
Філософсько-світоглядні засади  
буття людини 

Філософсько-культурологічні виміри  
буття людини 

Політичні виміри свободи людини 

Психологічне здоров'я особи й суспільства 

Рецензії 

№4   2010  

СОЦІОГУМАНІТАРНІ ПРОБЛЕМИ ЛЛююддииннии

7

Філософсько-світоглядні засади  
буття людини

Філософсько-культурологічні  
виміри буття людини

політичні виміри  
свободи людини

психологічне здоров’я особи  
і суспільства

Рецензії

2013



Редакційна рада:

В. Андрущенко – академік Національної академії педагогічних наук України, 
член-кореспондент Національної академії наук України 

Ю. Бобало – професор
А. Бокотей – академік Національної академії мистецтв України
М. Голубець – академік Національної академії наук України
Б. Зіменковський – член-кореспондент Національної академії медичних наук 

України
В. Кремень – академік Національної академії наук України, академік Націо-

нальної академії педагогічних наук України
Ю. Левенець – академік Національної академії наук України 
В. Козявкін – професор
С. Максименко – академік Національної академії педагогічних наук України
М. Михальченко – член-кореспондент Національної академії наук України
З. Назарчук – академік Національної академії наук України
О. Онищенко – академік Національної академії наук України
С. Павлюк – академік Національної академії наук України
Ю. Туниця – академік Національної академії наук України

Редакційна колегія:
О�� �а�кіна, ��� �ід��ра, ��� �ар�ар, ��� �арі�, ��� �ас�тинськи�, ��� �овканич, ��� �ав-�� �а�кіна, ��� �ід��ра, ��� �ар�ар, ��� �арі�, ��� �ас�тинськи�, ��� �овканич, ��� �ав-
рилишин (Шве�царія), ��� �лухман (�ловаччина), ��� �ор�атенко, О�� �ринів, ��� Да-
вимука, ��� Денисенко, Р�� Дупкалу (�ловаччина), А�� Карась, ��� Кашу�а, А�� Колоді�,  
А�� Колодни�, А�� Конверськи�, ��� Левицька, (Респу�ліка Польща), ��� Лиси�,  
��� �альськи�, ��� �ельник, ��� �оскалець, Л�� Ор�ан-Лем�рик, А�� Пашук, ��� Пет-
рушенко, Л�� Рижак (відповідальни� секретар), А�� Роман�к, ��� �агач, ��� �авчин,  
Т�� �основськи� (Польща), Т�� Титаренко, Р�� Цяпало (�ША), Н�� Черниш, О�� Ша�лі���

Головний редактор –  
професор �ельник ���П��

Свідоцтво про реєстрацію:  К� № 11107 від 28��02��08
Адреса редакції: вул�� �ате�ка, 4, Львів 79007;
Тел.: (032) 261-07-22; е-mail: zncnan @mail��l�i����a��l�i����a�i����a

Рекомендовано до друку виконкомом Ради Західного наукового центру 
НАН України та �ОН України (Протокол № 4 від 27��09��2013 р��) 4 від 27��09��2013 р��)4 від 27��09��2013 р��)27��09��2013 р��)

Літературні редактори: Л�� �аран, Н�� Дудко �аран, Н�� Дудко
Редактор (англійських анотацій): О�� �исоцька
Комп�ютерний макет:�ютерний макет: Н�� Ло�ач, Н�� Якимів

Опу�ліковані матеріали  відо�ража�ть погляд авторів, яки� може відрі�нятися 
від по�иції редколегії журналу

© �нститут соціогуманітарних про�лем л�дини



3№ 7, 2013       Соціогуманітарні проблеми людини

ЗМіСТ

Філософсько-світоглядні засади буття людини 

Володимир Мельник. Антропологічни� вимір технічного  
о�’єкта в соціокультурному дискурсі ������������������������������������������������������������������������������������ 7

Ігор Захара. Філософія гуманітарної освіти як фактор ро�витку 
української духовності ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 18

Неллі Карамишева. “Зна�ча л�дина” як соціокультурни� 
 феномен ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 26

Валерій Стеценко. Філософія л�дини у філософські� теології  
��� �ковороди як “філософія серця” ������������������������������������������������������������������������������������������ 37

Андрій пашук. До питання про патріоти�м ��� Франка �������������������������������������������������������� 50

Андрій Наконечний. ��� �іхновськи� про роль інтелігенції  
у ствердженні ідеї сво�оди �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 58

 

Філософсько-культурологічні виміри буття людини

Ольга Сінькевич. Концептуальне освоєння феномену культурної 
гло�алі�ації та о�ра�и гло�алі�ованого світу ���������������������������������������������������������� 66

Оксана Сурмач. �иховання  студентської молоді в контексті  
культурно-освітньої діяльності му�еїв �������������������������������������������������������������������������������� 74

Анатолій Яртись. Українське православ’я  як етнонаціональни� 
феномен: рух �а створення єдиної  
Помісної православної церкви �������������������������������������������������������������������������������������������������������� 84

Політичні виміри свободи людини

Зоряна Свирид. Політични� консультант: сутність діяльності  
та специфіка осо�истісних якосте� ���������������������������������������������������������������������������������������� 95

Андрій панарін. Політична ста�ільність: ви�начення  
та підходи до ро�уміння ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 107

Андрій Мельник. �во�ода вираження поглядів в умовах  
становлення громадянського суспільства в Україні ������������������������������������ 113



4Соціогуманітарні проблеми людини           № 7, 2013

Психологічне здоров�я особи і суспільства

Олена Штепа. Осо�ливості ефективного мотивування  
осо�истості у психологічному консультуванні ������������������������������������������������������ 122

Юрій Вінтюк. �провадження комп’�терних технологі�  
у реа�ілітаці�ну діяльність �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 130

Рецензії

Андрій Дахній. Християнин у секуляри�ованому світі ........................... 142

Ігор Мельник. Унікальна пам’ятка української  
політико-правової думки ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 150



�№ 7, 2013       Соціогуманітарні проблеми людини

Contents

Philosophical and world-view bases of a person�s existence

Volodymyr melnyk. ��������������� ��������� ������������������������ ��������� ���������  
object in socioc�lt�ral disco�rse ����������������������������������������������������������������������������������������������������  7

Ihor zakhara. Philosophy of h�manistic ed�cation as factor  
of the de�elopment of ukrainian spirit�ality ������������������������������������������������������������������  18

Nelly Karamysheva. A “knowing man” as a socioc�lt�ral phenomenon ����������������  26

Valeriy stetsenko. Philosophy of a h�man in the philosophical theologya h�man in the philosophical theologyh�man in the philosophical theology������������� �������y  
оf ���f ��� sko�oroda as “a philosophy of heart” as “a philosophy of heart” ������������������������������������������������������������������  37

Andriy pashuk. To the q�estion of i�� franko’s patriotism ��������������������������������������������������  50

Andriy nakonechnyy. M�� Mikhno�skiy abo�t the infl�ence  
of intellect�als on the forming of idea of freedom ������������������������������������������������  58

Philosophico-culturological dimensions of a person�s existence

olha sinkevych. � concept�al mastering of a phenomenon  
of c�lt�ral globalization and the images  
�f ��� ���b���z�� w���� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  66

oksana surmach. ed�cation of the st�dents’ yo�th in the context  
of c�lt�ral and pedagogical acti�ity of m�se�ms ��������������������������������������������������  74

anatoliy yartys. Ukrainian orthodoxy as the ethnonational  
phenomenon: motion for creation of the �niq�e  
local orthodox ch�rch ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  84

political dimensions of freedom of a personality

zoriana svyryd. A political cons�ltant: the essence of acti�ity  
and specifics of personal q�alities ����������������������������������������������������������������������������������������������  95

andriy panarin. Political stability: definition and approaches  
�� ���������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  107

Andriy �elnyk.�elnyk. Freedom of expression in the formation  
of ci�il society in uk����� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 113



6Соціогуманітарні проблеми людини           № 7, 2013

psychological health of a person and society

olena shtepa. Pec�liarities of an effecti�e moti�ation  
of a personality in a psychological cons�lting ������������������������������������������������������������  122

yuriy vintyuk. An introd�ction of comp�ters’ technologies  
into the rehabilitation acti�ity ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������  130

reviews 

andriy dakhniy. A christian in the sec�larisational world ������������������������������������������������  142

ihor melnyk. Uniq�e attraction of uk������� ���������  
��� ����� ���� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  150



7№ 7, 2013       Соціогуманітарні проблеми людини

Філософсько-світоглядні засади буття людини

Філософсько-світоглядні засади буття людини

УДК 165:130��2

АНТРОПОЛОГіЧНИЙ ВИМіР ТЕХНіЧНОГО ОБ�ЄКТА  
В СОЦіОКУЛЬТУРНОМУ ДИСКУРСі

Володимир Мельник 

Львівськи� національни� університет імені �вана Франка, 
вул�� Університетська, 1, м�� Львів, 79000,Україна, 

e-mail: dfilos@lnu.edu.ua

Проаналізовано поняття “об’єкт”, “суб’єкт”, “предмет” у їх соціо-
культурній детермінації людською діяльністю. Розкрито фундамен-
тальну характеристику предметно-перетворювальної діяльності 
– її інструментальність. Визначено суверенну специфіку технічного 
об’єкта, його унікальність і своєрідність. З’ясовано суспільну природу 
технології та техніки, їх взаємозв’язки із соціальними умовами та 
роль у суспільно-історичному процесі.
Ключові слова: техніка, технічний об’єкт, об’єкт, предмет, суб’єкт, 
діяльність.

У сучасні� філософсько-соціологічні� і наукові� літературі �в’я�ок техніки та 
технології � л�дсько� діяльніст� досліджені переважно у контексті їхньої детер-
мінації рівнем ро�витку природничонаукового �нання�� Натомість меншо� міро� 
ро�крита �умовленість техніки специфіко� соціального спосо�у життєдіяльності�� 
Передусім це стосується ро�уміння технічного о�’єкта, виявлення �ого справжніх 
аналогів у природі � л�дські� практиці�� Ро�уміння цього істотно важливе для 
�’ясування суспільної природи технології та техніки, їх в�аємо�в’я�ків і� соціаль-
ними умовами, ролі в суспільно-історичному процесі�� 

За�начимо, що все�агально� осново� виникнення технології, технічних 
�асо�ів, які предметно модел��ть і реалі�у�ть суспільни� характер л�дської 
діяльності, є суспільно-історична практика�� Таку по�иці� все�ічно о�ґрунтував 
відоми� українськи� філософ ��� Тарасенко�� Технологія виникає тоді, коли ви-
никає виро�ництво �нарядь праці, а власне л�дська праця ро�починається � їх 
виготовлення�� �нструментальність як ви�начальна характеристика притаманна 
всі� л�дські� діяльності�� �аме тому в технології �деться про “технічність” прак-
тики �агалом, а не про технічність як рі�новид певної галу�і практики�� То�то, 
технологія – це не одна � форм практичної діяльності, а вся практика в аспекті 
її інструментального �місту�� �сторія технології ро�гортається відповідно до історії 
виготовлення технологічних �нарядь праці�� �аме їх виро�ництво �умовило, � 
одного �оку, освоєння л�дино� природи, перетворення їх на матеріальні умови 
л�дського життя, � іншого – становлення л�дини як природної та соціальної 
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істоти, формування світу культури�� Технологія, �ауважує ��� Тарасенко, – конк-
ретни� вира� міри опредметнення та міри практичного використання л�дино� 
природи у соціально-о�ґрунтованих цілях [5, с�� 154–167]��

Осо�ливіст� л�дської діяльності, фундаментальним спосо�ом її існування 
є  реальне �уття колективності, то�то �е�посередньо суспільни� характер л�д-
ського життя�� Це становить о�’єктивну умову діяльності л�дини і предметного 
світу суспільної культури �агалом�� За�вича� під специфічним спосо�ом л�дської 
діяльності ро�умі�ть певни� тип �в’я�ку матеріально-уречевлених, наукових та 
духовно-практичних елементів, їх �в’я�ок � предметом і �наряддями праці�� У 
цьому випадку спосі� л�дської діяльності своєрідно ідентифікується � осо�ли-
востями реалі�ації технологічних �нарядь і певних елементів процесу пі�нання�� 
“Зворотни� �в’я�ок”, а саме – процес �умовленості цих �нарядь механі�мами 
реалі�ації л�дсько� праці, враховується, на нашу думку, недостатньо�� Річ у 
тому, що специфіка л�дської діяльності не �водиться до її технологічних і ду-
ховно-практичних чинників�� �они становлять лише передумови діяльності, �е� 
яких, цілком �ро�уміло, діяльність не можна �ді�сн�вати�� �нутрішня сутність 
спосо�у л�дської діяльності полягає, власне, в тому, що вона у свої� ґене�і та 
ро�витку є �е�посередньо суспільним процесом – суспільни� характер діяльності 
� утвор�є її специфічни� спосі���

Основні компоненти суспільної форми практики – це відношення л�де� 
до природи та відносини між л�дьми, їхнє в�аємне опосередкування�� Таки� 
аспект про�леми досліджени� у наші� літературі переважно � по�иці� нату-
рально-речовинних компонентів діяльності, її ідеальних спонукальних моментів 
(предмет, �наряддя, доцільність)�� �одночас недостатньо проаналі�ована л�д-
ська діяльність в аспекті її соціального �місту та характеру суспільної форми�� 
Якщо істинне те, що л�ди відносяться один до одного опосередковано, чере� 
специфіку суспільної форми діяльності, то вона неодмінно входить в о�’єкт 
філософського дослідження техніки�� �е� �’ясування цих о�ставин неможливо 
адекватно �’ясувати ані своєрідність діяльності, ані осо�ливості технології та 
технічного о�’єкта��

Цілком очевидно, що для ро�криття специфіки технічного о�’єкта, ро�уміння 
�ого не�відності до суто технічних характеристик, нео�хідно виокремити �ого 
“нетехнічні” л�диновимірні параметри – то�то л�дськи� чинник�� Під ним не варто 
ро�уміти просто індивідуально-осо�истісну діяльність в її рі�них матеріально-
предметних і пі�навально-духовних формах�� Л�дськи� чинник є все�агальним 
моментом суспільної життєдіяльності �агалом, яки�, �е�перечно, притаман-
ни� окремим видам і сферам л�дської праці, але одночасно не вичерпується 
ними��

�е�умовно, л�дина пості�но пере�уває в єдності �і своє� життєдіяльніст�, 
а чере� неї і � навколишнім світом природи та суспільного життя�� Це� процес 
утвердження л�дино� своєї життєдіяльності як предмета своєї свідомості � 
волі є осново� виокремлення власне л�дського моменту (чинника) у всьому її 
соціокультурному та технологічному �наченні�� Л�дськи� момент  (суто л�дсь-
ке) – це не сама л�дина в її індивідуально-осо�истісному �утті, не вся сукупна 
життєдіяльність л�дини, а її специфічно-нео�хідни� чинник�� �ін відо�ражає і 
фіксує свідомо �ді�сн�вани� акт (момент) л�дської життєдіяльності, саме ту 
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її межу, коли л�дина �а допомого� свідомості виокремл�є се�е � умов свого 
існування і підносить власну діяльність до рівня усвідомлення умов, ціле� і 
�асо�ів свого життя, утверджує власну життєдіяльність як цілісни�, соціально 
органі�овани�, свідомо регульовани� процес�� То�то, власне л�дське – це само-
усвідомл�вани� момент життєдіяльності л�дини, яки� вона �ді�сн�є предмет-
но-цілеспрямовано, � урахуванням (а тому певно� міро� не�алежно) стихі�них 
сил природно-історичного процесу��

Загальновідомо, що л�дська життєдіяльність в її суспільно-історичних 
вимірах реалі�ується у двох о�’єктивних формах: стихі�ні�, неусвідомлені� 
нео�хідності та свідомому, соціально органі�ованому процесі�� Перши� момент 
характери�ує органічне “вплетення” л�дського елемента в �е�посередн� прак-
тику матеріального життя, други� – сходження л�дської діяльності до свідомості 
� волі, унаслідок чого стає можливим виникнення (самовиділення) л�дського 
елемента, �ого відгалуження у відносно самості�ни� чинник життєдіяльності 
л�дини та л�дства��

Перехід матеріально-практичної життєдіяльності, що ро�гортається стихі�-
но, неусвідомлено, до доцільно органі�ованої форми ро�витку є своєрідно� 
“ватерлініє�”, яка характери�ує процес самовиділення л�дської життєдіяльності 
�і стану імпліцитного “вплетення” у природни� саморух до формування її ма-
теріальних структур – предмета, �нарядь, продукту праці�� �ходження суспільної 
життєдіяльності до предметності свідомості � волі л�дини дає �могу ро�крити 
відмінність життєдіяльності від �е�посередніх природних процесів, від того ма-
теріалу природи, на яки� орієнтована перетвор�вальна діяльність�� 

Нео�хідно �вернути увагу на те, що в літературі, присвячені� філософському 
аналі�у техніки та технології, нерідко трапляється певне ототожнення понять 
“о�’єкт” і “предмет”, “о�’єкт” і “річ” та ін�� Очевидно, це пов’я�ано � фундаменталь-
ніст� категорі� “су�’єкт” та “о�’єкт” у філософсько-гносеологічні� про�лематиці 
та �мін, привнесених під час дискусі��� �тосовно методологічного осмислення 
новітніх природничонаукових досліджень некласичної науки, �окрема у філо-
софському осмисленні квантово-механічних інтерпретаці�, у літературі щодо 
сутності цих категорі� висловл��ть рі�номанітні, часто в�аємосуперечливі 
твердження�� На наш погляд, нео�хідно �вернути осо�ливу увагу на �’ясування 
їхніх відмінносте�, оскільки це має важливе �начення для ви�начення суверенної 
специфіки технічного о�’єкта, �ого унікальності, своєрідності порівняно � іншими, 
�ли�ькими �а �містом поняттями�� Для цього доцільно використати �’ясоване вже 
ро�уміння осо�ливосте� л�дського елемента (чинника) як �датності суспільної 
л�дини свідомо виокремл�вати се�е � о�’єктивного світу�� Це дасть �могу ви-
явити гносеологічні � практичні відмінності між о�’єктом і су�’єктом, су�’єктом 
та л�дським чинником, предметом і діяльніст���

Поняття “о�’єкт” і “су�’єкт” формувались для виявлення та ро�криття ос-
новного гносеологічного відношення л�дини до ді�сності�� �уттєвість світу, що 
актуалі�ується �авдяки предметні� діяльності л�дини, виявляє сво� о�наченість 
і самови�наченість як о�’єкта�� О�’єкт – це матеріальна ді�сність, вона протис-
тоїть су�’єкту � усі� суспільні� життєдіяльності�� У цьому понятті �афіксована 
�ого єдина все�агальна властивість �ути о�’єктивним, то�то не�алежним від 
су�’єкта, �ого діяльності, волі, свідомості�� Однак це твердження потре�ує уточ- 
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нення, передусім тому, що о�’єкт �адається, ви�начається у своєму існуванні як 
актуальна реальність активніст� су�’єкта�� Завдяки предметно-перетвор�валь-
ні� діяльності “дещо” виокремл�ється �і синкретичної неви�наченості �уття�� 
�аме своє� активніст� су�’єкт �ді�сн�є акт інституалі�ації о�’єкта як реальності�� 
�и�начально атри�утивно� о�наченіст� такої реальності є її о�’єктивність, що 
о�начає насамперед таке: існування о�’єкта пов’я�ане � іманентно властивими 
�ому власними характеристиками�� Крім цього, о�’єктивність вка�ує на су�-
станці�ність та онтологічну не�відність реальності до пі�навальної активності 
л�дини�� Проте у діях такої активності ми все одно ро�рі�няємо те, на що вона 
спрямована�� Поняття о�’єкта � “слугує позначенням такого змісту пізнавальної 
активності, який, будучи неможливим за її межами, тим не менш не співпадає 
з нею безпосередньо, а вимальовується як дещо віддалене від акту, дещо 
самовладне, то�то дещо таке, що має онтологічни� статус, відмінни� від онто-
логічного статусу пі�навального акту” [4, с�� 156]��

Отже, поняття “о�’єкт” відмежовує і фіксує ту частину �е�межної матеріаль-
ної ді�сності, яка охоплена сукупно� діяльніст� л�дини і становить гори�онт 
л�дського �уття, є о�’єктом ро�мірковування, пояснення, дослідження�� То�то 
о�’єкт – це частина о�’єктивної ді�сності, що так чи інакше вві�шла у сферу 
�уття л�дини і пере�уває у горнилі реального чи можливого практичного пере-
творення�� О�’єкт – це не лише практична, а � теоретично осво�вана частина 
ді�сності, яка становить передумови �ого реального практичного освоєння�� 

