простір – інформаційні ресу-
рси та інформаційно-комунікаційну інфраструктуру (ту її частину, до якої 
входять інформаційно-телекомунікаційні технології, ринок інформацій-
них засобів, продуктів і послуг, інформаційне виробництво). 

Американська дослідниця, професор комунікації С. Бремен, тлума-
чить інформаційну політику з точки зору перетину інформаційної, техно-
логічної і соціальної структури. На її думку, інформаційна політика скла-
дається "із законів, регулювання і доктрин, а також практик на рівні сус-
пільних базових принципів, що включає створення, обробку, передачу, 
використання і доступ до інформації" [6].  



 103

Інший західний дослідник У. Дж. Мартін досліджуючи особливості 
інформаційного суспільства вважає, що "ключовими елементами проце-
су здійснення інформаційної політики є: ідентифікація інформаційних 
потреб суспільства, розробка засобів задоволення цих потреб, стиму-
лювання ефективного використання інформаційних ресурсів. Централь-
ний принцип інформаційної політики полягає в доступі до інформації. 
Структури, що забезпечують такий доступ автоматично стають структу-
рами інформаційної політики, навіть якщо вони, як правило, йдуть під 
рубриками інформаційної технології, інновації, телекомунікації тощо" [7]. 

Цікавою в контексті нашого дослідження є також думка російського 
вченого В. Юдіна, який визначає державну інформаційну політику як 
"діяльність органів державної влади та управління з розробки комплексу 
заходів по виявленню й задоволення інформаційних потреб у суспільст-
ві в межах єдиного інформаційного та культурно-комунікативного прос-
тору за допомогою розробки, впровадження й ефективного використан-
ня сучасних інформаційних продуктів і технологій" [8]. 

Розглядати інформаційну політику як контроль за розподілом потоку 
інформації пропонує інший російський вчений – С. Зуєв. Під таким роз-
поділом він має на увазі процес, коли певна інформація має досягти 
цільової групи і повинна, відповідно, мати запланований ефект. При 
цьому, на його думку, цим об'єктом інформаційної політики стає цільова 
група, а інформація – інструментом впливу. В усіх випадках інтереси 
суб'єктів такої інформаційної політики знаходяться за межами власне 
інформаційного простору. В рамках цих інтересів досягаються політичні, 
комерційні та інші цілі, для яких нові інформаційні можливості – в кра-
щому випадку "вдала підмога", але сама по собі природа цих інтересів 
та цілей залишається незмінною. 

Російський науковець також пропонує визнати інформаційний прос-
тір як фактор глобальних змін на всіх рівнях соціальної модернізації, 
що, в свою чергу, дає відповідь на питання про природу самої інформа-
ції та її присутність в сучасному світі. Така позиція, на його думку, є 
ключовою для реальної побудови стратегій діяльності й формування 
особливої політики в інформаційному полі. В даному випадку С. Зуєв 
радить аналізувати елементи інформаційного процесу, які, з одного 
боку, визначають конкретний зміст інформації, а з іншого – дозволяють 
характеризувати інформаційний простір в цілому як політичний. Зокре-
ма, до таких елементів він відносить: 

1) особливий тип знань, що забезпечує оформлення інформації в 
тих чи інших мозаїчних конфігураціях; 

2) особливий тип комунікації, що визнає способи поведінки в прос-
торі інформаційних потоків та обмінів; 

3) особливий тип суб'єктів (учасників), що формує ціннісну та цільо-
ву структуру інформаційного простору [9]. 

Отже, в загальному розумінні державна інформаційна політика – це 
комплекс політичних, правових, економічних, соціально-культурних та 
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організаційних заходів держави, що направлені на забезпечення кон-
ституційного права громадян на доступ до інформації. Основними її 
завданнями є: 

1) модернізація інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури; 
2) розвиток інформаційних та телекомунікаційних технологій; 
3) ефективне формування й використання національних інформа-

ційних ресурсів, а також забезпечення вільного доступу до них; 
4) забезпечення громадян суспільно значимою інформацією та роз-

виток незалежних засобів масової інформації; 
5) підготовка людини до життя та роботи в інформаційному суспільстві; 
6) створення необхідної нормативно-правової бази побудови інфор-

маційного суспільства.  
На сьогодні міжнародним співтовариством, враховуючи актуальність 

проблеми формування державної інформаційної політики, у 2000 р. 
розроблена програма ЮНЕСКО "Інформація для всіх". Завдяки даній 
програмі уряди різних країн зобов'язуються використовувати нові мож-
ливості інформаційної епохи для того, щоб створювати справедливе 
суспільство за рахунок розширення доступу до інформації.  

Дана програма є своєрідною платформою для обговорення питань 
міжнародної політики й розробки програм, направлених на зменшення 
розриву між інформаційно багатими та інформаційно бідними в межах 
не тільки держави, але й світу. В умовах розвитку державної інформа-
ційної політики програма ЮНЕСКО з її гаслом сприяти інтелектуальній й 
етичній солідарності людства, має унікальну можливість забезпечити 
поле для міжнародних дискусій, а також брати участь у формуванні 
політики, особливо на міжнародному та регіональному рівнях [10]. 