Якщо під о�’єктом ро�умі�ть ус� ді�сність, до якої може сягати л�дська 
думка, то під су�’єктом – л�дину, яка самоактивна � самодостатня у висуненні 
ціле� та їх реалі�ації��

�у�’єкт можна ро�глядати своєрідним ді�овим і раціональним чинником, 
по суті, саморо�витку природи�� �у�’єкт виокремл�ється не самочинно, а в 
процесі діяльності, що має предметни� характер�� �тановлення су�’єктивного 
чинника від�увається у драматичному конфлікті: � одного �оку, су�’єкт не лише 
не може �мінити �акони саморо�витку о�’єктивної ді�сності, а � творить сво� 
життєдіяльність відповідно до цих �аконів; � іншого – стихії природної даності 
л�дина протиставляє самоініці�овану активність � її освоєння�� То�то, ви�на�-
чи “дещо”, яке існує по�а межами л�дської су�’єктивності, маємо ви�нати: це 
“дещо” виокремл�ється в о�’єкт як самовладну систему лише �авдяки дієвості 
л�дини�� “Отже, о�’єкт постає чимось ви�наченим, пере�ува�чим у �в’я�ках і� 
су�’єктом лише чере� активність су�’єкта�� �ін �авжди пере�уває у �алежності 
від стану та можливосте� су�’єкта” [4, с�� 155]��

Крім того, до о�начень л�дини як су�’єкта потрі�но віднести і те, що вона 
акумул�є інтелектуальни� і духовно-практични� досвід попередніх поколінь 
� атри�утивну �датність л�дського ро�уму виводити норми і правила свого 
функціонування і� самого се�е�� Однак наголосимо, що л�дськи� ро�ум, не�ва-
жа�чи на іманентну рису до “самонаціл�вання”, у свої� активності та �датності 
до самості�ного ви�удовування свого внутрішнього �місту, “не може довільно 
ви�начати те, що саме буде входити у зміст цих дій, у який спосіб змістові 
одиниці розуму будуть взаємодіяти поміж собою (курсив наш�� – В. М.)�� У цьому 
сенсі су�’єкт може ро�глядатись як частина о�’єкта, адже які дії ро�уму та як 
саме �удуть �апускатись у хід, – це �алежить від �містовного �ого наповнення” 
[4, с�� 155]�� 
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Якщо у понятті “о�’єкт” фіксована реальність �адається, по�утує (існує) на 
власних самодостатніх (самовладних) �асадах, то поняттям “предмет” по�на-
чається фрагмент о�’єктивної реальності, вкл�чени� у предметно-перетвор�-
вальну діяльність�� Предмет містить іманентні властивості, які детерміновані 
характеристиками о�’єкта � осо�ливостями власне л�дського чинника�� �ідтак 
“предмет – це синтетичне утворення, що постає ні�и посередньо� ланко� 
між л�дино� та по�ал�дсько� реальніст�; в предметі неодмінно повин-
ні бути репрезентовані характеристики об’єкта, але подані у тих окрес-
леннях, на які тепер спроможна л�дська предметно-пі�навальна діяльність�� 
Тому предмет постає водночас показником міри відкритості світу людині та 
міро� ро�виненості, деталі�ованості та ро�галуженості л�дської діяльності” [4,  
с�� 156]�� Предметність своє� черго� фіксує фундаментальніши� план освоєння 
л�дино� світу, трансформації о�’єктивної реальності в доцільну форму діяль-
ності, оскільки вона “�наменує �агальни� перехід о�’єктивних �акономірносте� 
природи в живу форму доцільної діяльності, а діяльності – в о�’єктивовани� 
стан, у предметни� продукт������ Предметність �адається в актах діяльності по�а 
свідомим процесом цілепокладання�� �она окресл�є межі матеріальних явищ 
природи і суспільної діяльності від л�дини та л�дства” [5, с�� 62]�� Фундаменталь-
на сутність предметності полягає в тому, що саме �авдяки такі� атри�утивні� 
характеристиці діяльності інституалі�ується культура як така�� Діяльність, що 
“дається” у ви�начені її предметної сутності, і є культуро���

Предметність як така “виникає” у процесі життєдіяльності л�дини та фіксує 
момент о�’єктивації матеріальної ді�сності у сфері практики, виявляє потенці�ні 
можливості її пі�нання та перетворення�� Предметність фіксує ді�сність �уття 
перетвор�вальної діяльності у формі технологічного відношення�� О�’єктна при-
рода предметності окресл�ється конкретно� спрямованіст� діяльності на “при-
власнення” матеріальної ді�сності, вона виявляється “місцем �устрічі” діяльності 
як форми �уттєвості суспільного життя та матеріальної ді�сності як реальної 
основи�� Причому важливо ще ра� наголосити: предметність не �водиться, а тим 
паче не ототожн�ється � матеріально� ді�сніст�; вона передусім виражає її 
соціально-практичну властивість�� Предметність діяльності “виявляється, а не 
створ�ється”, – справедливо �ауважував ��� Тарасенко [5, с�� 63]��

У предметні� діяльності л�дини фіксу�ться реальності о�’єктивності, але в 
специфічно л�дському спосо�і вира�у – в �наково-о�ра�ні� формі�� То�то, мис-
лення, �авдяки своїм іманентним властивостям, “�адає” реально-предметни� 
�рі� о�’єктивності�� Ді�сність осво�ється опосередковано, �а�на�чи л�дської, 
суто су�’єктивної о�ро�ки�� Отже, ді�сність виявляється, актуалі�ується чере� 
подві�ни� пласт л�дської су�’єктивності – нормативні, поняті�но-категоріальні 
структури � інтуїтивістсько-чуттєво-переживальницьки�, культурницько-мен-
тальни� пласт самовідчуття та самоідентифікації л�дини у світі�� Очевидно, що 
і перши�, і други� пласти соціально-історично та культурно-ціннісно �умовлені�� 
Як �а�начає ��� Петрушенко, дані “категори�у�чі структури ма�ть характер, 
о�межени� історично, соціально, технологічно і, нарешті, внутріментально, 
то�то вони можуть реально складатись та на�увати внутрішньо структурованого 
вигляду лише у процесі “утримання думки се�е само�” [с�� 166]��

О�’єкт-су�’єктні відносини характери�у�ть передусім теоретичне відношен-
ня л�дини до ді�сності, а відношення “предмет − л�дська діяльність” ро�криває 
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практичне її перетворення�� Ро�глядати ді�сність у формі о�’єкта о�начає пояс-
н�вати ді�сність в�агалі, �е�відносно до практичних актів діяльності�� Ро�глядати 
ж ді�сність у формі практики о�начає �рати її перетвор�вально, предметно, як 
елемент і складову частину реальної життєдіяльності л�дини�� �ама практика 
ро�межовує ді�сність на о�’єкти та предмети, причому поняття “о�’єкт” характе-
ри�ує початкову, своєрідну підготовчу стаді� осягнення л�дино� ді�сності для 
її практичного перетворення�� Надалі о�’єкт матеріально-практично �алучається 
до процесу життєдіяльності � стає �е�посереднім предметом діяльності�� 

�нститу�вання предмета діяльності пов’я�ане � її інструментальним ха-
рактером – предмет праці протистоїть природні� реальності та формується як 
ре�ультат активної в�аємодії �наряддя � о�’єкта [2, с�� 31–32]�� Зауважимо, що 
предмет, на відміну від поняття о�’єкта, є складово�, внутрішньо� і водночас 
все�агально� “частино�” процесу діяльності�� �атеріально-практични� �в’я�ок 
предмета і �наряддя виявляється як опредметнення (як власне технологічне 
відношення), а �в’я�ок л�дини � предметом і чере� �наряддя та присво�вання 
цього процесу як цілісного – ро�предметнення, що слугує осново� соціально-
культурного ро�витку л�дини як природної та суспільної істоти [5, с�� 59–61]��

На основі викладеного специфіку технічного о�’єкта неможливо �ро�уміти 
по�а л�дсько� діяльніст�, як неможливо �’ясувати � осо�ливості л�дської 
діяльності по�а і не у �в’я�ку � технічним о�’єктом�� У ви�начені технічного о�’єкта 
нео�хідно відштовхуватись не від природи чи властивосте� л�дської діяльності, 
а від їхньої єдності, опосередкованої практико��� За�начимо, що технічни� о�’єкт 
унікальни� тим, що він поєднує о�’єкт і предмет, о�’єкт-су�’єктні � предмет-
су�’єктні відношення, становить їхні� синте� та цілісну єдність�� Тому до складу 
технічного о�’єкта поряд � “природним матеріалом” входить уся структура л�д-
ської діяльності�� У цьому полягає соціально-культурна �умовленість природи 
технічного о�’єкта, яка становить важливу теоретико-методологічну �асаду 
філософського осмислення специфіки технічного о�’єкта �окрема і технічного 
як феномену л�дської культури �агалом��

Технічни� о�’єкт у �ого філософському, соціокультурному �наченні характе-
ри�ує процесуальність л�дської діяльності, момент становлення матеріальних 
властивосте� о�’єкта предметами л�дської праці, їх опредметнення �а допо-
мого� �нарядь і подальши� перехід синте�ованих властивосте� у живу форму 
доцільної діяльності л�дини�� Отже, технічни� о�’єкт є поєднанням властиво-
сте� речовини природи � властивостями л�дської праці, утвор��чи в кінце-
вому підсумку все�агальни� спосі� технологічної діяльності�� �ін нео�хідни�, 
універсальни� елемент діяльності, �е� якого вона, по суті, неможлива саме як 
л�дська діяльність�� Технічни� о�’єкт, �удучи все�агальним та універсальним, 
потенці�но спроможни� спеціалі�уватись стосовно рі�них конкретних видів і 
форм діяльності�� �ін відо�ражає в со�і, що і як л�дина реалі�овує у процесі 
предметно-перетвор�вальної діяльності��

У філософському у�агальненні соціокультурного �місту технічного о�’єкта 
він є фрагментом природної ді�сності, поставлени� практико� в певне пере-
твор�вальне відношення стосовно су�’єкта предметної діяльності�� �уть у тому, 
що л�дина перетвор�є матеріал природи предметно-практично, доцільно, від-
повідно до соціальних потре� су�’єкта�� Це� процес опредметнення природних 
о�’єктів характери�ується не тільки �міно� форми та “привласненням” л�дино� 
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їхнього внутрішнього �місту (�аконів)�� Окрім цього (і передусім), л�дина вико-
ристовує ці о�’єктивні природні даності як інструменти для досягнення власних 
соціально �умовлених ціле��� За допомого� �агатства природної ма�стерні 
л�дина реалі�ує цілі, �гідно � якими і констру�ється метод, ви�начається ха-
рактер діяльності л�дини, які� вона підпорядковує сво� вол��� Зрешто�, �міст 
і масшта� ціле� ви�нача�ть не лише іманентно-внутрішніми чинниками осо-
�истісного � соціального характеру, а � тими перспективами, які вирі�ня�ться 
гли�ино� освоєння природних сил�� �аме тому інструментальність є фундамен-
тально� характеристико� предметно-перетвор�вальної діяльності, оскільки у 
методах і �наряддях практичної діяльності синте�у�ться �акони та властивості 
природних рече� і доцільної праці л�дини�� У цьому процесі природні предмети 
трансформу�ться, перетвор��ться відповідно до їхніх внутрішніх природних 
сутносте� і водночас до характеру л�дської діяльності, у�годжу�чись і� не��� 
Крім цього, �гадани� інструментальни� потенціал діяльних можливосте� л�ди-
ни – технологічні �наряддя, �асо�и праці, цілі, – формоутвор��ться  саме під 
впливом о�’єктивних і су�’єктивних чинників�� Л�дська діяльність, “�гаса�чи” у 
предметах праці, трансформу�чи предмети природи у соціально доцільні фе-
номени, ро�кривається як діалектична єдність о�’єктивного та су�’єктивного, 
нео�хідно-детермінована і су�’єктивно-покладена��

Оскільки в�аємодія природного матеріалу та діяльності опосередкована 
соціальними чинниками – передусім характером відносин між л�дьми у процесі 
праці � соціокультурними цінностями, ментальними ви�наченнями, цілком ло-
гічно ді�ти висновку, що специфіка технічного о�’єкта має соціальних характер 
і �умовлена осо�ливостями соціальної практики �агалом�� Практика є опосеред-
кову�чо� ланко� на шляху переходу �аконів природи у �міст л�дської праці та 
�нання�� �аме вона надає �в’я�кам природного матеріалу конкретно-практичне 
�начення, співвідносить їх � о�’єктивно� ді�сніст� і лише після цього перетво-
р�є на форми л�дського �нання та пі�нання��

Практика як процес �лиття та кооперації властивосте� предмета праці 
� властивосте� л�дської діяльності трансформує предмет праці у технічни� 
о�’єкт�� Отже, технічни� о�’єкт існує як соціально-практично оформлена даність 
певної частини природного фрагмента�� �аме у �в’я�ку � цим технічни� о�’єкт 
має суспільно-історични� характер�� Коли ж і� поняття “технічни� о�’єкт” вилу-
чається суспільна форма діяльності а�о ж не враховується її специфіка та роль 
у виникненні технічного о�’єкта, тоді свідомо чи несвідомо а�сол�ти�ується роль 
природних чинників�� Таки� спрощени� підхід до ро�уміння технічного о�’єкта 
суттєво о�межує продуктивність досліджень науково-технічного прогресу, суті 
� ґене�и техніки, технічного �агалом і �ого детерміну�чого впливу на ро�виток 
осо�истості, її моральних цінносте���

На відміну від предмета праці, технічни� о�’єкт подає �уття природного 
фрагмента в �овсім інші�, “неприродні�” якості�� Технічни� о�’єкт акумул�є прак-
тичне (перетвор�вальне) і теоретичне (пі�навальне) відношення до природи, 
тому синте�ує даності властивосте� природного предмета у соціально-ви�на-
чених і науково-о�ґрунтованих цілях�� Лише в такому ро�умінні технічни� о�’єкт 
виявляє свої “нетехнічні сутності”, які виника�ть на соціально-практичні� основі 
� не �водяться до викл�чно природних рече� і лише соціальних вимірів��
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�посі� поєднання (синте�у) на основі практики властивосте� природи � 
властивостями л�дської діяльності в предметну цілісність конститу�є технічни� 
о�’єкт�� Причому л�дськи� чинник i технічни� о�’єкт є універсальними момен-
тами суспільно-історичної практики�� Але якщо технологічни� о�’єкт характе-
ри�ує спрямування л�дської діяльності на матеріал природи, ви�начає міру 
�алучення природного матеріалу до умов i �асо�ів життєдіяльності л�дини, то 
л�дськи� чинник відо�ражає ступінь усвідомлення л�дсько� життєдіяльніст� 
самої се�е, яка підносить механі�ми своєї реалі�ації до предмета свідомості 
та волі л�дини��

Тому технічни� о�’єкт i л�дськи� чинник є конструктивно-творчими момента-
ми відносно умов i ціле� життєдіяльності суспільної л�дини�� �они акумул��ть 
актуальні � потенці�ні елементи практики�� Причому л�дськи� чинник провідни� 
у ро�критті �умовленості технічного о�’єкта, ступеня �ого досконалості та со-
ціальної �начущості�� На наш погляд, у цьому полягає одна � переваг соціокуль-
турного підходу до аналі�у технічного о�’єкта�� Л�дськи� фактор як доцільни�, 
самоусвiдомл�вани� початок л�дської життєдіяльності є своєрідним духовно-
практичним еквівалентом історичного вектора, яки� репре�ентує минуле �уття 
л�дини та техніки i водночас орієнтовани� на ма��утнє – в ньому минуле i 
ма��утнє поєднані у теперішньому��

На основі аналі�у поняття “технічни� о�’єкт” можливо �’ясувати �міст і фун-
кціональні осо�ливості технічного (технологічного) �наряддя, якому належить 
фундаментальне �начення не лише у сфері технічної (перетвор�вальної) прак-
тики, а � у сфері теоретично-пі�навальні��� По суті, технологічне �наряддя – це 
вінець творчих пошуків у технiко�навствi, о�’єктом якого воно є��

У технологічному �нарядді �ого соціальни� вимір життєдіяльності виявляєть-
ся у двох аспектах: матеріальному продукті (власне �нарядді праці), а також 
у меті дії, яка, по суті, є інтелектуальним �наряддям�� �ета відтвор�є рух при-
родного предмета у сфері діяльності � водночас характер пере�ігу діяльності�� 
Звідси – технологічне �наряддя має перевагу �е�посередньої, відтвор�ваної 
ді�сності, то�то воно існує як річ поряд � іншими речами�� �одночас воно має 
також достоїнство духовної все�агальностi, то�то слугує �асо�ом для реалі�ації 
певної л�дської мети�� �наслідок цього л�дська діяльність постає і предметно-
конструктивним процесом, i поясн�вальним принципом�� �е�умовно, ми мислимо 
тут “технологічне �наряддя” як філософську категорі�, а не як �вича�ни� �асі� 
праці��

Л�дська діяльність, �окрема в її соціальному вимірі, не тотожна техно-
логічному �нарядд�, оскільки є спосо�ом �уття колективного су�’єкта�� Однак 
власне технологічне �наряддя – це не вся діяльність, а лише її певна предметна 
властивість�� �воєрідність останньої полягає в тому, що технологічне �наряддя 
діє на речовину природи �гідно � �ого власними �акономірностями, внаслідок 
чого воно постає провідником впливу діяльності на предмет праці��

Одночасно технологічне �наряддя не є �ліпком i копі�ванням властивосте� 
предметів природи�� �оно – “момент” в�аємодії та в�аємопроникнення власти-
восте� речовини природи i л�дської життєдіяльності, яки� втілени� у певному 
матеріальному утворенні�� �ластивості речовини природи ста�ть технологічними 
�, отже, інструментальними у �в’я�ку � тим, що л�дина використовує ці влас-
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тивості, ��еріга�чи її природну сутність�� Технологічне �наряддя матеріально 
�акріпл�є, імітує сам спосі� існування л�дської праці: опосередковане відно-
шення л�дини до природи чере� відносини л�дини до л�дини�� У цьому сенсі 
воно має двояку природу�� Знаряддя матеріалі�ує суспільни� характер праці � 
водночас її предметно-доцільну форму�� �она полягає у �датності л�дської діяль-
ності виготовляти �наряддя �а властивостями �овнішньої речовини природи та 
потре�ами су�’єкта�� Отже, �наряддя у процесі праці в �мо�і діяти на речовину 
природи і відповідно до її о�’єктивних �акономірносте�, і відповідно до л�дської 
мети�� Це �умовл�є те, що технологічні �наряддя генетично � фактично є носіями 
соціальної пам’яті, оскільки в них акумул�ється досвід відносин між л�дьми 
у процесі їхнього виготовлення і використання�� �удучи матеріальним “�ліпком” 
предметно-доцільної форми, �наряддя наче віддаляє л�дину від природи � 
одночасно в іншому сенсі на�лижує її до природи, дає �могу л�дині модел�вати 
о�’єкт-о�’єктні � су�’єкт-су�’єктні відношення, то�то приховані в о�’єкті �ого 
властивості та �акономірності � характер відносин л�де� між со�о���

Отже, у технологічному �нарядді фіксується опосередкованість природного 
соціальним, а самі �наряддя поста�ть предметами-посередниками між л�ди-
но�, л�дсько� діяльніст� i �овнішнім світом природної та соціальної ді�сності�� 
Як предмети-посередники технологічні �наряддя пов’я�ані � матеріалом при-
роди i життєдіяльніст� л�дини �е�посередньо, у �в’я�ку � чим вони поста�ть 
провідниками впливу �наряддя на предмети природи та саму л�дину�� Ось чому 
технологічне �наряддя є �асо�ом перетворення природи � одночасно �асо�ом 
культивування i �ростання соціальних якосте� л�дини�� �аме ж технологічне 
�наряддя �алишається матеріальним посередником між л�дино� та л�дино�, 
л�дино� i світом��

��� �а�деґер справедливо �ауважив, що технологія в її, так �и мовити, інстру-
ментальному �наченні пов’я�ана �і світом i л�дино� �е�посередньо�� Причому 
�алишається дещо в тіні аналі� їхньої опосередкову�чої ролі між л�дсько� 
життєдіяльніст� i решто� світу природної та соціальної ді�сності�� ��� �а�деґер 
ро�глядає предмети-посередники (�наряддя, інструменти, �асо�и переміщення, 
речі по�уту) переважно � погляду їхнього �астосування i впливу на свідомість, 
менше аналі�ується процес виготовлення i виро�ництва технологічних �нарядь 
як посередників�� Тому матеріалі�овані в технологічному �нарядді природні влас-
тивості речовини матерії та соціальні якості су�’єкта діяльності утвор��ть ні�и 
єдини� предметни� сплав; природні якості �наряддя виявля�ться “речовим 
носієм” соціальних якосте� л�дини�� Тут �вичні уявлення трансформу�ться: 
форма, надана л�дино� матерії, стає �містом технологічного �наряддя, а сама 
матерія, � якої виготовлене �наряддя, − лише формо� �ді�снення соціальних 
якосте� суспільного су�’єкта діяльності [6, с�� 222]��

Оскільки технологічне �наряддя у�годжується � “логіко�” саморуху �овніш-
нього предмета, воно спроможне виконувати роль �асо�у, а сама л�дина та її 
інструментальна діяльність перетвор��ться на ціль діяльності�� Теоретично i 
фактично технологічне �наряддя є матеріальним продуктом співтворчості при-
роди та л�дини і в аспекті втілення у ньому властивосте� та �акономірносте� 
природи постає як о�’єктивни� природни� процес�� З �оку ж реальної форми 
існування технологічного �наряддя як предметної �датності су�’єкта i л�дських 
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форм відносин, воно є соціальним явищем�� У єдності цих моментів технологічне 
�наряддя утвор�є “неорганічне тіло” л�дини, а також “частину” доцільно органі-
�ованої природної системи�� �ідтак технологічне �наряддя водночас i природне, 
i соціальне утворення, то�то воно підвладне i �аконам природи, i �аконам пред-
метної діяльності л�дини�� По�а суспільно� доцільно� діяльніст� технологічне 
�наряддя � техніка є мертвими��

Технічни� о�’єкт, техніка у на��агальнішому �наченні – це �акономірності 
природи, що функціону�ть у формах л�дської життєдіяльності, поста�чи для 
неї �асо�ом реалі�ації л�дських ціле��� У цьому сенсі, на наш погляд, полягає 
“нетехнічність” технологічного �наряддя, �ого соціально-практична природа та 
�міст [3, с�� 51-62]��

�е�умовно, пі�нання �аконів природи відкриває нові технологічні можливості�� 
�одночас теперішні технологічні �асо�и певним спосо�ом модел��ть не лише 
�акономірності природи у предметних структурах практики, а � соціально-про-
дуктивні функції л�дини�� �аме доцільність л�дської практики втіл�ється у тех-
нічних �асо�ах i функціонує в них у вигляді опредметненої праці, відо�ража�чи 
л�дські �датності до матеріальної та духовної діяльності�� У технічних �асо�ах 
втілені не тільки ро�умова праця як пока�ник пі�навальних можливосте� сус-
пільства i міри свідомого використання л�дино� �аконів природи, а о�ов’я�ково 
i форми кооперації л�дської праці�� У цьому сенсі цілком справедливи� погляд, 
що “вся історія техніки є історіє� послідовного опредметнення технологічних 
функці� л�дини” [1, c�� 99]��

Підсумову�чи, доходимо висновку, що специфіка технологічного �наряддя 
полягає у матеріальному синте�і властивосте� речовини природи i предметно-
доцільної життєдіяльності суспільної л�дини�� Осо�ливіст� � осново� виник-
нення технологічного �наряддя слугує соціально-практична діяльність�� По суті, 
технологічне �наряддя �удь-якого в�ірця є опредметнено� єдніст� двох форм 
о�’єктивного процесу, опредметненим синте�ом природного та соціального у 
сфері практики�� У цьому ро�умінні технологічні �наряддя, в�яті окремо, а також 
сукупно у вигляді системи технічних �асо�ів і технологі�, є опредметненим ре-
�ультатом колективної життєдіяльності, а су�’єктом техніки як атри�ута л�дської 
діяльності постає �е�посередньо суспільна праця��

Література

1. Волков Г. Истоки и гори�онты прогресса�� �оциологические про�лемы ра�вития 
науки и техники�� ���: Полити�дат, 1976�� 

2. Воронин А. �иф техники�� ���: Наука, 2004��
3. Князев В. Человек и технология (социально-философски� аспект)�� К��: Лы�идь, 

1990��
4. Петрушенко В. Філософія �нання: онтологія, епістемологія, аксіологія�� Львів: 

Ахілл, 2005��
5. Тарасенко Н. Природа�� Технология�� Культура (Философско-мирово��ренчески� 

анали�)�� К��: Наукова думка, 1985��
6. Хайдеггер М. �опрос о технике //  �ремя и �ытие:  �татьи и выступления�� ���: 

Респу�лика, 1993�� 



17№ 7, 2013       Соціогуманітарні проблеми людини

Філософсько-світоглядні засади буття людини

AnthroPologicAl DiMEnSion tEchnicAl  
objEct in SocioculturAl DiScourSE 

Volodymyr �elnyk

I�an Franko National Uni�ersity of L�i�,
Uni�ersytetska str��, 1, L�i�, 79000, Ukraine,

e-mail: dfilos@ln���ed�����

The concept of “object”, “subject”, “object” in their sociocultural determination 
of human activity are analyzed. Revealed a fundamental characteristic of 
the subject-reform activities – its instrumentality. Defined sovereign specific 
technical object, its uniqueness and originality. It was found the social nature 
of technology and equipment, their relationship with social conditions, as in 
the socio-historical process.
Key words: technology, technical object, object, subject, activity. words: technology, technical object, object, subject, activity.technology, technical object, object,  subject, activity.

 Стаття надійшла до редколегії 1�.�5.2�13 1�.�5.2�13
 Прийнята до друку 24.�6.2�13



18Соціогуманітарні проблеми людини           № 7, 2013

Філософсько-світоглядні засади буття людини

УДК 165

ФіЛОСОФія ГУМАНіТАРНОї ОСВіТИ  
яК ФАКТОР РОЗВИТКУ УКРАїНСЬКОї ДУХОВНОСТі
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Розглянуто роль і значення гуманітарних знань у розвитку суспільної 
свідомості. З часів античності і в пізніші історико-культурні епохи 
гуманітарну освіту цінували дуже високо. Нехтування гуманітарних 
наук, зменшення престижу фахівців-гуманітаріїв зумовлює небезпеку 
зниження рівня ерудиції та людської культури не тільки широкого 
загалу, а й політиків, державних діячів. Філософія гуманітарної освіти 
сприяє утвердженню в суспільстві добра, істини і краси. 
Ключові слова: філософія гуманітарної освіти, гуманітарні науки, 
фахівці-гуманітарії, суспільна свідомість.

Філософія постмодерну спричинила деформаці� академічного стил� мис-
лення, ро�митість окремих термінів, понять і категорі�, �мішування а�о накла-
дання рі�них типів світогляду�� Навіть у поважних наукових працях і підручниках 
іноді вжива�ть такі нові словосполучення, як філософія міфу, філософія релігії, 
філософія культури, філософія освіти, філософія регіону, філософія міста, фі-
лософія села, філософія вулиці тощо�� У таки� спосі� філософія втрачає сві� 
колишні� сенс як форма суспільної свідомості, що відо�ражає на��агальніші 
�акони ро�витку природи, суспільства та л�дського мислення � відд�еркал�є 
на�гли�ші підвалини л�дського �уття, пі�нання і вартосте�, спрямованих на 
усвідомлення сенсу життя л�дини�� 

�ожливо, у ці� втраті колишнього сенсу філософії є якась рація, оскільки 
вона (філософія) повертається до свого первісного �начення – любові до 
мудрості. Адже філософія міфу, наприклад, нагадує нам про мудрість наших 
далеких предків, які на ранніх етапах ро�витку своєї свідомості �уміли �акласти 
міцну основу філософського освоєння світу�� �ідомо, що аж до Аристотеля філо-
софія ро�вивалася в рамках міфологічної свідомості�� �удрість міфу доклалася 
до виникнення філософії як теорії�� Філософія релігії, �е�перечно, фіксує мудрість 
релігії�� Зрешто�, релігія посідає �начне місце в історії філософії�� Немає жодного 
філософа, яки� �и так чи інакше не о�говор�вав релігі� як �в’я�ок трансцен-
дентного � іманентним і не акцентував �и на її по�итивні� ролі в ро�витку та 
плеканні духовності�� Отже, теж ідеться про мудрість – релігії�� Щодо філософії 
освіти, то головне її �авдання – ро�вивати л�дину, навчати її, говорити про 
істину, до�ро і красу, одне слово, наголошувати на мудрості освіти�� Філософі� 
гуманітарної освіти як осо�ливи� вид мудрості тре�а ро�глянути окремо�� �аме 
про неї – наші ро�мисли��
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У контексті про�леми філософії гуманітарної освіти �акцентуємо саме на 
мудрості гуманітарного �нання, на �начні� потре�і ро�витку гуманітарної освіти, 
яка в теперішньому техногенному суспільстві � далі �анепадає, має опіні� не-
престижної�� Нерідко таку освіту �до�уває не на�талановитіша молодь, яка, �а-
�вича�, потім не прац�є �а спеціальніст��� �ипускники гуманітарних факультетів 
вищих навчальних �акладів нечасто можуть �на�ти ро�оту � гідно� �аро�ітно� 
плато�, а �рак учителів-гуманітаріїв у �агальноосвітніх школах на периферії і 
навіть у великих містах пов’я�ани�, прина�мні в Україні, � відсутніст� матеріаль-
ного та духовного стимулу, що �ого мали колишні студенти у великих містах��

Щодо освіти �агалом, то вона сьогодні �орієнтована не стільки на культу-
роцентри�м (�важмо, що осново� культури, передовсім культури духовної, є 
гуманітарне �нання, яке дає гуманітарна освіта), скільки на виро�ничоцентри�м, 
точніше, промисловоцентри�м�� А якщо мово� філософів, то сучасна освіта де-
далі частіше на�уває рис прагмати�му та �ого рі�новиду – інструменталі�му�� 

Осо�ливе �начення гуманітарна освіта має в до�у гло�алі�ації, вважає 
українськи� дослідник про�лем гуманітарних наук Євген �мотрицьки��� �ло�алі-
�ація �умовл�є нівел�вання культурних відмінносте�, �меншення культурного 
рі�номаніття, стандарти�аці� духовного життя чере� технологічну стандарти-
�аці� виро�ництва та неминучу стандарти�аці� по�уту�� Наслідок – сурогат 
духовного �уття�� �е�умовно, стандарти�ація проникає і в освіту�� За нагально� 
потре�о� та по�итивними над�аннями не тре�а �а�увати � випускати � поля �ору 
втрати, ціну, яку доводиться сплачувати �а ці �до�утки�� А втрачаємо насамперед 
традиції, які виникли не на порожньому місці і які �асвідчу�ть само�утність тієї 
чи іншої культури, нації�� Якщо ��іднення природного (насамперед �іологічного) 
рі�номаніття  фахівці спри�ма�ть і по�иціону�ть як катастрофу для планети, 
�окрема л�дини, то �меншення культурного рі�номаніття пода�ть як прогрес 
і приєднання до магістрального шляху, яким ідуть ро�винені країни�� Антигло-
�алісти слушно протесту�ть проти економічних наслідків гло�алі�ації, але не 
менш, якщо не �ільш важливо усвідомити духовні, ціннісні не�е�пеки�� 

�исловл��чись технократично, культура – технологія життя л�дської попу-
ляції, механі�м підтримки популяці�ного �доров’я спільноти, яка живе у відповід-
ному природному середовищі, у конкретному ландшафті�� �е�умовно, унаслідок 
�міни технологічних можливосте� л�дини і �мін у навколишньому середовищі 
ма�ть �мін�ватися � механі�ми регуляції, але інваріантно� є сама потре�а в 
цих механі�мах�� Культура – екологічна ніша �omo Sapiens�� А сутність механі�му 
культури в тому, що він керується цінностями�� �а�єнти�м є ву�ькораціональним, 
технократи�м – �де�ільшого малофакторна доцільність, ефективна � погляду 
економіки, технології а�о конкретної мети, яка не враховує далекосяжних на-
слідків своєї діяльності�� Цінності культури саме � покликані дати орієнтири, 
які �а�е�печу�ть довгострокове існування л�дської спільноти у відповідному 
природному середовищі�� То�то культура регул�є відносини між л�дьми і між 
л�дино� та природо��� �ло�алі�ація пошир�є дві цінності – ринкову економіку 
� демократі��� Але вже соромно повтор�вати фахівцеві чи фахівцям – це ома-
на�� При�уток та комфорт є потужними стимулами л�дської активності, і �е� 
о�межень, які можливі лише �авдяки вищим цінностям, про які тре�а говорити 
окремо, вони �умовл��ть ру�наці� і л�дини, і суспільства, і природи�� Тож тре�а 
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шукати нові механі�ми культури�� На жаль, ці про�леми не достатньо усвідомл�є 
навіть академічна спільнота�� Політика як “концентрована економіка” підтримує 
та просуває саме ринкові � демократичні цінності, які, фактично, є інструмен-
тами (��роє�) у �аво�ванні нових ринків�� Тож гло�алі�ація лише погли�л�є 
дегумані�аці� л�дського �уття [3, с�� 3-6]�� 

Занепад гуманітарної культури спричинени� не тільки економічним факто-
ром�� Цікаві думки висловив свого часу у виступі перед студентами Українського 
католицького університету польськи� філолог-класик Єжи Аскер, яки� �вину-
ватив у цих процесах �окрема демократі��� Учени� принципово ро�рі�няє ста-
новище гуманітарія-вчителя, гуманітарія-дослідника сьогодні і в недавньому 
� давнішому минулому�� Єжи Аскер схильни� вважати, що основно� нашо� 
про�лемо�, вагомішо�, ніж погана економічна ситуація � політична неста�іль-
ність, є демократія�� Ніколи раніше науки, які нині на�ива�ть гуманітарними і які 
традиці�но �ули частино� поняття artes ingen�ae, artes h�manae, не мусили 
�оротися �а суспільне ви�нання в умовах тотальної демократії�� До інтелекту-
альної активності, �осередженої на дослідженні та ро�шифруванні внутрішнього 
світу л�дини � на міжл�дських стосунках, на �аписах успадкованої � покоління 
в покоління історичної пам’яті, на ро�думах, що мали � допомогти л�дині долати 
ек�истенці�ні виклики та страхи, вдавалися, у рі�ному о�ся�і, від світанку л�д-
ської культури�� Така активність �адовольняє основні потре�и л�дської природи, 
проте право на ц� діяльність �авжди �до�ували входженням до відповідної 
касти, чере� селекці� та надання осо�ливих привілеїв�� 

Не�алежно від того, чи суспільство оточувало своїх мислителів та свя-
щеннослужителів велико� пошано�, створ��чи для них осо�ливо сприятливі 
умови (як-от �реки), чи (як Римляни) тракту�чи такі �аняття як своєрідне хо�і, 
що �ого спри�мали передусім у площині oti�m, а не negoti�m, гуманітарі� �ув 
осердям уваги і �ра�ком для наслідування для тих, хто палко �ажав �ро�ити 
кар’єру�� �ід часів Академії Платона та Ліке� Аристотеля дорога веде до інсти-
туції УН��ЕР�ИТЕТ – спільноти вчених і тих, що вчаться�� Ця спільнота, наді-
лена суспільством осо�ливими привілеями � органі�ована ієрархічно, донині є 
головно� інституціє�, де форму�ться гуманітарна еліта і вчителі, �о�ов’я�ані 
перека�увати � покоління в покоління традиції колективу, у якому вони прова-
дять діяльність��

Щодо традиці�ної ролі гуманітарної освіти сьогодні висловл��ть сумніви�� 
Демократія по��авила так �вану еліту, яка створила університети та відтвор�-
валася в них, на�сильнішого ко�иря�� �уманітарна освіта вже не є ані гарантом, 
ані умово� просування суспільно� дра�ино��� Знання відповідного переліку книг 
та орієнтування в історії спільноти, до якої належиш, осо�ливо не ціну�ть і не 
вимага�ть від тих, хто прагне досягнути успіху в демократичному суспільстві�� 
“Демократія �рівняла рі�ні спосо�и проведення вільного часу, �рівняла рі�ні 
суспільні групи, що гурту�ться навколо �овсім інших �наків, аніж носії історичної 
пам’яті та �нання о�’єктів високого мистецтва, створених європе�сько� цивілі-
�аціє��� � таких умовах роль гуманітарного виховання � ситуаці� вчителя т�� �в�� 
гуманітарних дисциплін �ільше не можна порівняти �і ситуаціє�, що існувала 
в минулому�� Шкільни� примус, на яки� спиралася структура всієї державної 
програми освіти наступних поколінь, �авис у просторі�� Artes h�manae перестали 
�ути частино� системи, яка охороняла привілеї еліти в минулому” [1, с�� 36]��
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З Єжи Аскером можна сперечатися � не сперечатися�� У чомусь він має раці�, 
у чомусь ні�� �правді, демократія при�вела до того, що в нас час не �’явля�ться 
яскраві осо�истості, �датні повести л�де� �а со�о��� Навіть керівники держав 
інколи вигляда�ть досить дивно, коли говорять про культуру, гуманітарні цін-
ності�� �лова українського філософа �ригорія �ковороди про “нерівну рівність” 
нікого не цікавлять і не перекону�ть�� А гасло францу�ької �уржуа�ної револ�ції 
про рівність, �ратерство стало утопічним, але таким, що тішить л�де� і дає їм 
наді� на краще життя�� �они не �аперечу�ть, що демократія – на�гірша форма 
співжиття л�де�, але кращої ніхто не придумав�� Згада�мо, як о�сто��ть демок-
раті� �ША � провідні європе�ські країни�� Хоча в деяких державах Європи, де 
прові�орично існує монархія, культиву�ть елітарність, яка має чимало спільного 
� минулим��

Згідно � вимогами �олонського процесу в освіті, кількість нормативних гу-
манітарних дисциплін, осо�ливо в технічних �НЗ, �меншу�ть до мінімуму�� До 
складу курсу філософії, наприклад, входить логіка, психологія, релігіє�навство, 
і кількість годин на філософі� пості�но �меншу�ть�� Тільки уявіть, які �нання � 
гуманітарних дисциплін матимуть ма��утні випускники вищих навчальних �а-
кладів, які �де�ільшого виявля�ть нехіть до гуманітарних предметів, а толеру�ть 
їх остільки, оскільки вони потрі�ні їм, що� отримати диплом про вищу освіту�� 
Зрешто�, і викладачів-гуманітаріїв можна �ро�уміти�� �они виявилися негото-
вими до такого пере�ігу поді� у свої� педагогічні� праці�� На подання великого 
� цікавого матеріалу, яким володі�ть, �ракує часу�� Нинішні реалії вимага�ть 
пере�удови гуманітарної освіти, нової філософії гуманітарного �нання��

�ьогодні можна впевнено констатувати, що на початку ХХI століття фор-
мується нова освітня парадигма, нови� раціоналі�м, нови� о�ра� науки, дале-
ки� від просвітницької концепції епохи модерну�� Не �аперечу�чи нео�хідності 
інноваці� у точні� і гуманітарні� науці, �а�начимо � те, що в духовні� культурі 
все-таки повинен діяти діалектични� �акон �аперечення �аперечення�� �е�у-
мовно, мав раці� ґ�� �еґель, яки� вважав, що це� �акон полягає в �апереченні 
старого, уже віджилого, але �і ��ереженням усього по�итивного, що стане в 
пригоді ма��утньому�� Це� нови� гумані�м, яки� має ви�ор�вати гуманітарна 
освіта, повинен служити потре�ам л�дини і суспільства�� Таке �авдання �ере 
на се�е мудрість гуманітарної освіти, яка має �ути гли�око продумано�, до�ре 
сплановано� і органі�овано��� 