Водночас, державна інформаційна політика буде ефективною лише 
тоді, коли вона носитиме комплексний, системний характер і, безумов-
но, буде відкрита для інтересів громадян, суспільства й держави. Оскі-
льки розвиток технологій на сьогодні відбувається більш стрімкими 
темпами, ніж раніше, уряди країн вимушені відповідати цим темпам, 
розробляючи не тільки довгострокову, але й короткострокову стратегію, 
яка б забезпечила результати, необхідні для всіх сторін й для населен-
ня в цілому. Не існує універсальної формули успішної політики й елект-
ронних стратегій в галузі інформаційно-комунікативних технологій. Дер-
жавні службовці, особи, які відповідальні за формування політики, й 
групи експертів різних країн можуть знайти приклади успішної роботи та 
передового досвіду в сфері інформаційної політики або в межах власної 
країни, або в інших країнах, що знаходяться на схожих етапах розвитку, 
і за необхідності адаптувати їх до власних унікальних умов.  

Для України побудова інформаційного суспільства та впровадження 
ефективної державної інформаційної політики є важливими стратегіч-
ними завданнями. Як справедливо зазначають українські науковці, "на 
даному етапі розвитку українського суспільства держава має стати га-
рантом цілісності національного інформаційного простору, ефективним 
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координатором розвитку інформаційних ресурсів". Дуже важливим кро-
ком по вдосконаленню інформаційної політики України, на їх думку, є 
формування і розвиток її стратегій та визначення пріоритетів. Аби не 
відставати від реалій світового та європейського інформаційного суспі-
льства, необхідно постійно "тримати руку на пульсі" й переглядати ін-
формаційну політику держави, враховуючи умови, що постійно зміню-
ються, адже "лише розвинуте, конкурентоспроможне на світовому рівні 
інформаційне виробництво може гарантувати реалізацію національних 
інтересів в інформаційній сфері, вирішити завдання ефективного інфо-
рмаційного забезпечення державної політики в інших сферах" [11]. 

Отже, на сьогодні розробка та реалізація інформаційної політики є 
одним з головних векторів політики будь-якої держави, оскільки від дос-
конало розробленої концепції інформаційної політики та її успішної 
реалізації залежить ефективність роботи практично всіх державних й 
суспільних структур. Іншими словами, інформаційна політика в межах 
держави постає у якості важливого засобу підтримки публічного діалогу 
державної влади й громадянського суспільства.  

Водночас, як справедливо стверджує український дослідник В. Ю. Сте-
панов, "поєднання інформаційно-технологічних, інформаційно-політич-
них і власне соціальних процесів й підходів у рамках одного простору 
веде до утворення множинності інтересів, цінностей і способів комуніка-
ції. Це різноманіття й утворює умови для політики, будучи одночасно 
ресурсною базою для створення все нових соціально-культурних техно-
логічних проривів" [12]. 

На нашу думку, однією з основних стратегій впровадження інформа-
ційної політики має бути взаємодія усіх секторів – державного, приват-
ного, комерційного, наукового. Кожен з них може надати різні умови та 
можливості власної участі у спільних діях з побудови узгодженої й ефе-
ктивної державної інформаційної політики. Процес інформатизації сус-
пільства неможливо, та й не варто зупиняти, тому необхідно постійно 
вдосконалювати механізми й практики інформаційної політики, а отже 
дана проблема потребує подальших теоретичних розвідок. 
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А. К. Тихомирова 
ПРО РОЛЬ И МЕСТО ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

В статье анализируются особенности толкования понятия "государственная 
информационная политика" и связанное с этим содержание самой информационной 
политики. Автор также рассматривает особенности и задания информационной 
политики в современных условиях построения информационного общества.  

Ключевые слова: политика, информационная политика, информация, государство, 
информационное общество.  

 

O. K. Tykhomirova 
ABOUT THE ROLE AND PLACE OF INFORMATION POLICY  

IN THE CONTEMPORARY WORLD 
The article analyzes the features of the interpretation of "public information policy" and 

the related content of the information policy. The author also examines the features and 
tasks of information policy in the modern conditions of information society. 

Keywords: policy, information policy, information, state, information society.  



 107

НАУКОВІ ПОВІДОМЛЕННЯ 
 
 

В. М. Петрушов, д-р філос. наук, проф., 
Українська державна академія залізничного транспорту, м. Харків 

 
Й. Г. ГАМАН ЯК ЗАСНОВНИК НІМЕЦЬКОГО ВЧЕННЯ  

ПРО БЕЗПОСЕРЕДНЄ ЗНАННЯ 
 

Загальноєвропейське і світове значення німецької культури ХVIII ст. 
загальновідоме. Серед знакових постатей того часу своєю оригінальністю 
і новаторством виділяється Йоган Георг Гаман (1730–1788), у творчості 
якого знайшла яскравий вияв криза німецького Просвітництва. Його мож-
на віднеси до представників потужної течії європейського мислення, яка 
позиціонувала себе у ХХ ст. в особі Лева Шестова як адогматизм (Див. 
Петрушов В. М. Європейський адогматизм: історико-філософська ретро-
спектива, сучасні інтенції. – Харків, Вид-во УкрДАЗТ, 2007). 