�ідоми� францу�ьки� філософ та етнограф К�� Леві-�трос висловив таку 
те�у: “ХХ� століття �уде століттям гуманітарних наук а�о �ого не �уде”�� Не хочеть-
ся вірити в жодну � частин цієї максими, що �вучить наче �акляття гомерівської 
героїні Касандри, яка говорила правду, але її ніхто не хотів спри�мати як щось 
реальне�� Навряд чи хтось повірить у те, що теперішнє століття �уде століттям 
гуманітарних наук�� �а�уть, �авелика ро�кіш – вкладати кошти в ро�виток гумані-
тарних наук�� Науково-технічна револ�ція, спрямована на ро�виток точних наук 
(хоча � у точності негуманітарних наук можна тепер сумніватися), вимагає �нач-
них капіталовкладень�� � на�імовірніше, кошти підуть на їх ро�виток�� На гумані-
тарні науки �авжди �ракує часу�� �они, на�вірогідніше, ро�виватимуться як хо�і 
диваків, які витрачатимуть на це мі�ерні кошти�� Отже, на�вати нинішнє століття 
століттям гуманітарних наук навряд чи хтось наважиться�� Не хочеться також 
повірити, що цього століття �агалом не �уде�� �одночас слова К�� Леві-�троса  
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можна тлумачити як своєрідне попередження не тільки Європі, а � цілому світові: 
якщо на європе�ському континенті �апанує �е�духовність, егої�м, відсутність 
л��ові до �лижнього, гонитва �а матеріальними статками �а всяку ціну, то на 
л�де� чека�ть неперед�ачувані не�е�пеки�� Заява філософа �вучить як пере-
сторога л�дству�� Не тільки він висловл�вав такі �астереження�� Про відсутність 
гумані�ації �удь-якого �нання і відсутність гуманітарної культури, виникнення 
мотиваці�ного вакууму, яки� веде до втрати сенсу життя � а�сурду існування 
говорило �агато європе�ських інтелектуалів�� Зокрема в таких творах�� “�іф про 
�і�іфа” Аль�ера Кам� – ви�нання ек�истенці�ної трагедії європе�ської л�дини 
у ХХ столітті�� “Феномен л�дини” Те�яра де Шардена, “Положення л�дини в 
космосі” �акса Шелера – пошуки нової онтології Л�дини�� “Л�дина у пошуках 
сенсу” �іктора Франкла, “�ати чи �ути?” та “Л�дина для самої се�е” Еріха Фро-
ма – аналі� ек�истенціалів л�дського �уття і пошук гли�инних психологічних 
підвалин, �е� яких неможливе комфортне духовне існування л�дини�� “Два дже-
рела моралі та релігії” Анрі �ергсона, “Занепад Європи” Освальда Шпенглера, 
“Осягнення історії” Арнольда То�н�і, “Культура та етика” Аль�ерта Шве�цера 
– пошуки нового типу культури, адекватного реаліям нашого часу�� “�теча від сво-
�оди” Еріка Фрома та “Одномірна л�дина” �ер�ерта �арку�е – інтелектуальни� 
�унт проти суспільства тотального контрол�, проти “раціонального ра�ства”, на 
яке перетворилася така �ажана �во�ода�� Доповіді Римському клу�у – пошуки, 
як �апо�ігти екологічні� катастрофі та соціальному колапсу�� Повернути сенс і 
ста�ільність �уття Л�дині � Л�дству �датна лише гуманітарна культура�� Тільки 
вона виро�ляє, відтвор�є і ��ерігає Ц�ННО�Т� КУЛЬТУРИ�� Потрі�но усвідомити 
специфіку цих цінносте�: вони не ма�ть прямої економічної вартості, не ма�ть 
утилітарної, ужиткової цінності, але �е� них нереальними є економічні цінності 
і, що головне, – �успільство�� У цьому контексті можна говорити про неутилітар-
ни� прагмати�м, цінність гуманітарної культури та мету гуманітарної освіти�� У 
таких умовах виникає потре�а чіткого ро�уміння специфіки гуманітарної освіти: 
її ціле�, �місту, �асо�ів та форм��

�сторія європе�ської культури �асвідчує, що гуманітарна освіта сприяла 
поширенн� і ро�витку точних наук, ви�начала високи� рівень духовності країн, 
які шанували гуманітарні науки: мову, літературу, історі�, філософі� тощо�� У 
�тародавні� �реції гуманітарну освіту �апочаткували софісти�� Навіть на�ва 
цього напряму в історії філософії пов’я�ана � �офіє�-�удріст��� �аме на час 
софістів припадає на�вищи� ро�виток старогрецького полісу, античної науки�� 
�ередньовічна система освіти, яка перед�ачала сім “вільних” мистецтв, поча-
ла ро�виватися в Римі�� Таку освіту могли �до�увати “вільні” громадяни �ічного 
міста, а не ра�и (вони �ули далекими від “красного” мистецтва – граматики, 
риторики � діалектики)�� Після цих трьох “мистецтв” вивчали арифметику, гео-
метрі�, астрономі� і му�ику, що їх вважали точними, фактично, – другорядними�� 
Першість віддавали гуманітарним “мистецтвам”�� Освічена л�дина мала до�ре 
�нати мову, а відповідно, граматику�� До�ре володіння мово� вважали о�нако� 
освіченості і вченості�� Риторика перед�ачала не тільки вміння користуватися 
словом, а � �нання художньої літератури, вітчи�няної та �ару�іжної історії�� �лис-
куча промова чи орація, що� вплинути на тих, до кого �ула �вернена, о�ов’я�ково 
потре�увала гуманітарних �нань�� Риторика як наука сприяла становленн� еліти 
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суспільства�� Л�дина, яка володіла словом, посідала в Римі досить високі посади�� 
�кажімо, твори Це�аря, Цицерона, �енеки уві�шли до �олотого фонду римської 
та європе�ської літератури�� Діалектика становила основу філософських наук, 
ні�и підсумовувала ро�виток двох попередніх “мистецтв”�� Тодішня діалектика 
�ула �нанням про �акони і форми л�дського мислення, то�то логіко�, а логі-
ка і нині – основа всіх наук�� �е� логіки не має ма��утнього жодна, �окрема � 
точна, наука�� Ц� думку підтверджує і логіка стоїків, і раціоналі�м Нового часу, 
і логічни� по�итиві�м��

До�а �ідродження також надавала чималого �начення ро�виткові гуманітар-
них наук�� Адже на �міну середньовічним st�dia di�ina при�шли st�dia h�mana, 
то�то студії мови, історії, літератури�� Антропологі�м до�и �ідродження не �ув �и 
можливим �е� пошани до гуманітарного �нання, а воно, �і свого �оку, сприяло 
ро�виткові � точних наук – не тільки у сві� час, а � у наступну історико-культурну 
епоху�� А хі�а реально уявити до�у �ароко �е� фавору гуманітарних �нань: мови, 
літератури, історії, філософії? Аналогічно – щодо Просвітництва, Романти�му 
та їх представників�� Усі вони �ули високоосвіченими, високодуховними гумані-
таріями�� Про діячів Просвітництва як видатних літераторів і філософів ска�ано 
�агато, про їх вплив на піднесення духовності, то�то відкритості до до�ра, істини 
і краси�� Ця епоха дала чимало �наних осо�истосте� тодішньої Європи – Росії, 
України, Польщі, Німеччини, Франції, Англії та інших країн�� Просвітництво �а-
�нало успіху �авдяки гуманітарним �нанням�� Це� факт не�аперечни���

Лише внаслідок історичних чинників і �аконів суспільно-економічного ро�-
витку на �міну Просвітництву при�шов Романти�м�� �ін постав як реакція на 
о�меженість класици�му, протиставля�чи “�е�душні� ро�судливості” раціоналіс-
тичного Просвітництва культ почуттів і творчого екста�у, л��ов, містични� культ 
природи, художн� творчість, релігі�ність переживань, ідеалі�аці� минулого�� 
Романтики виступали �а сво�оду творчості, право кожного вірити в те, у що 
він вірить, і �ути щасливим на сві� лад�� Їхньо� стихіє� �ули пое�ія, афори�ми, 
�уяння думки, сміх та іронія�� Природа для романтиків – о�’єкт поклоніння, а 
мистецтво, пое�ія – �асо�и проникнення в таємниці природи �е� порушення її 
перво�данної гармонії�� О�’єднувальним началом для романтиків є культура як 
продукт діяльності л�де� і водночас стимул цієї діяльності�� �она виявляється в 
народні� творчості, а народ є носієм культури�� З ро�витком культури пов’я�у�ть 
мову�� �ово� л�дства вважа�ть пое�і��� �ідповідно, �аклика�ть досліджувати 
рідну мову, народну творчість, що ро�криває “душу народу”, вивчати фольклор, 
етнос, міфологі��� �аме Романти�м, яки�, фактично, опритомнив національну 
свідомість народів Європи, дав широки� простір для ро�витку гуманітарних 
�нань�� Його філософіє� воістину стали культуроцентри�м і духовність��

Українськи� літературо�навець і філософ Дмитро Чижевськи� свого часу 
висловив думку про те, що �удь-яки� культурни� ро�виток фактично в усіх 
країнах від�увається хвилеподі�но�� Хвилі, як відомо, то підніма�ться, то опус-
ка�ться, то підвищу�ться, то понижу�ться�� Такими хвилями в історії світової 
культури �ули Античність і �ередньовіччя, Ренесанс і �ароко, Просвітництво 
і Романти�м, �одерні�м і Постмодерні�м�� У рі�ні історико-культурні епохи від-
чутна �міна акцентів на філософські напрями, в один час нада�ть перевагу 
натурфілософії, в інши� – філософські� антропології, в один період у фаворі 
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пере�уває раціоналі�м, в інши� �ільше уваги нада�ть ірраціоналі�му�� А якщо 
екстрапол�вати ц� хвилеподі�ність філософії гуманітарного �нання в рі�ні 
періоди, то помітимо, що це �нання яко�сь міро� “то потопає, то виринає”, але 
�авжди є осново� ро�витку культури � духовності�� Якщо в теперішності воно 
втратило свої передові по�иції в духовні� культурі, то, �гідно � ціє� �акономір-
ніст� (сподіватимемося), �нову їх на�уде�� � в такому ра�і, може, К�� Леві-�трос 
має раці�, що наступні століття �удуть століттями гуманітарними�� 

�ище вже �шлося, що гуманітарне �нання не посідає належного місця в 
структурі сучасної філософської свідомості�� До�ре, що це ро�умі�ть інтелектуа-
ли сучасної Європи�� �они не проти ро�витку точних наук, але ре�онно о�сто��ть 
права гуманітаріїв�� �а�уть, не таємниця, що гуманітарне �нання тепер елітарне, 
воно вже не належить народу�� Що ка�ати про простих л�де�, якщо інколи уря-
довці, народні депутати не да�ть со�і ради � мовними та історичними реаліями�� 
�е�перечно, мав раці� українськи� філософ �иха�ло Драгоманов, нада�чи 
основну увагу гуманітарному �нанн�, яке, на �ого думку, є джерелом моральної 
о�ов’я�ковості�� �ін також �а�начав, що кожни� політични� діяч мусить �до�ути 
гуманітарну освіту�� �уманітарне �нання, наголошував він, є космополітичним, 
перед�ачає пріоритетність �агальнол�дського над класовим, міжнаціонального 
над національним�� 

Деякі скептики вважа�ть, що �нання, скажімо, мови, історії, філософії нині, 
коли існує комп’�терна техніка, не потрі�ні�� Комп’�терні програми виправлять 
граматичні чи стилістичні помилки�� �нтернет, як правило, дасть потрі�ну інфор-
маці� � рі�них галу�е� �нань�� Така думка �асадничо хи�на прина�мні � двох 
причин�� По-перше, �удь-яка л�дина не �авжди матиме напохваті комп’�тер�� А 
про те, як вона говорить і пише, свідчитиме її �овнішня і внутрішня культура, 
освіченість і ерудованість�� Цього комп’�тер не дасть, він є жива істота, а ав-
томат, яки� виконує рі�ні команди�� По-друге, інформаці� в пам’ять комп’�тера 
�аклада�ть л�ди, яким також властиво помилятися�� Зрешто�, ця інформація 
не �авжди �де в ногу � ро�витком науки, � ре�ультатами наукових досліджень�� 
�ав раці� �ократ, яки� не �аписував своїх сентенці�, �о, очевидно, вважав, 
що написане слово, речення, думка вже не живі, вони, як і час, ста�ть історіє�, 
�афіксованими подіями чи ро�мислами, які �ули в минулому і не �авжди істинні 
в теперішньому часі�� 

Філософія гуманітарного �нання, яка є �апоруко� європе�ської духовності, 
ґрунтується насамперед на мові, що є духовними адекватом ді�сності�� � ук-
раїнські� мові є прислів’я “За одеже� �устріча�ть, �а ро�умом поважа�ть”�� Його 
можна переінакшити “За виглядом �устріча�ть, �а мово� поважа�ть”�� �деться 
про те, що �овнішні� вигляд ще нічого не свідчить про осо�у, про її сутність на�-
краще скаже її мова�� Культурну, виховану, ерудовану л�дину виявляє її мова і, 
передусім, гуманітарне �нання�� У творі англі�ського драматурга �ернарда Шоу 
“Пігмаліон” учени�-мово�навець поо�іцяв своєму коле�і, також філологу, що �а 
півроку �ро�ить � простої вуличної дівчини вишукану леді � аристократичними 
манерами і чудово� мово��� Як �асвідчує фінал п’єси, �ому це не тільки вдалася, 
але він, як і давньогрецьки� скульптор, �акохався у своє творіння � відповідними 
у цьому сенсі наслідками�� Звісно, �ернард Шоу трошки пере�ільшив можли-
вості героя твору�� Адже півроку для того, що� виховати високу інтелігентність, 
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�амало�� Для цього, на нашу думку, потрі�но �начно �ільше часу�� �ласне, цьому 
чи не на��ільшо� міро� �датна посприяти філософія гуманітарного �нання, 
серцевино� якого є культуроцентри�м і висока духовність як відкритість до 
до�ра, істини і краси��
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The essays reveal the role and importance of humanistic knowledge in the 
development of social consciousness. Since the ancient time as well as other 
historic and cultural epochs, humanistic education has always been highly 
valued. Neglect of humanistic studies, fall of the prestige of specialists of the 
humanities resulted in the reduction of erudition and culture as a whole not 
only for common people, but politicians and statesmen as well. Philosophy 
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Визначено зміст поняття “знаюча людина” в контексті соціокультур-
ного виміру буття особи. Проаналізовано специфічні характеристики 
знаючої людини як носія відповідного виду та типу знання; виявлено 
суперечливість постаті знаючої людини, коли її практична діяльність 
відбувається не на підставі набутого знання, а всупереч йому, що по-
роджує парадокси. Виокремлено когнітивний аспект відношень “знан-
ня – розум”, “знання – свідомість” та сформульовано сферу значення 
знання, що його людина набула, для формування самосвідомості, 
світогляду, духовних переживань.
Ключові слова: знання, розум, свідомість, знаюча людина.
 
Поняття “�на�ча л�дина” відо�ражає осо�ливи� соціокультурни� феномен, 

коли л�дина на�уває �нань і� рі�них джерел, долучається в процесі своєї жит-
тєдіяльності до суми �нань, напрацьованої л�дством, до продуктів національної 
� �агальнол�дської культури і стає дещо �на�чо� осо�истіст��� “Зна�ча л�дина” 
– породження конкретного історичного типу культури та цивілі�ації; продукт па-
радигми навчання та освіти, що сформувалася в ті� чи ті� країні у відповідни� 
історични� період; теоретична модель (концепт) соціалі�ації л�дини внаслідок 
на�уття та �асвоєння �нань��

“Зна�ча л�дина” як соціокультурни� феномен уперше стала о�’єктом те-
оретичної рефлексії в давньогрецьких філософів�� �ислителі древньої Еллади 
створили культ �нання, культ �на�чої л�дини, яку на�ивали гностиком (грец�� 
gnosis – �нання) і поділяли л�де� на �на�чих і не�на�чих (ті, які �на�ть істину, 
і ті, що не �на�ть істини)�� Платон так охарактери�ував �на�чу л�дину: “вона 
�нає дещо про конкретни� о�’єкт, наприклад, про �ірки а�о про не�есні явища; 
�нає �акони, �нає �агато������; вона о�і�нана в чомусь, наприклад, в ораторсько-
му мистецтві; �нає межі сво�оди (межі до�воленого); уміє ро�ити сво� справу 
відповідно до �нання” [4, т�� 1, с�� 259–260, 287]�� 

У соціокультурному просторі давньої �реції сформувалися перші “архетипи” 
(першоо�ра�и) �на�чої л�дини – “гностик”, “мудрець”�� Давньогрецькі мисли-
телі не ототожн�вали “гностика” і “мудреця”�� Архетип мудреця асоці�ється � 
історичними постатями давньогрецьких філософів – Фалес, �еракліт, Піфагор, 
�ократ, Платон, Аристотель та ін�� Зокрема �ократ – символ античного муд-
реця�� �удрець, мудра л�дина (homo sophos), �а Аристотелем, “не тільки �нає 
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наслідки � принципів, а � володіє істинним �нанням самих принципів������ Йому не 
притаманна корисливість, водночас він �нає предмети досконалі, складні та 
�ожественні” [1, т�� 4, с�� 178–180]��

Отже, мудрець у рефлексії мислителів древньої Еллади – “першоо�ра� до-
сконалості”�� �ластивості мудреця: є носієм вищого �нання (�нання принципів); 
співвідносить сво� поведінку � моральними принципами (о�ра� �ократа); як 
“натурфілософ” ро�умом осмисл�є принципи “світо�удови”, внутрішньо відчу-
ває сві� неро�ривни� �в’я�ок і� Космосом і формує в со�і “космічну свідомість”; 
як мислитель осягає “природу рече�”, шукає Першоджерело і Першопричини 
всього сущого, намагається осягати гли�ини пі�нання світу; як соціальна іс-
тота має відповідни� ступінь сво�оди (інтелектуальної, моральної, духовної 
щодо інших істот) і ро�ить ви�ір на користь до�ра (“ро�ити до�ро іншим”); як 
мисляча істота прагне мислити самості�но, що� досягти власного ро�уміння 
суті рече��� �олодіє логосом (мислення в мові)�� Давньогрецькі філософи ще не 
виокремл�вали “логічне” (істина), “моральне” (до�ро), “естетичне” (прекрасне), 
відповідно, у свідомості мудреця ці вияви осягання світо�удови пере�ували в не-
ро�ривні� єдності (про “архетип” античного мудреця в давньогрецькі� концепції 
долі див�� [5])�� �ідповідно, “не мудрець” не має окреслених властивосте�, то�то є 
носієм часткового, випадкового �нання; не охопл�є дещо, що пі�нає, як ціле��

�ислителі древньої Еллади, осмисл��чи феномен “�на�чої л�дини” як 
носія відповідного виду та типу �нання, уперше виявили, що постать �на�-
чої л�дини є суперечливо�, що її ро�ум сповнени� “хитрощів”, а її практична 
діяльність часто від�увається не �гідно � на�утим �нанням, а всупереч �ому, 
що породжує парадокси�� 

Й�� �кот окреслив “�на�чу л�дину” терміном “intelligens”�� “Intelligens – л�ди-
на, яка просвітила сві� ро�ум і стала осо�о�, що мислить, пі�нає, осягає світ, 
ро�уміє” [6, с�� 448]�� ��� �а�деґер “�на�чо� л�дино�” на�ивав того, “хто ро�уміє, 
що має вчитися” [8, с�� 105]�� 

У сучасному соціокультурному просторі міркувань поняття “�на�ча л�дина” 
і “ро�умна л�дина” ототожн��ть �а �містом, а в епістемічні� логіці ототожн��ть 
�міст понять “�на�ча л�дина” � “інтелектуальни� су�’єкт”, що не �овсім право-
мірно�� “Зна�ча л�дина” – осо�истість, що на�ула відповідної суми �нань про 
конкретні о�’єкти пі�нання, дослідження; це освічени�, навчени� рі�них видів і 
типів �нань індивід�� 

“Ро�умна л�дина” – носі� су�’єктивного мислення; осо�истість, що на під-
ставі на�утого �нання починає мислити, то�то реалі�овувати інтелектуальну 
діяльність�� �ума �нань, які накопичила осо�а Х, створ�є когнітивни� досвід, 
стає підставо� її “інтелектуальної компетентності” [9, с�� 39–41]�� Нетотожність 
термінів “�на�ча л�дина” і “ро�умна л�дина” фіксували вже давні греки�� За 
�ераклітом, “�агато �нання ро�уму не навчає”, то�то можна �агато �нати, але 
не �ути ро�умним��

У сучасному трактуванні “�на�ча л�дина” – по-перше, компетентна у від-
повідних питаннях осо�а, фахівець і� якоїсь галу�і суспільної діяльності, що 
�до�ув професі�ну освіту, �асвоїв теоретичне �нання � використовує �ого тех-
нологічно, на�уває професі�ного досвіду, удосконал�є �ого, пості�но накопичує 
професі�не �нання; по-друге, коли о�’єктивне �нання втратило е�отеричність 
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і є над�анням усіх л�де�, у суспільстві �’явилися начитані, ерудовані, освічені 
л�ди (ерудити, �навці)��

У процесі історичного ро�ширення інформаці�ного простору �нання в сус-
пільстві стає доступним для кожного, і �на�чих л�де� тепер дедалі �ільше�� 

“Зна�ча л�дина” (гностик, �навець, освічена л�дина, професіонал) –  це 
л�дина, яка �асвоїла належну суму �нань (на�ула �нання) у процесі життєдіяль-
ності і є носієм відповідного виду та типу �нання�� �она фахівець і� якоїсь галу�і 
суспільної діяльності; може вчити інших, то�то передавати на�уте �нання; на-
�уває когнітивного досвіду, сама се�е навчає��

Накопичу�чи кількісне і якісне �нання, гностик сформує своє інформаці�не 
�агатство�� Знання стає �ого су�’єктивно� сило�, яку він використовує для від-
повідної мети�� �ностик �датни� виходити �а межі власного чуттєвого досвіду в 
простір а�страктного �нання, на�утого л�дством, і в таки� спосі� ро�шир�вати 
сві� теоретични� круго�ір�� Завдяки на�утому �нанн� гностик (�на�ча л�дина), � 
одного �оку, надає своєму ро�уму факту о�’єктивного існування, � іншого �оку, 
на�уває �уття внутрішньої сво�оди�� Й�� Фіхте писав: “Знання у свої� внутрішні� 
формі і сутності є �уття сво�оди������ самості�не �уття такої сво�оди виявляється 
в самому со�і як �нання������ �нання в�агалі є тільки �уттям а�сол�тної сво�оди” 
[7, с�� 401–402]��

Усіх �на�чих дещо осо�истосте� у сучасному соціокультурному просторі 
можна класифікувати на користувачів готового, фактично даного �нання (інфор-
мації); �до�увачів, шукачів �нання, яке нео�хідне індивідам для відповідного 
виду діяльності; творців нового �нання на підставі �до�утого��

Залежно від того, носієм якого типу �нання про о�’єкт є л�дина (�нання про 
“що”; �нання про “як”; �нання про “чому”; �нання про “для чого” тощо), гностиків, 
�навців можна поділити на тих, які �на�ть дещо поверхово, гли�инно, компе-
тентно, професі�но, технологічно�� 

Знання, носієм якого є конкретні осо�истості, має кількісні та якісні харак-
теристики��

Кількісні характеристики �нання про о�’єкт А ви�нача�ть о�сяг �нання – від 
не�нання до все�нання: осо�а Х нічого не �нає про о�’єкт А; осо�а Х дещо �нає 
про о�’єкт А; осо�а Х мало �нає про о�’єкт А; осо�а Х �агато �нає про о�’єкт А; 
осо�а Х усе �нає про о�’єкт А��

Якісні характеристики �нання про о�’єкт А ви�нача�ть �нання смислу, істини, 
що �акодована в інформації, яку �асвоїла осо�а Х��

Жодна л�дина не може �нати все про о�’єктивни� світ, відповідно, осо�а Х 
може �нати дещо про о�’єкт А�� � нічого не �нати про о�’єкт ���

У процесі на�уття та �асвоєння �нань �на�ча л�дина формул�є своє став-
лення до �нання�� �оно може �ути утилітарним, професі�ним, ціннісним��

Утилітарне ставлення фіксує, наскільки на�уте �нання потрі�не, ефективне, 
наді�не в практичних діях; наскільки повно � достовірно �а�е�печує життєдіяль-
ність л�дини�� 

Професі�не ставлення до �нання перед�ачає свідоме на�уття �нань �адля 
освоєння відповідної професії, що� �ути компетентним в о�рані� сфері суспіль-
ної діяльності, �ути фахівцем��

Ціннісне ставлення до �нання (�нання як цінність) о�начає жадо�у �нання, 
“вол� до �нання” (Ф�� Ніцше, ��� Фуко), інтерес до на�уття �нання�� Це� інтерес 
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може �ути “чистим” (�нання �аради �нання, жадо�а �нання �е� усякої утилітарної 
мети) а�о “корисливим” (а раптом �надо�иться)��

�уть “�на�чого не�нання” як гностичного феномену така: осо�а Х �нає 
дещо про о�’єкт А, але не �нає �ого сутності; не �нає точної істини про нього 
і “переплутує” свідчення, коли ро�мірковує про нього; не може �ро�уміти сут-
ності того, що від�увається, наприклад, у соціальному світі, хоча живе в цьому 
світі � �агато �нає про нього; �нає на�ву предмета, але не �нає �ого сутності 
(“Ти на�иваєш �ого софістом, а що таке софіст – не �наєш”, – писав Платон [4, 
т�� 1, с�� 194])�� “Зна�че не�нання” – о�нака недостатньої освіченості л�дини, яка 
не прагне рухатися вгли�ину, а лише на�уває поверхового �нання про о�’єкт 
пі�нання�� Що� подолати “�на�че не�нання”, тре�а мати прагнення ді�ти до суті, 
до осягання суті рече�, які сховані в на�уті� інформації, а чере� рефлексі� ді�ти 
до �нання свого не�нання � досягти ро�уміння, що тре�а вчитися, погли�л�вати 
�нання про світ��

Знання і розум людини�� �ідкривши власни� ро�ум, л�дина поступово, в 
історичному вимірі, усвідомила, що �ого функціональна діяльність, ро�виток 
та �міна неможливі �е� �нання, якого вона на�уває � рі�них джерел�� У діало�і 
“Протагор” Платон устами �ократа виокремив �в’я�ок �нання та ро�уму як час-
тини душі�� “Що дає наснагу душі, �ократе?”, – �апитав він і отримав відповідь: 
“Знання, �ро�уміло” [4, т�� 1, с�� 194]��

Знання створ�є інформаці�ни� простір для функціональної діяльності ро-
�уму л�дини, коли вона �асво�є �нання, логічно і семантично опрацьовує �ого 
власними �усиллями, що� �ро�уміти � надалі �астосовувати �ого на практиці�� 
Це� процес �асвоєння �нання і �ого логіко-семантичного опрац�вання на�у-
ває характеру осо�ливої когнітивної діяльності, у контексті якої �нання і ро�ум 
в єдності � мово� є структурними частинами специфічного комунікативного 
акту, в якому вони неро�ривно в�аємопов’я�ані і, в міру накопичення своєї 
сили, породжу�ть таки� феномен, як освічени� ро�ум, носієм якого є конкретна 
осо�истість��

�піввідношення �нання і ро�уму можна трактувати у двох аспектах: 1) а�с-
трактно, то�то в контексті універсального пі�нання світу як Єдиного�� Ро�ум у �ого 
а�страктному смислі, яки�, у процесі �ого �алучення до системи пі�нання світу 
як Єдиного, наповн�ється �нанням, накопичує у своєму саморо�витку енергі� 
�нання � осягає світ як Єдине, цілісне, то�то �датни� піднятися до “все�нання”�� 
Таке трактування співвідношення �нання і ро�уму властиве �удди�му, Платону, 
Паламі [3, с�� 193–206]; 2) конкретно, то�то в контексті власного пі�нання світу � 
самопі�нання певної осо�истості та її соціокультурного над�ання о�’єктивного 
�нання (наукового, філософського, правового, морального, теологічного тощо), 
і лише можливості су�’єктивного ро�уму конкретної осо�истості да�ть підстави 
наповн�вати чи не наповн�вати �ого енергіє� �нання, ви�начати �датність 
піднятися а�о не піднятися до рівня “все�нання”��

Ро�глянемо поняття “�нання” і “ро�уму” в їх в�аємо�в’я�ку в аспекті вио-
кремлення когнітивної діяльності л�де�, спрямованої на над�ання �нання, що 
є нео�хідним чинником наповнення су�’єктивного ро�уму енергіє� �нання для 
�ого само�ростання та �міни �адля адекватності мінливому світові��

Поняття “�нання” щодо ро�уму л�дини має первинне і вторинне �начення�� 
Знання в �ого первинному �наченні постає як “�овнішнє �уття світу, яке дано 
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�е�посередньо у відчуттях і спри�няттях, а ро�ум надає форми �овнішньому 
спри�нятт������� форми о�’єктивного існування” [7, с��  398]�� Тоді ро�ум вторинни� і 
�ого феноменологічни� �міст, то�то “чисти�” �е�предметни�, що �ого ро�умі�ть 
як “чисте поняття”�� 

Знання в �ого вторинному �наченні постає перед ро�умом л�дини як опо-
середковане о�’єктивно в �наково-символічних формах вияву�� Знання в такому 
�наченні є системним утворенням, структуру якого ви�нача�ть �наки, що фор-
му�ть відповідну �накову систему, відношення �наків до о�начуваного (о�’єкта), 
рі�номанітні відношення між �наками у межах �накової системи�� Знання, що 
має �наково-символічну форму �о�раження та репре�ентації, у часовому вимірі 
виявляє дещо про о�’єктивни� світ у �ого минулому а�о сучасному�� Ро�ум л�-
дини в процесі на�уття та �асвоєння �нання ро�криває сво� творчу сутність, яка 
виявляється в рі�них �датностях�� Творча роль ро�уму в процесі на�уття � �а-
своєння такого виду �нання полягає в �акріпленні �ого у свої� пам’яті; у ро�умінні 
�нання, то�то в �датності вникати в суть і предметне �начення мовних висловів 
(�наково-символічних конструктів); �датності �удувати адекватну репре�ента-
тивну модель на�утого �нання і наповн�вати осо�истим ціннісним �наченням; 
ви�ирати потрі�не �нання для виконання практичних ді��� 

Отже, сутність цієї діяльності ро�уму л�дини – у �асвоєнні �нання в �ого 
рі�новидах, логіко-семантичному опрац�ванні, то�то надання �ому відповідного 
�місту і предметного �начення; трансформації �нання, то�то �алучення �ого в 
інформаці�ни� простір власного ро�уму�� Для такого виду діяльності нео�хідні 
осо�ливі функціональні �датності, що да�ть �могу трансформувати �нання, 
то�то �алучити �ого в інформаці�ни� простір власного ро�уму і реалі�увати 
�ого логіко-семантичне опрац�вання�� До таких �датносте� належать когнітивні 
(�датність на�увати �нання, �асво�вати �нання, вносити �ого в �наннєве поле 
ро�уму, використовувати в комунікативному акті, матеріалі�увати у формі техно-
логії); логічні (�датність виводити � на�утого �нання нове �нання, не спира�чись 
на чуттєви� досвід, спостереження, споглядання, чере� по�удову умовиводів, 
встановл�вати відношення між рі�ними видами �нання; ви�начати істинність 
а�о хи�ність на�утого �нання; встановл�вати причинно-наслідкові �в’я�ки між 
предметами, явищами � процесами, між подіями тощо, про які �афіксовано 
�нання в �наково-символічні� формі); рефлексивні (�датність ро�мірковувати 
про �нання, �удувати системи �нання про �нання, ви�начати цінність на�утого 
�нання; евристичні (�датність надавати нового �місту на�утому �нанн�, інтер-
претувати �ого, екстрапол�вати в нові пі�навальні системи, створ�вати “о�ра�и 
�нання”)��

Окреслені �датності реалі�у�ться в конкретному ро�умово-мовленнєвому 
акті, у якому виявляється відношення “�нання – мова – ро�ум”, що є о�’єктом 
окремого дослідження��

Феноменологічно ро�ум, що наповн�ється �нанням: структурується як внут-
рішні� діалог, яки� є не просто ро�мово� л�дини � само� со�о�, як автоко-
мунікація, а � “міркуванням, ро�думом, що �ого ро�ум веде “сам і� со�о�” на 
підставі на�утого �нання про то� чи то� о�’єкт (так трактував осо�исти� ро�ум 
�ократ – “співро�мова душі � само� со�о�”); спрямовує сво� інтенці� на на-
�уте �нання�� Ця інтенція може �ути метафі�ично�, рефлексивно�, логічно�, 
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евристично� і ви�начає предмет �нання, �міст на�утого �нання, ро�уміння суті 
�нання�� Унаслідок інтенції виника�ть феномени �апитування, символі�ації �нан-
ня, надання власних смислів на�утому �нанн�, пошуку нового �нання, по�удови 
асоціативних, логічних (ліні�них та неліні�них) рядків між епістемами, а також 
феномен “просвітлення”�� Просвітлення мислення – осягання та ро�уміння суті 
рече�, “ясно�ачення”, “осяяння”, “сила ро�уму”�� Такі о�наки просвітлення �вично 
на�ива�ть інса�том (англ�� insight – проникливість, ро�уміння), але в психології 
�ого тракту�ть як акт �е�посереднього осягання, яке не випливає � минулого 
досвіду су�’єкта�� У когнітивному аспекті просвітлення ро�уму о�начає, що у 
своєму іманентному ро�витку в міру на�уття �нання досягло ро�уміння істинних 
підстав усього сущого��

Рефлексія над �нанням як над�анням л�дини виявила, що �авдяки �нанн� 
л�дина відкриває власни� ро�ум і своє духовне �уття�� Знання як �міст ро�уму 
надає �ому відповідного ступеня сво�оди в �наченні автономності, суверенності 
щодо відчуттів�� Знання як вияв внутрішньої сво�оди Й�� Фіхте інтерпретував у 
площині мислячого “я”, яке �асво�є �нання [7, с�� 401–402]�� На�увши �нання, 
суверенни� ро�ум відкриває власні вияви – рефлексі� над самим �нанням 
(“�нання про �нання”, “�нання про не�нання”), а потім уяву�� “Унаслідок ро�витку 
сво�оди в рефлексії �’явилася уява” [7, с�� 415]��

Знання, яке л�дина �асвоїла, створ�є о�’єктивну підставу, чере� �акріплен-
ня �нання в пам’яті, для “життя” су�’єктивного ро�уму власним світом і творіння 
власних е�досів (о�ра�и, ідеї, поняття, концепції тощо), яке реалі�у�ться потім 
в артефактах культури і цивілі�ації�� 

Знання і свідомість людини�� У процесі наповнення ро�уму л�дини �нан-
ням виявляється діалектични� в�аємо�в’я�ок �нання � іншими структурними 
частинами (виявами) су�’єктивної свідомості – самосвідоміст�, сферо� від-
чуттів, вірувань, волі��

�ходження �нання у сферу свідомості опосередковано діяльніст� ро�уму, 
відповідно, відношення “�нання – ро�ум” і “�нання – свідомість” ма�ть рі�ні 
смислові навантаження�� Функціональна діяльність ро�уму виявляється в ак-
тиві�ації �нання для реалі�ації мети, яку формул�є л�дина�� Функції ро�уму: 
накопичувати �нання; оперувати одиницями �нання – епістемами; осмисл�вати 
�нання на підставі власних принципів; винаходити нове �нання власними �усил-
лями на підставі �до�утого�� Засвоєння �нання, �ого логіко-семантичне опрац�-
вання, встановлення алгоритму практичного використання – діяльність ро�уму, 
вияв �ого творчої активності�� Функція свідомості – переживати, усвідомл�вати, 
співвідносити �нання і� своїм “Я”�� �відомість – осмисленість практичних ді�, 
думок, відчуттів, учинків л�дини на підставі на�утого ро�умом �нання�� Ра�ом 
і� �нанням росте і ро�вивається свідомість, а також �мін�ється, то�то виникає 
нова свідомість, від�увається “реформа” свідомості��

На�уте �нання та �ого входження до сфери свідомості нада�ть понятт� 
“свідомість” когнітивного �місту (свідомість – �укв�� є відомостями про світ; що 
відомо про світ; володіння л�дини відомостями, �нанням)��

�відомість як цілісне системне утворення під впливом �нання, що �ого 
осо�а �асвоїла � осмислила на рівні свого ро�уму, породжує власні системні 
феномени, �окрема світогляд, осо�исті цінності, соціальні орієнтації�� Ро�ум як 
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тотальність свідомості в�ирає �нання ��овні � оперує одиницями �нання на по-
няті�ному рівні�� �відомість – не тільки ро�ум, а � відчуття, духовні переживання, 
віра, самосвідомість, що є су�’єктивно� підставо� для формування світогляду, 
соціально орієнтованих цінносте��� 

Знання і самосвідомість�� Усвідомл��чи саму се�е, сво� самість на під-
ставі на�утого та �асвоєного �нання, л�дина переходить від рефлексії про своє 
�нання (“Що я �на�?”; “Я так мало �на�?”, “Я нічого не �на�?”) до ствердження 
“Я �на�������” і стає су�’єктом, що усвідомл�є се�е як носія відповідного типу та 
виду �нання�� �ислів “Я �на�������” �на�чої самосвідомості має рі�ні смисли: само-
свідомість �на�чої л�дини, яка усвідомл�є, що є �на�чо� л�дино��� �амосвідо-
мість ґ�� Ля��ніца, яки� усвідомив своє �нання; самосвідомість �на�чої л�дини, 
яка усвідомл�є, що нічого не �нає�� �амосвідомість �ократа, яки� усвідомив, 
що нічого не �нає; “Я – �на�че” і “Я – рефлекту�че”, для якої “Я – �на�че” і “Я 
– рефлекту�че” – те саме�� �амосвідомість Й�� Фіхте, яки� усвідомив, що “свідо-
мість Я переходить від рефлексії про �нання (�нання про �нання) до принципу, 
і вони, неро�ривно �’єдну�чись у стані рефлексії, творять єдине” [7, с�� 407]; 
самосвідомість �на�чої л�дини, для якої “Я – �на�че” і “Я – існу�че” – те саме�� 
�амосвідомість Ф�� Шелінґа, яки� усвідомив це як факт власної самосвідомості; 
самосвідомість �на�чої л�дини, для якої “Я – су�’єкт ро�уму” і “Я – су�’єкт свідо-
мості” – те саме�� �амосвідомість ґ�� �еґеля, яки� у “Філософії духу” ототожн�вав 
“Я” як су�’єкт ро�уму і “Я” як су�’єкт свідомості, коли “ро�ум на підставі �нання 
досягає своєї самосвідомості”; самосвідомість �на�чої л�дини, для якої “Я – �на-
�че” і “Я – мисляче” – те саме�� �амосвідомість гностика, ерудита, яки� у свої� 
рефлексії ще не ро�рі�няє “�агато �нання” і “ро�ум”�� Про контекст міркувань, 
у якому ви�нача�ть повсякденні смисли вислову “Я �на�������”, див�� Н�� �алколм 
“�ур і �ітґеншта�н про �начення вислову “Я �на�” [2, с�� 234–264]��

Завдяки �до�утому �нанн� самосвідомість л�дини на�уває нових системних 
о�нак: усвідомлення межі свого �нання, то�то при�ти до �нання свого не�нання; 
на�уття внутрішньої сво�оди, що о�начає – л�дина вільніше мислить і вільно діє 
(принцип “я сам”); перед�ачення наслідків ді�, діяльності, оскільки на підставі 
�до�утого �нання можна перед�ачити, що випливає � цих ді�, та ін��

На рівні самосвідомості в �на�чої л�дини форму�ться інтелектуальні са-
мовідчуття: ро�уміння �до�утого �нання а�о неро�уміння; повноти чи неповноти 
на�утого �нання про певни� о�’єкт А; гли�ини на�утого �нання��

Знання і сфера відчуттів�� На�уте �нання стає для л�дини осо�ливим 
досвідом свідомості, що �амін�є власни� досвід як синте� відчуттів, чуттєвого 
спри�няття світу�� � історичному вимірі в осо�и дедалі �ільше �уживається влас-
ни� чуттєви� досвід і пошир�ється теоретични� досвід свідомості, унаслідок 
�до�утого �нання в процесі науконавчання; по-друге, власни� чуттєви� досвід 
щора�у сильніше опосередковани� теоретичним когнітивним досвідом�� То�то 
л�дина на�уває �агато �нання і� рі�них джерел, які пошир�є інформаці�ни� 
простір і час її ро�уму та свідомості, і тоді вона не вдається до власного досвіду 
а�о не має �ого чере� неможливість пережити�� Наприклад, осо�а, яка не літала 
в космос і не �ачила планети Земля � космосу, не може пережити таки� чуттє-
ви� досвід, але �нання про польоти космонавтів і астронавтів, на�уті � рі�них 
джерел, да�ть певне усвідомлення, як виглядає Земля � космосу��
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Крім власного чуттєво даного � на�утого �нання, що дає теоретични� до-
свід, окремі осо�истості ма�ть накопичени� надчуттєви�, надемпірични� досвід 
(містични�, парапсихологічни�), яки� � погляду раціональності класифіку�ть як 
ірраціональни� досвід л�дини��

Отже, виникає специфічна про�лема: як впливає на�уте о�’єктивне спе-
ціалі�оване (теоретичне, раціональне) �нання на свідомість л�дини, на її чут-
тєви� і надчуттєви� досвід? Змін�ється чи не �мін�ється свідомість у процесі 
на�уття �нання та �ого логіко-семантичного опрац�вання? Якщо �мін�ється, 
то в якому напрямі?  