Твори Гамана фрагментарні і не систематичні, складаються з афо-
ризмів, часто несуть у собі характер пророцтв, темні і загадкові по сми-
слу, расподичні по композиції. На жаль на сьогодні лише деякі його 
твори перекладені російською мовою, а українською жодного. Гегель, 
звертаючи увагу на його віддаленість від Просвітництва, відмічав, що 
Гаману залишається чужою і незрозумілою потреба у мислячому розумі. 
Він був пророком літературного руху "Буря і натиск" і яскравим критиком 
Просвітництва. В протилежність раціоналізму Канта підкреслював зна-
чення продуктивної здатності чуттів. Кантівське розділення розуму і 
чуттів Гаман вважав таким, що суперечить нашій мові, в якій ці "проти-
лежності" зняті. Він любив посилатися на концепцію тотожності проти-
лежностей Джордано Бруно. Якщо філософи – раціоналісти спиралися 
на аналітичний розум і роз'єднувати те, що об'єднано Богом, то, згідно з 
Гаманом, будь-яке пізнання і дія повинні виходити з конкретних речей і 
конкретного особистого зв'язку з речами – віри. Розум вторинний, При-
рода і Одкровення є істинним джерелом будь-якого знання. Він намага-
вся побачити і відкрити божественне начало у речах і у людських істо-
тах. Німецькі раціоналісти – вольфіанці довели до крайнощів зазіхання 
доказового знання, яке спирається на форми розсудку. Вони далеко 
відійшли від принципу Паскаля, який вимагав від ученого розуміння 
того, що повинно бути доведено і чого не слід доводити. Критикуючи 
розсудкове знання і формально – логічне мислення, яке рухається у 
скінчених несумісних протиріччях розсудку, Гаман протиставив йому 
інший вид знання, який спирається на здатність розуму відкривати єд-
ність протилежностей. Цю єдність розум відкриває там, де розсудок 
бачить лише несумісні протиріччя. Однак, таке бачення єдності і співпа-
діння протилежностей доступне лише безпосередньому знанню, або 
інтуїції. Критикуючи Канта, він вважав необґрунтованим саме його при-
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пущення можливості знання цілком апріорного, незалежного від будь-
якого досвіду. Заглиблення у філософію Канта і привело Гамана до 
думки, що будь-яка умоглядна філософія, що спирається на чисте мис-
лення є неспроможною. Кант, для Гамана, виступав зразком для усіх 
тих філософів, які роз'єднували з'єднане природою і, навпаки, з'єднува-
ли те, що з'єднати неможливо, адже відчуття і мислення – два стовбури 
людського знання, вони походять з одного спільного кореня і їх не мож-
на розділити, інакше вони висохнуть. Гаман вбачає істину в єдності 
чуттєвої інтуїції і розсудку і доводить, що безпосереднє знання не може 
існувати без пізнання дискурсивного, яке опосередковане міркуванням і 
доведенням. Основна проблема філософії – проблема реальності зов-
нішнього світу вирішується не шляхом доведень, а зверненням до без-
посереднього знання. Однак, це знання не інтуїція розуму, а віра. Лише 
з її допомогою приходять до впевненості в реальному існуванні світу 
речей. Тут Гаман спирається на Юма, але на відміну від юмівського 
розрізнення поняття релігійної віри і віри як основи впевненості в реа-
льному існуванні речей, Гаман часто їх змішує. Віра у нього виступає то 
в одному значенні, то в іншому. Положення, яке підтверджується вірою, 
він протиставляє положенню, яке обґрунтоване доведенням. Саме віра 
має справу з існуванням, з буттям. Усі підвалини нашого знання отри-
мують значимість лише через віру. Така віра протиставляється Гаманом 
усім операціям умовиводу і доведенням. Сама віра укорінена в наших 
відчуттях. Не лише усе наше знання ґрунтується на відчуттях, на них 
ґрунтується і віра. Але Гаман не заперечує можливість знаходити істину 
також за допомогою уявлень розуму і операцій розсудку, він заперечує не 
розум, а однобічне перебільшення ролі розуму, тезу про перевагу його 
над відчуттям. Саме у цьому сенсі він говорив, що розум – джерело і усієї 
правди, і усіх заблуджень, він дерево пізнання і добра, і зла. Отже, вчення 
Гамана є антипод раціоналізму. Безпосереднє знання одночасно наділе-
не і рисами інтуїції чуттєвої, і рисами інтуїції релігійної. Справу Гамана 
продовжував Якобі детально розробляючи "філософію чуття і віри", а 
прямим спадкоємцем Гамана, як в змістовному, так і в стилістичному 
відношенні, став С. Кіркегор, у роботах якого немало прямих посилань на 
твори Гамана. З позиції розробленої нами концепції європейського адог-
матизму Гаман є яскравим представником процесу його становлення. 
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