Знання і віра�� �іра – осо�лива сфера духовного, осо�ливи� вияв індивіду-
альної свідомості�� Кожна л�дина у щось вірить, відповідно, осо�а, яка ствер-
джує, що ні в що не вірить, суперечить сама со�і, оскільки вірити можна у 
що �авгодно�� Ро�ум л�дини нічого не �ере на віру, він потре�ує доведення, 
о�ґрунтування�� Опо�иція “�нання – віра” має інші смислові характеристики, ніж 
опо�иція “ро�ум – віра”��

Накопичене та логіко-семантично осмислене �нання �умовл�є усвідомлен-
ня � �оку індивіда свого �нання і дає �могу встановити, чим наповн�ється �ого 
свідомість – �нанням чи віро�?

За �вично� логіко�, що �ільше �нання, то менше віри, і навпаки, що �ільше 
віри, то менше �нання�� Але не все так просто��

�ідношення “�нання – віра” у свідомості л�дини на�уває рі�них смислових 
характеристик�� �в�� Августин надавав вірі “вищого авторитету”, отже, віра логічно 
первинніша �а �нання; вона пока�ує шлях �нанн�, �адає �ого предмет (“�іра 
�апитує, ро�ум виявляє”); Т�� Аквінськи� ро�глядав віру в гармонії �і �нанням; 
��� Кант, навпаки, хотів о�межити �нання, що� дати місце вірі��

Л�дина на�уває �нання, але � має віру, яка надає свідомості осо�ливих 
переживань, пов’я�аних і� надіями, коханням, і� надвідчуттями, вищим і таєм-
ним сенсом у житті л�дини�� �іра може наповн�вати своїм осо�истим сенсом 
свідомість л�дини � підпорядкувати со�і �на�чи� ро�ум і спрямувати вчинки та 
поведінку л�дини�� З віро� в щось, як виявом духу, ідуть на муки, страждання, 
�ороть�у, смерть��

На�увши �нання, л�дина стає внутрішньо вільнішо�, але чи піде �на�ча 
л�дина на муки? А � віро� в щось ідуть на муки, на страту – наприклад, і� віро� 
в �ога�� �іра в щось (�огів, ідеал, револ�ці�, кумирів) ро�ить л�де� фанатика-
ми�� Фанатик �аглушує в со�і голос �нання �, усупереч усьому, вірить у те, що 
створив для се�е��

�іра �датна надати вищого сенсу життя окремим осо�истостям�� �іру (віру-
вання) можна трактувати як таке �нання про певни� о�’єкт, яке стає переко-
нанням л�дини в �ого істинності�� Приміром, осо�а Х на�ула �нання � якогось 
джерела, що є �ог, він існує – це стає сферо� її вірувань, і жодне на�уте �нання 
про те, що �ога не існує, не переконує її�� 

�нши� приклад�� Осо�а Х вірить в іншу осо�у Y, що та ніколи не о�ман�є і 
�авжди каже лише правду�� Осо�а Х отримала повідомлення (�нання), що осо�а 
Y ��рехала, і не ра�, але вона � далі віритиме осо�і Y як не�рехливі� л�дині��

Знання, яке л�дина на�ула, може �мін�вати віру, по��авляти віри, ру�нува-
ти віру, але � віра �датна підкорити со�і �нання�� У цьому контексті осо�а сама, 
внутрішньо, ви�ирає – вірити чи не вірити в щось�� Знання – ви�ір віри��
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Знання впливає на сферу віри в рі�них л�де� неодно�начно�� Якщо осо�а Х 
сильно і гли�око вірить у щось, то �нання, яке вона �асвоїла, не може похитнути 
віру, �амінити віру �е�вір’ям; інша осо�а навіть сво� сильну і гли�оку віру в щось 
�мін�є на �е�вір’я�� Як приклад, ро�глянемо факти не надто давнього минулого�� 
У Радянському �о��і віра в соціалі�м і комуні�м �ула одніє� � руші�них сил 
для �агатьох радянських л�де��� Попри �нання про трагічни� шлях реального 
соціалі�му і власни� емпірични� досвід життя �а соціалі�му, чимало л�де� і 
далі вірили, що соціалі�м – на�краще досягнення л�дства�� � навіть о�’єктивне 
�нання, на�уте після ро�валу Радянського �о��у, не похитнуло віри �агатьох, 
а інші втратили на�авжди віру навіть у саму іде� можливості по�удувати сус-
пільство �агальної рівності і справедливості��

У контексті відношення “наукове раціональне �нання – віра” у свідомості 
�на�чої л�дини виникає феномен “�на�чої віри”�� На рівні раціонального мис-
лення, теоретичної свідомості наукове �нання має перевагу над віро�, але 
наука не �нищує віри (віру�чої свідомості), то�то наукове �нання, що �ого 
л�дина на�ула, не ру�нує віри�� Наприклад, дехто вірить у життя після смерті, 
в реінкарнаці� душі та в інші псі-феномени, хоча наука не підтверджує цих 
феноменів як фактів ді�сності�� Але, якщо таки� випадок станеться, і віру�ча 
л�дина ді�нається про це, то її віра підтвердиться раціональним �нанням, як 
наслідок, виникає феномен “�на�чої віри”��

Наукове раціональне �нання, що �ого л�дина на�ула, лише породжує опо-
�иці� “наукове �нання – віра” в її свідомості, хитання “вір� – не вір�”, але не 
�нищує самого стану віру�чої свідомості, а також породжує когнітивни� дисо-
нанс�� Когнітивни� дисонанс у свідомості �на�чої л�дини – суперечність між 
о�’єктивним �нанням, �до�утим у процесі науконавчання, і су�’єктивним �нан-
ням, на�утим у процесі власного ментального та когнітивного досвіду��

Раціональне �нання як таке не є духовним орієнтиром у житті окремих осо-
�истосте�, тому �на�ча осо�а Х може шукати опору в які�сь вірі�� Невипадково 
деякі сучасні освічені, �агато �на�чі л�ди, вда�ться до релігі�ної віри чи інших 
форм вірувань�� Наприклад, вступа�ть у секти, �мін��ть релігі�ну віру�� � інших 
�на�чих л�де� ро�ум перемагає віру�� �ідношення “�нання – віра” в наш час 
тре�а осмисл�вати в контексті відкритості для л�де� рі�номанітного �нання�� 
�учасна осо�а черпає �нання � рі�них джерел і є носієм рі�номанітного �а ви-
дами � типами �нання�� Як це “пл�ралістичне” �нання співвідноситься � віро� 
л�дини? Чи витіснить раціональне �нання віру�чу свідомість? 

Знання й ідеал�� Знання формує ідеали, які наповн��ть �міст свідомості, 
і цими ідеалами л�дина живе�� На��ільше �начення для л�дини ма�ть ідеали 
сво�оди, справедливості, л��ові�� Ро�глянемо ідеал сво�оди�� Формування ідеалу 
сво�оди в л�дські� історії – осо�лива про�лема для дослідження�� У контексті 
формування та ро�витку свідомості л�дини ідеал сво�оди є її над�анням у про-
цесі �асвоєння �нання�� На�ути� ідеал “вільної л�дини” осо�а Х трансформує у 
сферу своєї свідомості і надає �ому вищого сенсу (“це солодке слово сво�ода”)�� 
�ороть�а �а осо�исту сво�оду, а також �а сво�оду свого народу стає вищим 
сенсом власного життя для �агатьох л�де�, як свідчить досвід л�дської історії�� 
�арто наголосити на осо�ливі� ролі ро�уму в усвідомленні ідеалу сво�оди�� 
Чимало л�де� осо�исту сво�оду ро�уміє як “анархі�”, “вседо�воленість” і, від-
повідно, починає поводитися �а принципом “усе до�волено”�� Роль ро�уму в тому, 
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що він логічно ви�начає �міст цих термінів, їх нетотожність, і свідомість, яка це 
ро�уміє, �мін�є поведінку осо�и Х, коли вона �асвоїть, що не все до�волено, 
що “сво�ода – не вседо�воленість”��

Парадокси “знаючої людини”�� Зна�ча л�дина є складним і суперечливим 
соціокультурним феноменом�� Ця суперечливість у філософські� рефлексії іноді 
на�уває форми парадоксів�� Парадокс “все�на�чої л�дини” виникає тоді, коли 
ототожн�ється ціле (клас усіх л�де�) � елементом цього класу (окремої осо�ис-
тості)�� Наприклад, ніхто � осо�истосте�, що належать до класу л�де�, не може 
�нати всього про світ, а осо�а Х “�нає все про світ”�� Давні римляни ка�али: “�агато 
хто �нає �агато, але ніхто не �нає всього”�� Парадокс дещо �на�чої л�дини, яка 
�нає, як діяти і �нає про наслідки своїх ді�, і все одно діє не �гідно �і �нанням, 
а всупереч�� Знання, що �ого л�дина на�ула, створ�є когнітивну підставу для 
раціоналі�ації практичних ді�, моральних учинків і поведінки�� �аме так сфор-
мул�вав про�лему раціоналі�ації �ократ�� Як парадигму філософ використав 
моральне (етичне) �нання�� Основні етичні поняття “до�ро” і “�ло”, як регулятиви 
моральних ді� і поведінки, �ократ виводив і� �нання�� До�ро (до�рочинність, 
справедливість, чесність тощо) є виявом �нання, а �ло – свідченням не�нання 
(неуцтва)�� �нколи л�дина ско�є �ло несвідомо, тільки чере� не�нання�� Л�дина 
�до�уває сво�оду на підставі �нання, то�то владу над со�о� і своїми пристрас-
тями�� �ократівськи� раціоналі�м �умовл�є принцип �асвоєння � �оку л�дини 
морального �нання � усвідомлення саморегул�вання на основі своїх моральних 
відчуттів і моральної поведінки�� Але реальне життя не �авжди вкладається в 
логічну схему раціональності – “якщо просвітиш сві� ро�ум і свідомість мораль-
ним �нанням, то діятимеш морально”�� Наприклад, осо�а Х �асвоїла �нання про 
моральні норми “Не кради!”, “Не в�ива�!” і є освічено� морально, але, на�увши 
морального �нання, діє радше не �а �ого приписами, а всупереч, то�то краде, 
в�иває�� �иникає парадокс морально освіченої л�дини, яка �нає, що таке до�ро 
і не дотримується �ого �аконів, а ско�є �ло�� Л�дина, яка �асвоїла �нання, стає 
вільно� і �нає, як керувати власними інстинктами і пристрастями, але може 
�ути ра�ом своїх інстинктів та пристрасте�, відповідно, якщо осо�а скоїла �ло, 
то це не �авжди чере� не�нання�� Отже, на�ува�чи морального �нання, л�дина 
водночас вільна � невільна��

На сучасному етапі ро�витку л�дства ра�ом і� моральним �нанням акту-
алі�ується правове �нання – правові норми як регулятор соціальної поведінки 
л�де�, �апроваджені державо��� �ходження правового �нання у сферу ро�уму 
і подальше саморегул�вання правовими нормами соціальної поведінки пе-
ред�ачає відповідни� рівень усвідомлення � �оку конкретної л�дини власних 
практичних ді�, які регул��ться нормами права (�аконом)�� Проте і в цьому ра�і 
конкретна освічена осо�а �нає норми права, але порушує їх навмисно�� Напри-
клад, осо�а Х �нає, що скоєння �лочину перед�ачає покарання, але все одно 
чинить �лочин, а потім намагається всіма �асо�ами уникнути покарання��

Крім морального і правового �нання, л�дина в процесі навчання �асво�є 
логічне �нання, але �нання логічних �аконів не �астерігає її від їх навмисного 
порушення � власних міркувань, що породжує феномен софістики��

Зростання цінності �нання, �окрема наукового, морального, правового, для 
конкретної л�дини стає про�лемо� її ро�уму та свідомості��
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Отже, феномен “�на�чої л�дини” слід трактувати антиномічно: �на�ча 
л�дина �нає, що вона �нає, і не �нає, чого вона не �нає�� Зна�ча л�дина про-
світл�є сві� ро�ум, але не �авжди �мін�є саму се�е, відповідно, перетворення 
“�на�чої л�дини” на “мислячого су�’єкта” є осо�ливо� про�лемо� не тільки 
системи навчання, виховання, а � для самої л�дини��
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A meaning of the notion of a certain “knowing man” in the context of 
the sociocultural measuring of being of a person is determined. Specific 
characteristics of the “knowing man” as a transmitter of a proper kind and 
type of knowledge are analysed; a contradiction of the figure of the ”knowing 
man” is exposed when its practical activity takes place not on the basis of 
the acquired knowledge but in defiance of it that generates paradoxes. 
The cognitive aspect of relations of “knowledge – intelligence”, “knowledge 
– consciousness” is selected and the sphere of value of knowledge is 
formulated that was acquired by a human, for forming of consciousness, 
world view, spiritual experiencing.
Key words: knowledge, mind, consciousness, knowing man.
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ФіЛОСОФія ЛЮДИНИ У ФіЛОСОФСЬКіЙ ТЕОЛОГії  
Г. СКОВОРОДИ яК “ФіЛОСОФія СЕРЦя”

Валерій Стеценко
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Розглянуто особливості філософської теології Г. Сковороди. Про-
аналізовано специфіку його філософсько-теологічного дискурсу про-
блем людини та її самопізнання як необхідного шляху досягнення нею 
дійсної свободи і справжнього щастя, виявом чого є обожнення люди-
ни (уподібнення Богу). Досліджено взаємозв’язок вчення мислителя 
про “дві натури” і “три світи”, “істинну людину” та “сродну працю” з 
пантеїстичним витлумаченням ідеї Бога, поєднанням раціонального 
та містичного пояснення біблійної символіки. З’ясовано, що у філо-
софській теології Сковороди філософія людини інтерпретується як 
“філософія серця”.
Ключові слова: філософська теологія, філософія людини, “філософія 
серця”, Бог, теозис.

Над�вича�но широким в українські� історико-філософські� літературі є 
параметр оцінок як творчості, так і світоглядних орієнтаці� талановитого вихо-
ванця Києво-�огилянської академії �ригорія �авича �ковороди (1722–1794), 
що народився в ко�ацькі� сім’ї на Полтавщині [1–4; 5, с�� 109–142; 6–9; 12–17; 
19; 21–23; 26–28; 36; 38; 42; 43; 44, с�� 333–592]�� Д�� Чижевськи� у�агалі починає 
ро�виток української філософської думки (професі�ної�� – В.С.) саме � творчості 
��� �ковороди [40; 41; 45]��

�еред сучасних дослідників на��ільш утвердився погляд, що видатни� ук-
раїнськи� філософ другої половини XVIII ст�� ��� �коворода, � якого починається 
до�а української класичної філософії, є прямим спадкоємцем філософських 
традиці� Києво-�огилянської академії, �окрема пантеї�му і раціоналі�му [5, 
с�� 54–142; 10, с��186–199; 14; 17; 18; 20; 23; 24, с�� 85–230; 25; 29, с�� 190–194; 
34; 35; 37; 39]�� По суті, �ого вчення [17; 20; 24, с�� 177–230; 25; 30–33; 34; 37; 
39] �авершує тривали� історични� період ро�витку професі�ної – “академіч-
ної” (духовно-академічної) філософії XVII–XVIII ст�� в Україні, репре�ентованої 
філософсько� (релігі�но-філософсько�) думко� професорів філософії Киє-
во-�огилянської колегії-академії від Й�� Кононовича-�ор�ацького та ��� �і�еля до 
Т�� Прокоповича, ��� Яворського, ��� Ко�ачинського та ��� Кониського [24, с�� 85–171]�� 
Що і не дивно, оскільки ��� �коворода сам тривали� час (щоправда, � декількома 
великими перервами) вчився у Києво-�огилянські� академії, яку, однак, так і 
не �акінчив�� Перешкодило �ого палке �ажання повніше пі�нати світ і л�дину, 
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яке вплинуло на о�рання спосо�у життя мандрівного філософа – проповідника 
гуманістично-просвітницьких іде� [2; 5, с�� 125–142; 10, с�� 186; 12, с�� 750–759; 
14, с�� 24–40; 17, с�� 6–18; 20, с�� 181–182; 24, с�� 174–176; 29, с�� 190; 39, с�� 6–18; 
40, с�� 7–62; 42, с�� 9–17; 44, с�� 336–353]��

Останнє, швидше �а все, �уло �умовлено ще одніє� тенденціє� – антро-
поцентри�му, яки� поступово утверджувався у філософії Києво-�огилянської 
академії у перші� половині XVIII ст�� Наприклад,  ��� Кониськи� у вступі до свого 
курсу філософії вка�ує, що її мета – “л�дське щастя а�о �лаженство�� � пра-
вильно, �о що інакше, крім філософії, встановиш як до�ро, все те служить 
�лаженству лише тіла, одна ця пречудова наука живить дух, втішає, ро�ить 
�лаженним, щасливим” [11, с��46]��

Так само, як �асвідчує перши� �іограф ��� �ковороди ��� Ковалинськи�, ро-
�умів поняття “філософія” і сам мислитель�� Філософія, �а ��� �ковородо�, є саме 
життя: “�оловна мета л�дського життя�� �олова л�дських справ є дух л�дини, 
думки, серце�� Кожен має мету в житті, та не кожен має головну мету, то�то не 
кожен �а�мається голово� життя… Філософія, а�о л��ов до мудрості, спрямо-
вує все коло справ своїх до тієї мети, що� дати життя духу нашому, шляхетність 
серц�, світлість думкам, як голові всього�� Коли дух в л�дині весели�, думки 
спокі�ні, серце мирне, – то � усе світле, щасливе, �лаженне�� Оце і є філософія” 
[32, с�� 465]�� �ідтак головним предметом філософії мислитель вважав л�дину��

У цьому на ��� �ковороду, вірогідно, вплинули погляди �ого вчителів (��� Ко-
�ачинськи�, ��� Кониськи�), які �вернулися до етичних про�лем, наголошу�чи на 
шляхетні� меті філософії – “ощасливити л�дину” [24, с�� 175–176, с�� 183–187]�� 
�аме ця “етична лінія” в антропоцентри�мі філософії Києво-�огилянської ака-
демії, як виглядає, і продовжилася  та погли�лено  ро�винулася у вченні ��� �ко-
вороди��

Як філософ-просвітник і гуманіст, ��� �коворода присвятив се�е передусім 
вивченн� л�дини, її внутрішнього, духовного світу і постановив со�і виро�ити 
таку філософі�, яка � навчила л�дину �ути щасливо� навіть у важких життєвих 
умовах, навіть тоді, коли її оточу�ть �лидні, несправедливість та інші нещастя�� 
Тому своїми творами він учив л�де�, як їм �ути щасливими [5, с�� 125–134; 10, 
с�� 186; 12, с�� 760–767; 14, с�� 190–196; 15, с�� 15; 17, с�� 39–43; 20, с�� 181–200; 
24, с�� 177; 25; 26; 29, с�� 192–193; 30–33; 37; 39, с�� 145–148; 40, с�� 216–219; 44, 
с�� 584–590]��  Звідси – яскраво виражени� “етични� антропоцентри�м” філософії 
�ригорія �ковороди [24, с�� 177–230]��

На думку ��� Кашу�и, ��� �коворода – перши� українськи� мислитель, яки� 
так відверто і �е�посередньо поставив л�дину, пошуки її щастя та сво�оди в 
центр своїх філософських ро�думів, продовживши цим традиці�, �акладену 
письменниками-полемістами, діячами �ратського руху і професорами Києво-
�огилянської академії, для яких мето� філософії �уло “щасливе, �лаженне, 
л�дське життя”�� Але ��� �коворода виділяється у цьому ряду саме тим, що, 
вважа�чи предметом філософії л�дину, �осередив ус� сво� увагу на про�лемі 
л�дини, підпорядкувавши ці� головні� (етико-антропологічні�) про�лемі всі 
інші (онтологічно-натурфілософські та гносеологічно-пі�навальні) філософські 
питання [24, с�� 7]��

�ідтак головно� про�лемо� філософії цього оригінального мислителя є 
про�лема л�дини, її щастя та шляхів �ого досягнення [5, с�� 125–142; 10, с�� 186; 
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14; 17; 20; 24, с�� 177–230; 25; 30; 37; 39; 40; 44, с�� 333–592]�� Така про�лема 
органічно випливає � пантеї�му філософської системи ��� �ковороди, �окрема, 
� �ого раціоналістично-пантеїстичного вчення про “дві натури” і “три світи” [5, 
с�� 109–115; 10, с�� 187–199; 18; 24, с�� 177–201; 25; 29, с�� 192–193; 31–34; 37; 
39–41; 44, с�� 333–592]��

Ці два твердження, на думку українських дослідників, ні�и дві лінії, що на-
скрі�ь прони�у�ть ус� філософську систему, все вчення ��� �ковороди [18; 24, 
с�� 177–201; 29, с�� 192–193; 31–35; 37; 39; 40]�� А стрижнем цього вчення є л�дина, 
але не як суспільна істота, а л�дина “внутрішня” (невидима натура, сутність 
л�дини – її серце, думки, дух) – духовни� світ л�дини, яку філософ-просвітник 
вважає головно�, справжньо�, “істинно� л�дино�”, прирівн��чи її до �ога [31, 
с�� 161, с�� 172]�� Усе вчення мислителя, наголошу�ть дослідники, спрямоване на 
пошуки цієї “істинної”, справжньої л�дини в кожному індивіді [10, с�� 186; 16; 18; 
20; 23; 24, с�� 177–201, с�� 215–230; 25; 35; 37; 40]�� 

Ці� меті слугує вже сама вчення ��� �ковороди про “двонатурність” світу і 
л�дини�� �ислитель ро�дво�є �агальни� о�’єкт своїх філософських ро�думів (усе 
існу�че) і конкретни�, головни� предмет своєї філософії (л�дину) на видиму і 
невидиму натури, �осереджу�чи увагу саме на останні�, які� віддає перевагу 
чере� те, що ототожн�є її � �огом, яки� “все створіння прони�ує і утримує; вс�ди 
�авжди �ув, є і �уде” [31, с�� 145–146]�� Цим положенням своєї концепції “істин-
ної л�дини” ��� �коворода, по суті, о�ґрунтовує її ви�начальне, головне місце 
в л�дині як її другої, справжньої, невидимої натури – “�ожественної сутності” 
в ні�, на відміну від другорядної, не суттєвої її �овнішньої о�олонки – видимої 
натури�� 

Це логічно випливає � ро�думів мислителя про видиму і невидиму натуру, 
� яких видно, що ви�начально�, головно� у співвідношенні цих двох натур 
для нього є саме натура невидима (�ог, “�ожественна сутність” в усіх речах 
видимого світу) як вічне начало всього сутнього�� Зокрема, думку про те, що 
осново� �сесвіту, всіх �ого рече�, їхнім вічним началом, діяльно� і руші�но� 
сило� є саме невидима натура (�ог, Дух), ��� �коворода о�ґрунтовує у діало�і 
“Наркіс” (“Нарцис”)�� �ислитель пише, що невидимість “першенствує” в усіх 
речах матеріального світу і в самі� л�дині, вона утримує і формує все існу�че 
[31, с�� 165]�� �и не �наємо жодної речі, жодної істоти, в які� �и “�ог не правив 
�а голову і �амість начала” [31, с�� 167]�� Поді�ну думку мандрівни� філософ 
ро�виває також у свої� “Ро�мові, на�вані� алфавіт, а�о �уквар миру”, в які� 
стверджує, що �ог є “вічна голова і таємни� �акон у створіннях”�� Це� �акон 
– �ожественна природа (“�ожественна сутність”) – невидима натура, яка вічна 
і не підлягає тлінн�, є осново� і початком усього, а сама не має ні початку, ні 
кінця [31, с�� 414]��

�воє� черго�, міркування ��� �ковороди про видиму і невидиму натуру ста-
ли важливо� відправно� віхо� у �ого наступних ро�думах стосовно про�леми 
л�дини, коли  поряд і� вченням про “дві натури”, він �апропонував другу, теж у 
свої� основі ідеалістичну теорі� “трьох світів”�� Перши� і� них – макрокосм, яки� 
не має меж, �е�межни� �сесвіт, а�о “велики� світ”, що складається “і� численних 
світ-світів”�� Два інших – “окремі � малі світи”, перши� � яких – це “мікрокосм, 
то�то світик, маленьки� світ а�о л�дина”, а други� – “світ символічни�, то�то 
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�і�лія” – це частини великого світу [32, с�� 137]�� � кожен таки� світ має в со�і два 
натури: �овнішн�, видиму – матеріальну – і внутрішн�, невидиму – духовну [24, 
с�� 189–201; 29, с�� 192–193]�� 

Центром філософської теорії “трьох світів” ��� �ковороди є мали� світ – л�ди-
на, мікрокосм�� У своєму трактуванні малого світу він відновив традиці� поглядів 
античних, середньовічних та ренесансних мислителів на л�дину як частину 
космосу, яка має ту саму природу, що � макрокосм [24, с�� 195]�� �ліду�чи ці� 
давні� традиції, українськи� мислитель �ув також переконани�, що л�дина 
(мікрокосм) є відо�раженням великого світу (макрокосму): “�се твоє лахміття, 
весь �овван тві�, світ це�” [32, с�� 32]��

Звідси велики� світ – макрокосм – Усесвіт – цікавить ��� �ковороду лише 
тому, що він відо�ражени� у л�дині – мікрокосмі�� Л�дина як мікрокосм у 
ро�умінні філософа містить ціли� світ, повтор�є в со�і всі осо�ливості мак-
рокосму�� Оскільки вона потенці�но є всім, то ��� �коворода проголошує л�-
дину центром, в якому сходяться всі про�леми �емного життя, діяльності � 
пі�нання [24, с�� 197; с�� 200]�� Тому � головним �містом філософії він вважав не 
пі�нання світу рече�, �аконів природи, а вивчення світу л�дини, ро�криття її 
сутності та �’ясування шляхів � умов, які можуть �ро�ити л�дину щасливо� 
[24, с�� 196]��

�иходячи � “двонатурності” (подві�ної сутності) світу і л�дини, ��� �коворода 
наголошує, що кожна л�дина має як сво� �овнішн�, “плотську” природу, так і 
сво� внутрішн�, духовну сутність�� З них саме ц� другу, невидиму натуру, ду-
ховну, “�ожественну сутність” л�дини – “внутрішн�”, “істинну л�дину” філософ 
ви�нає головно�, справжньо� в ні�, коли ро�думує в “Нарцисі”: “Як це можливо, 
що л�дино� є не �овнішня, чи кра�ня її плоть, як народ вважає, а гли�оке сер-
це чи думка її: вона-то якра� є на��ільшо� (на�точнішо�) л�дино� і голово��� 
А �овнішні� вигляд її є не що інше, як тінь, п’ята і хвіст” [31, с�� 161]�� �ідтак, як 
наголошує Д�� Чижевськи�, оскільки у всіх видах �уття ви�начально� є не �ов-
нішня, а внутрішня природа, невидима натура, то це� принцип поділу світу на 
дві натури і співвідношення між ними �коворода �астосовує і до л�дини�� Згідно 
� цим принципом, л�дина має центральне �начення у світі чере� поєднання в 
со�і двох натур, однак не тілесної і духовної природи, а своєї “�овнішньої л�ди-
ни” (тіла і “поверхні” душі) та “внутрішньої л�дини” (її живого духу – гли�окого 
серця і думок) – “істинної л�дини” [40, с�� 104]��

Проте, відповідно до теорії “двох натур”, видима натура є лише “тінн�” 
невидимої натури – “�ожественної сутності” в ні��� Так само і л�дина є лише 
тінн� власної справжньої – “внутрішньої”, “істинної л�дини” в ні� [31, с�� 172]�� 
Тож, як вка�ує автор у “Нарцисі”, така ді�сна, справжня л�дина �алишається 
таємнице�, яку приховує в со�і “�овнішня л�дина”: “ Ти – сон істинної твоєї 
л�дини… Ти ніщо,  а вона в то�і – сутність” [31, с�� 163]�� Ось чому чере� те, що 
для ��� �ковороди л�дина у �наченні мікрокосму виступає міро� всього існу�-
чого, він вимагає від неї, перш ніж пі�навати велики� світ (макрокосм – �сесвіт) 
і символічни� світ �і�лії, пі�нати і �ро�уміти саму се�е�� А пі�нати саму се�е для 
л�дини, �а логіко� концепції філософа, – це якра� о�начає пі�нати сво� другу, 
невидиму внутрішн�, духовну натуру, то�то сво� справжн� (“�ожественну”) 
сутність – “істинну л�дину” в со�і [31, с�� 172]��
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�дея “внутрішньої ” – “істинної л�дини” – це центральна ідея етичного 
вчення ��� �ковороди�� �ету, сенс л�дського життя мислитель �ачить у тому, що 
кожен повинен �на�ти в со�і та перетворитися в “істинну л�дину”, народжену 
від �ога (�ога в со�і), то�то  пі�нати і створити се�е як духовну осо�истість, 
наділену “�ожественно� сутніст�”�� У �агатьох діалогах філософа простежує-
мо думку, що невидима натура – “істинна л�дина” – це сам �ог, Христос�� Усі 
л�ди, �а �ковородо�, тотожні в Христі не лише о�ра�но, але � насправді, 
ді�сно, реально�� �ін �акликає: “�іримо лише, що �ог є во плоті л�дські��� 
Ді�сно він є у видимі� плоті наші� – нематеріальни� у матеріальні�, вічни� 
у тлінні�, один у кожному � нас і ціли� у всякому…” [31, с�� 180]�� Звідси мета 
л�дини – “…пі�нати се�е � �ро�уміти �ога, пі�нати � �ро�уміти точну л�дину, 
весь …о�ман від її тіні, на які� всі �упиняємось�� Але ж істинна л�дина і �ог є 
одне і те ж” [31, с�� 172]��

�чення про дві натури, яке ��� �коворода ро�ро�ив для о�ґрунтування своєї 
концепції сутності л�дини (мікрокосму – малого світу), послідовно �астосував 
і до інших виділених ним світів – великого (�сесвіту – макрокосму) та сим-
волічного світу (�і�лії)�� Зокрема, саме � міркувань �’ясування місця л�дини як 
мікрокосму в �агальні� світо�удові мислитель приділяє увагу і макрокосму –  ве-
ликому світу (�сесвіту), відо�раженням якого вважав л�дину�� �еликим світом 
він на�ивав увесь світ рече�, природу, �сесвіт, �астосову�чи до нього також 
терміни “стари� світ”, “все�агальни� світ”, “світ світів”, “все-все”, “універсум” 
тощо�� З огляду на те, що л�ди пі�на�ть світ-макрокосм, ��� �коворода на�иває 
�ого “старим світом”�� �ін існує вс�ди, видими� і відоми� усім, співвідносячись 
і� “новим”, невидимим – �ожественним світом, як тінь і� деревом�� �тари� світ 
– �сесвіт – видими� світ, �а ��� �ковородо�, – це лише тінь нового світу – “тінь 
�ожа” [32, с�� 148], “дим вічності” [32, с�� 33]��

Учення про велики� світ – макрокосм – у філософські� системі ��� �коворо-
ди тісно пов’я�ане � вченням про л�дину як мали� світ – мікрокосм�� У своєму 
існуванні мікрокосм підлягає тим же �аконам, що � Усесвіт�� Однак �аконам 
природи підлягає тільки “�овнішня л�дина” – її тіло і душа (“поверхня душі”) 
– видима натура [24, с�� 197]�� �правжня ж (“істинна л�дина”) – її серце, думки, 
в яких полягає сутність л�дини як такої, а не її “�овнішня плоть”,  – це “головна 
л�дина” [31, с�� 160]�� Тіло л�дини – це те видиме, що огортає ді�сну л�дську 
природу – невидиму натуру, і воно як �удь-яке видиме є лише “тінь” і “сон”, а 
наші думки, серце – “крила душі” – наша сутність, �о “істинне сутнє є те, що під 
�ого покровом ховається” [31, с�� 163]��

�ерце для ��� �ковороди, як �ауважу�ть дослідники, �авжди �уло осередком 
усього чистого, вічного, до�рого [15, с�� 14–15; 24, с�� 22–225; 36, с�� 207–208]�� 
Це �асвідчує вся сковородинівська концепція “істинної л�дини”, чере� що в 
українські� історико-філософські� літературі ��� �ковороду цілком правомірно 
�арахову�ть до на�яскравіших представників української традиції “філософії 
серця”��

�� творів видатного українського філософа осо�ливо помітно, як вплинуло 
дуже на �ого вчення про л�дину �вяте Письмо християнства [30–33]�� �іографи 
��� �ковороди та дослідники �ого творчої спадщини односта�но �а�нача�ть, 
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що �вяте Письмо �уло для нього на�кращим другом, �ірко�, що вка�ує дорогу 
до Царства �ожого [14, с�� 47–48; 32, с�� 442]�� По суті, вся творчість великого 
українського мислителя насичена живода�ними “соками”, прони�аними духом 
�і�лії, яка детермінувала �ого спосі� мислення, �ула імперативом, творчим 
кредо, матрице� � кодом, альфо� і омего� �ого ро�думів [9, с�� 12–15; 28,  
с�� 348–352; 38, с�� 23–44; 43, с�� 288–299]�� Тому не випадково, що поряд і� мак-
рокосмом (�сесвітом) і мікрокосмом (л�дино�), ��� �коворода ви�навав � існу-
вання ідеального світу символів �і�лії, яки� також має дві натури – �овнішн� 
(видиму – текст) і внутрішн� (невидиму – �ожу істину), а відтак – �датни� �ути 
�асо�ом пі�нання як природи, л�дини і �сесвіту, так і самої невидимої, вічної 
(�ожественної) натури�� Згідно � мислителем, символічни� світ �вятого Письма 
– це своєрідна енциклопедія морально-пі�навального досвіду л�дства, яка веде 
л�дськи� “ро�ум у поняття вічної натури, прихованої в тлінні� так, як мал�нок 
у своїх фар�ах” [32, с�� 137]��

Як наголошу�ть дослідники, виділення �і�лії в окреми� символічни� світ 
та відповідне символічне ро�уміння � витлумачення її текстів давало мож-
ливість ��� �ковороді у�годжувати твердження �вятого Письма і� �асадами �ого 
філософії�� �ідтак і він сам, насліду�чи мову �і�лії, теж говорить о�ра�ами � 
символами, шукає дока�и своїм ро�думам у довільних аналогіях та алегоріях, 
що так характерно для �ого стил� мислення [13, с�� 198–205; 19, с�� 215–217; 22, 
с�� 285–291; 24, с�� 193, 203, 208, 209, 214; 28, с�� 348–351; 38, с�� 23–44]�� На �ого 
думку, використання такого алегорично-символічного методу для ро�уміння 
істинного �місту �і�лії, прихованого �а видимим, ро�ить її важливим джерелом 
пі�нання л�дино� світу і самої се�е [31, с�� 251–252]�� Як �а�начає філософ, 
по�ачити приховане �а видимим словом, �наком чи о�ра�ом – це �начить “…
при відомому �ро�уміти невідоме, а � наявного, наче � високої гори, ро�умни� 
промінь як праволучну стрілу в ціль пускати у віддалену таємничість… Звідси 
народилося слово символ” [31, с�� 295]�� 

Осо�ливу цінність �вятого Письма для л�дини ��� �коворода �ачив у тому, 
що �і�лія поді�на до мудрого і перед�ачливого господаря, що наперед планує 
життя своєї родини�� �ін наголошував, що – це таки� “ліхтар”, яки� ви�лискує 
“�ожим світлом”, справжня “аптека для душі”, де �агато ліків він рі�них “хворо�” 
– життєвих негара�дів�� Тому попри своє критичне ставлення до �овнішнього, 
�уквального �місту �і�лії, мислитель твердив, що проникнення в її справжн� 
суть – це та “гавань”, що лікує душу л�дини, вселяє в її серце спокі�, радість і 
справжнє �лаженство [32, с�� 83] – “мир, що перевершує �удь-яки� ро�ум” [32, 
с�� 84]��

Отже, пі�нати приховани� смисл �і�лії, уві�ти в її символічни� світ для 
��� �ковороди о�начало, як �ачимо, �на�ти мир, спокі�, втіху, радість і  �ла-
женство – справжн� “духовну гавань” у �уремному морі великого і �лого світу�� 
�ідтак пі�нання символічного світу �вятого Письма мислитель ро�цін�вав як 
один і� шляхів до щастя л�дини�� Зокрема, у сві� праці “Кільце” він пропонує 
таке символічне прочитання і ро�уміння текстів �і�лії і водночас наголошує на 
про�лемі л�дського щастя, яке, на переконання мандрівного філософа, не в 
�ваннях, посадах, грошах і т�� ін��, а в серці кожного, хто �ро�умів се�е, своє пок-
ликання і �до�ув “мир душевни�”�� �аме � цього погляду, вважає ��� �коворода, 
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“�і�лія є книга �огословська, що веде нас тільки до відання �ожого, покинувши 
все тлінне” [33, с�� 396]��

�нши� шлях, яки� �ув ні�и доповненням до пі�нання �вятого Письма, вели-
ки� українськи� мислитель накреслив для л�дини у самопі�нанні сенсу (смислу) 
і мети свого життя, свого при�начення та свого місця у світі�� Оскільки ��� �ково-
рода переконани�, що “істинна л�дина” – це серце і думки в л�дині, то � �ого 
вислову “істинна л�дина і �ог є одне � те ж” [31, с�� 172] випливає, що серце і 
думки є �огом у л�дині�� Тож при�начення самопі�нання л�дини у тому, що�и 
пі�нати і �ро�уміти се�е саму, то�то своє серце, свої думки, сво� духовну сут-
ність – �ога в со�і��

Звідси � уявлення філософа про справжнє щастя і ді�сну сво�оду такої 
духовно �агатої осо�истості, яка �на�шла в со�і �ога (“�ожественну сутність”)�� 
Як �ауважує ��� Кашу�а, предметом �ого ро�думів упродовж усього життя �уло 
не �уремне море л�дських пристрасте�, а тиха, спокі�на “духовна гавань”, де 
можна �агли�итись у се�е, відчути своє духовне “я”, �на�ти своє щастя – життє-
ви� кураж і покликання – “сродну прац�” [24, с�� 179]�� Така “гавань” – �лаженство, 
духовна насолода, коли “дух в л�дині весели�, думки спокі�ні, серце мирне”, а в 
душі панує “душевна міць”, – на думку ��� �ковороди, і є справжньо� (духовно�) 
сво�одо� л�дини [32, с�� 465; 33, с�� 340]��

 Так уперше в українські� філософії вчення ��� �ковороди підносить л�дину 
до ро�уміння її як духовної осо�истості�� У цьому насамперед �ого оригіналь-
ність і нови�на, у цьому �ого крок уперед, на відміну від своїх учителів і� Киє-
во-�огилянської академії [24, c�� 177–179]�� До цього варто додати, що яскраво 
виражени� “етични� антропоцентри�м” �ого філософії, предметом якої �ула 
л�дина, на нашу думку, доводить, що вона є справжньо� “філософіє� л�дини”, 
яка у своєму ро�умінні л�дини як духовної осо�истості – “внутрішньої л�дини” 
– продовжує традиці� ек�истенці�ної філософії л�дини, �апочатковану ще 
релігі�ними мислителями Київської Русі, до того ж саме в її “релігі�но-філо-
софському (�огословсько-філософському) контексті��

Отже, на нашу думку, таку “філософі� л�дини” ��� �ковороди, �окрема �ого 
концепці� “внутрішньої л�дини”, викладено передусім у формі філософсько-те-
ологічного дискурсу – філософської теології�� Тому ви�начення місця філософсь-
кої теології у філософські� системі ��� �ковороди, �’ясування, у чому поляга�ть 
осо�ливості філософсько-теологічного дискурсу мислителя, �агалом погли�лене 
� о�’єктивне вивчення �ого філософсько-релігі�ної (�огословсько-філософської) 
спадщини в контексті про�лем сучасного філософсько-теологічного дискурсу, 
�е�умовно, поста�ть актуальними �авданнями українських дослідників��

З огляду на це, перспективними вигляда�ть, �окрема, дослідження релігі�-
но-філософської � �огословської про�лематики в творчості ��� �ковороди, 
що �ули останні два десятиріччя в ро�відках таких авторів, як ��� Нічик [18],  
Я�� �траті� [35], ��� Попович [23], ��� Шевченко [43], Н�� �ор�ач [6], Т�� �ри�ков [7],  
Н�� Левченко [13], ��� А�исова [1], ��� �сиченко (архієпископ �гор) [9], ��� �илусь 
[16], ��� Палас�к [19], Р�� Піч [21], ��� Повторева [22], ��� Прокопенко [25], ��� Пукас 
[26–28], Л�� Ушкалов [38], О�� Тимченко [36] та �агатьох ін�� До цього переліку варто 
також додати попередні праці П�� �ілан�ка [3; 4], Д�� Чижевського [40; 41; 45],  
��� Шаяна [42], ��� Ерна [44]��
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Осо�ливу увагу дослідників привертає та о�ставина, що, вважа�чи голо-
вним предметом своєї філософії л�дину, ��� �коворода, своє� черго�, на�іс-
тотнішим у ні� самі� ви�нає емоці�но-вольове джерело і єство (центр) її живого 
духу – “серце”�� �оно є ви�начальним поняттям для всієї філософії л�дини 
українського мислителя, а надто для �ого ідеї “істинної л�дини”, оскільки �ог 
“всередині нас є, у серці нашому”  [31, с�� 163]�� Зауважимо, що та вирішальна 
роль, яку відігра�ть у філософії л�дини ��� �ковороди серце і думки як “�ог в 
л�дині”, спрямову�чи її до справжнього щастя і ді�сної сво�оди, да�ть поваж-
ні підстави �агатьом українським дослідникам вважати видатного філософа 
першим відомим представником само�утньої традиції “філософії серця” в 
українські� релігі�но-філософські� (філософсько-�огословські�) думці [7; 8; 
15; 16; 26; 36]��

На наш погляд, “філософія серця” ��� �ковороди, власне, і є тако� оригі-
нально� філософсько-теологічно� формо� (філософсько� теологіє�) викладу 
ним своєї філософії л�дини�� Цікаво, що, не�важа�чи на сво� оригінальність 
і національну само�утність, вона має паралелі � у �ахідноєвропе�ські� філо-
софії��  Наприклад, в одні� і� своїх ро�відок ��� �ельник �вертає увагу на цікаву 
спів�вучність іде�, �апочаткованих в європе�ські� філософії ��� Паскалем, у 
філософські� концепції якого понятт� “серце” належить ви�начальна роль, і 
ро�винутих в українські� філософські� традиції, почина�чи � філософії ��� �ково-
роди, де одним і� стрижневих понять є “серце”�� �аме тому, акцентує дослідник, 
філософі� українства (додамо – саме релігі�ну філософі� – В.С.) і на�ива�ть 
“філософіє� серця” [15, с�� 14]��

Крім того, як наголошує ��� �ельник, філософські системи ��� Паскаля і ��� �ко-
вороди �ли�ькі у тому, що ма�ть чітко виражену ек�истенці�но-антропологічну 
вимірність � спрямування на ро�в’я�ання етико-гуманістичної про�лематики, 
вирішу�чи сенсови�начальні про�леми л�дини чере� апеляці� до внутрішнього 
духовного центру л�дського �уття – “серця”�� Дослідник також �а�начає, що у  
��� Паскаля справжнє �нання про світ по��авлене раціоналістичних конструкці�, 
відтвор�ється “логіко� серця”, якому притаманні “перші начала” �уття, що ма-
�ть можливості відкривати реальність �авдяки “очевидності” [15, с�� 14]�� А така 
містична “логіка серця”, �е�умовно, характерна і для представників української 
“філософії серця”, де ��� �коворода навряд чи є винятком�� Тож цілком можна 
погодитися � висновком іншого дослідника, ��� �льїна, що в “такому аспекті про-
�лематика ��� Паскаля (внутрішні� “світ серця”, су�’єктивність істини… тощо) 
на�лижена до традиції ірраціонально-містичного світо�ачення української фі-
лософії (П�� �огила, ��� �коворода)” [8, с�� 96]��

Думки про наявність містици�му у філософські� рефлексії ��� �ковороди 
висловл�вало �агато дослідників �ого творчості – ��� Ерн [44], Д�� Чижевськи� 
[41; 45], П�� �ілан�к [3; 4], ��� Шаян [42], Р�� Піч [21], Т�� �ри�ков [7] та ін�� Зокрема,  
Д�� Чижевськи� вважав, що філософське вчення українського мандрівного фі-
лософа виходить  і� німецької містики – іде� ��� Екгарта, Я�� �еме�� ��� Шаян 
стверджує, що вчення ��� �ковороди – це синте� етики � метафі�ики, віри і релігії, 
містики, символіки та есхатології�� Р�� Піч доводить, що видатному філософу при-
таманне романтичне трактування міфу, в основі якого �ажання до поєднання 
� �огом�� 
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Як свідчить перши� �іограф ��� �ковороди ��� Ковалинськи�, потяг до місти-
ки у мислителя �’явився тоді, коли “…він кинув се�е на вол� Творця, повніст� 
піддавшись… л��ові �ожі�, що� промисел Його (�ога) ро�поряджався ним, 
як своїм �наряддям… як хоче” [30, с�� 16]�� На думку Т�� �ри�кова, містици�м 
��� �ковороди виявляє се�е у �ого осо�ливому ставленні до світу, прагненні 
відкрити своїм філософуванням справжні� духовни� світ, а осо�ливо у �ого 
неортодоксальному пантеїстичному трактуванні �ога як “невидимої натури”�� 
��� Кашу�а та ��� Пукас вка�у�ть на елементи містици�му у сковородинівському 
трансценденталі�мі концепції самопі�нання л�дини, осо�ливо в ідеї тео�ису 
[24, с�� 220–225; 26, с�� 54–60]��

Цими та деякими іншими своїми рисами “філософія серця” українського 
мислителя, �е�умовно, відрі�няється від �ахідноєвропе�ської традиції “філосо-
фії серця”�� Зокрема, ��� �ельник наголошує, що у “філософії серця” ��� Паскаля 
�ільше акцентується на гносеологічно-пі�навальних можливостях “інтуїції сер-
ця”, у чому, очевидно, простежу�ть вплив карте�іанства, тоді як у “філософії 
серця” ��� �ковороди спрямованість філософування на “пі�на� се�е” окресл�є 
не стільки гносеологічні орієнтації, скільки прагнення до пі�нання свого внутріш-
нього духовного стану, �авдяки якому відкривається прихована сутність світу�� 
До того ж, �ауважує дослідник, “філософія серця” ��� Паскаля, не�важа�чи на 
гуманістичне спрямування, �агалом має трагеді�но-песимістични� від�иток 
(суперечливість л�дського �уття, “пригніченість” життя перед лицем смерті 
тощо), тоді як “філософія серця” ��� �ковороди прони�ана оптимі�мом, віро� в 
щасливу дол� л�дини, а  головне – віро� в можливості морально-духовного 
самовдосконалення л�дини [15, с�� 15]��

�аме на ц� віру (характерну для християнської культури мислення – В.С.), 
як виглядає, спирається сковородинівська концепція самопі�нання л�дини як 
її �огопі�нання (пі�нання �ога, “�ожественної суті” у своєму серці)�� �иходячи 
� теорії “двох натур” у всьому сущому, ��� �коворода вважає, що самопі�нання 
л�дини починається � того, що вона вчиться ро�діляти се�е, пі�навати в со�і 
дві природи – видиму, тлінну (“�овнішн� л�дину”) і невидиму, духовну, істинну 
сво� суть (“внутрішн� л�дину”)�� “Ро�діли се�е, що� пі�нати се�е… Ро�дивись, 
що в то�і підле, а що цінне” [31, с�� 246]�� “Пі�на� се�е, ро�лучивши між мужем 
крові і мужем �ожим…” [31, с�� 247]�� Отже, пі�нання “внутрішньої л�дини” – це 
пі�нання л�дино� �ога, яки� і є в л�дині “істинно� л�дино�”: “�с�ди є �ог… 
Та де ж то�і �лижче Його шукати як не в то�і самому…? А якщо �на�деш, тоді 
�ін то�і, а ти Йому �’явишся” [31, c�� 246]�� 

�одночас, наскільки важливим є пі�нання �ога як Закону існування всього 
макрокосму, настільки ж важливим для л�дини є пі�нати се�е саму, то�то своє 
серце, свої думки – сво� духовну сутність�� Адже це дає �могу �на�ти “святе 
� �ожественне серед се�е”, тому що �ог “всередині нас є, у серці нашому” 
[31, с�� 163]�� Як висловився � цього приводу А�� Пашук, пі�нання �ога л�дино� 
в середині самої се�е о�начає, по суті, осягнення � утвердження в со�і таких 
морально-етичних �асад, як до�ро, правда, справедливість та інших чеснот, які 
є основоположними для життя такої правдивої – “істинної л�дини” [20, с�� 185]�� 
Щастя і сво�ода в такі� л�дині є в ні� самі� і не �алежать ні від матеріальних 
�лаг, ні соціального статусу [29, c�� 193]��
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Так, у пантеїстично-етичні� концепції л�дського самопі�нання ��� �ково-
роди пі�нання �ога − �огопі�нання – постає як пі�нання л�дино� тотожних 
�огові світу і самої се�е, де самопі�нання відтак виступає як шлях до сво�оди 
і щастя л�дини [24, c�� 215–230]�� Це� трансценденталі�м самопі�нання л�дини 
у філософа, �е�перечно, містить у со�і певни� містични� �міст�� Пі�на�чи се�е, 
л�дина оновл�ється, �находить у со�і другу, “нетлінну”, “істинну л�дину”, яка 
є її вищо� частино�: “Частина моя ти, �осподи” [31, с�� 416]��

�ласне, таким наскрі�ь прони�аним містико� підсумком пошуків л�дино� �ога 
в со�і, у своєму серці, �а ��� �ковородо�, є тео�ис – “о�ожнення”, прео�раження 
л�дини �емної в не�есну, її уподі�нення �огу, у чому � полягає вище щастя та 
сво�ода духовної осо�истості�� Тому, ма�уть, не �уде пере�ільшенням твердження, 
що тео�ис є центрально� ідеє� філософсько-теологічного дискурсу ��� �коворо-
ди, для якого тако� “воскресло�”, “вдруге народжено�”, оновлено� в ре�ультаті 
цього перетворення “л�дино� є не �овнішня чи кра�ня її плоть, як народ вважає, 
а гли�оке серце чи думки її: вона-то якра� є на�точнішо� л�дино� і голово��� А 
�овнішні� її вигляд є не що інше, як тінь, п’ята і хвіст” [31, с�� 161]�� �ідтепер її воле� 
стає �ожественна воля, вона на�уває тих моральних якосте�, які мислитель при-
писує �огові, а вчинки, керовані її власно� �ожественно� воле�, ста�ть мудрими 
і до�рими, погодженими �і світовим �ожим Законом [24, с�� 225]��

Органічно� складово� частино� тео�ису (перетворення, “о�ожнення”) 
“істинної л�дини” є проголошена ��� �ковородо� ідея “сродної” (спорідненої) 
праці”�� Філософ �а�начає, що це стан, “коли л�дина не �а своїми примхами і 
не �а чужими порадами, а вникнувши в саму се�е � прислухавшись до �вятого 
Духа, що живе в ні� і її кличе, сліду�чи �а �ого таємним помахом, �ереться � 
дотримується тієї посади, до якої у світі народилася, при�начена до того самим 
�севишнім” [31, с�� 418]�� �ідтак покликання до тієї чи тієї праці, спорідненість і� 
тим чи тим спосо�ом життя, які приносять на�вищу насолоду і втіху, “веселість”, 
“радість”, “кураж”, є, �гідно � мислителем, істинним “�огом” в л�дині, умово� її 
щастя і сво�оди [31, с�� 244]��

Отже, як �ачимо, таке ви�начальне місце поняття серця в концепції “істинної 
л�дини”  ��� �ковороди дає цілком о�ґрунтовані підстави ро�глядати �ого філо-
софі� л�дини як осо�ливу форму філософської теології – “філософі� серця”�� 
�воє� черго�, ц� ек�истенціально-гуманістичну філософську теологі� (“філо-
софі� серця”) ��� �ковороди можна також ви�начити як “філософі� �огошукання” 
– таку невід’ємну складову частину �ого філософії л�дини, в які� “пі�нати се�е” 
– це пі�нати �ожественне в со�і�� Не випадковим, � огляду на це� філософсь-
ко-теологічни� характер та мету філософської системи великого українського 
мислителя, виглядає і в�аємо�в’я�ок у ні� вчення про “дві натури” і “три світи”, 
“істинну л�дину” та “сродну прац�” � пантеїстичним витлумаченням ідеї �ога та 
самої л�дини, поєднання раціонального та ірраціонально-містичного дискурсу 
�і символічно-алегоричним методом тощо��
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Peculiarities of philosophical theology of Hryhoriy Skovoroda are considered. 
The author analyses a specifics of philosophical and theological discourse of 
human self-knowledge as a determined path of discovering of true freedom 
and happiness. A  result of this self-knowledge is theosis of a person. Also 
there is researched A correlation of study of a thinker about “two natures”,“two natures”,two natures”,”,,  
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interpretation of the idea of God, combination of rational and mistical expla-
nation of a Bible symbolics. Philosophy of a human in philosophical theology 
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Львівськи� національни� університет імені �вана Франка, 
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Питання  патріотизму займає визначне місце  у його творчості. Річ у 
тому, що деякі кола українського суспільства, особливо після відомих 
судових розправ над І. Франком та його товаришами за звинувачен-
ням у соціалізмі, створилася несправедливо негативна думка про 
патріотичні переконання І.Франка, а навіть з’явилися безпідставні 
цькування письменника. До цього зі свого боку долучилися польські 
шовіністичні діячі, які звинувачували письменника в недружелюбстві, 
а навіть у ворожості до польського народу. І Франко у своїх статтях 
та художніх творах усі ці закиди спростував, про що йдеться у даній 
статті.
Ключові слова: патріотизм, поезія, доктринерство, національний 
розвиток, соціологізм, ідеали.

�ся творчість, діяльність та �ороть�а ��� Франка про�нята гли�оким, жер-
товним та непідкупним патріоти�мом – велико� та �лагородно� л��ов’� до 
українського народу, яку він виніс �-під селянської стріхи �атьківської хати�� На 
25-літньому �вілеї ��� Франко у свої� короткі�, але гли�око �містовні� промові 
ска�ав: “Коли окину оком по нинішнім ��орі, то �апиту� се�е, �адля чого �і�ра-
лася тут така велика і світла громада? Дума�, що не для моєї осо�и�� Я не вва-
жа� се�е ані таким великим талантом, ані жодним героєм, ані таким в�ірцевим 
характером, що� моя осо�а могла �агріти всіх до се�е, двадцять і п’ять літ я 
�ув тим пекарем, що пече хлі� для щоденного вжитку�� Я �авжди стояв на тім, 
що наш народни� ро�ві� має �ути міцно� стіно��� �уру�чи стіну, муляр кладе 
в неї не самі гранітні квадрати, але як випаде, то і труск, і о�ломки, і додає до 
них цементу�� Так само і в тім, що я �ро�ив �а ті літа, може, � �на�деться деяки� 
тверди� камінь, але, певно на��ільше �уде того труску і цементу, котрими я 
�аповн�вав л�ки і шпари�� � кожнім часі я д�ав про те, що� відповісти потре-
�ам хвилі і �аспокоїти ло�у дня” [1, с�� 308]�� � справді, ��� Франко �ув невтомним 
і самовідданим трударем на ниві духа українського народу, на тернистім полі 
�ого �ороть�а �а сво�оду та не�алежність��

У духовні� сутності ��� Франка �акладені народні  первні, які він уві�рав  життя 
українського селянина і народу �агалом�� “Яко син селянина, вигодувани� твер-
дим мужицьким хлі�ом, я почував се�е до о�ов’я�ку віддати прац� свого життя 
тому простому народові�� �иховани� у тверді� школі, я від малку �асвоїв со�і 
дві �аповіді�� Перша, то �уло власне почуття того о�ов’я�ку, а друга, то потре�а  
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ненастанної праці�� Я �ачив відмалку, що нашому селянинові ніщо не приходиться 
�е� важкої праці; пі�ніше я пі�нав, що нам усім як нації ніщо не при�де �адарма, 
що нам ні від кого ніякої ласки не надасться�� Тільки те, що �до�удемо своє� 
праце�, те �уде справді наше над�ання; і тільки те, що � чужо� культурного 
до�ра присвоєно со�і також власно� праце�, стане нашим до�ром�� От тим то 
я старався присво�вати нашому народові культурні �до�утки інших народів і 
�на�омити інших � �ого життям” [1, с�� 309]�� Працел��ність українського селянина 
стала для ��� Франка не�аперечним �ра�ком та життєтворчо� вимого� на все 
життя, витворила в �ого свідомості ді�ови� принцип працьовитості як життєда�-
ної сили матеріальної та духовної творчості на �лаго свого народу��

��� Франко наголошує на тому, що �ого цікавили �агальнол�дські, �агаль-
носуспільні про�леми, від усвідомлення та �’ясування яких �алежала сво�ода 
народу, національна сво�ода і сво�ода л�дської одиниці�� “�оловну увагу клав 
я, – писав ��� Франко, – �авсіди на �до�ування �агальнол�дських справ, �о �нав, 
що народ, �до�ува�чи со�і �агальнол�дські права, тим самим �до�уває со�і � 
національні права” [1, с�� 309]��

Ця по�иція ��� Франка ви�начила палітру і напрям �ого творчості, всеохоп-
ність про�лематики, яка висунута далеко �а межі письменницької діяльності�� “� 
сам я в усі� свої� діяльності �ажав �ути не поетом, не вченим, не пу�ліцистом, 
а поперед усього чоловіком�� �ені �акидували, що я ро�стріл�� сво� діяль-
ність, перескаку� від одного �аняття до іншого�� �е �уло власне виливом мого 
�ажання – �ути чоловіком, освіченим чоловіком, не лишитися чужим у жоднім 
такім питанні, що складається на �міст л�дського життя�� А пі�навши що-не�удь, 
я �ажав і всіх сил докладав довести � інших до того, що� �ацікавилися  тим і 
ро�уміли се” [1, с�� 309]�� ��� Франко і ставить дуже важливе питання про форму-
вання все�ічно ро�виненої л�дини, яка � могла суттєво ро��иратися в складних 
питаннях суспільного, економічного, політичного, духовного життя і  тим самим 
підноситися до висот національної свідомості�� �ласне цього ж і �ракувало в 
ро�витку українського народу��

Щоправда, ��� Франкові �акидали, що марнує час, �амість того, що� �осе-
реджуватися на пое�ії�� “Дехто �виняв мене тим, що важкі о�ставини життя, ко-
нечність �аро�ітку спонукувала мене кидатися на рі�ні поля�� Але мені �дається, 
що тут �ільше спричинилась моя вдача, те гаряче �ажання – о�няти ціли� круг 
л�дських інтересів” [1, с�� 309]�� Охоплення великого кола л�дських інтересів, 
які �ули актуальними і життєносними в ті  часи, мали важливе �начення для 
історичної долі українського народу, вводило в ор�іту суспільної, економічної, 
політичної та духовної атмосфери, що сприяла формуванн� національної сві-
домості��

Звича�но, ��� Франко ро�умів це� �акид деяких осі�, але він � цим не �овсім 
�ув �гідни�, �о ним керували інші, вищі ре�они, аніж �анур�ватися в дрі�ничкові 
інтереси�� “�оже �ути, що се� �рак концентрації �ашкодив мені як письменни-
кові, але у нам довго ще �удуть потрі�ні такі, як я, що� ро��уджувати інтерес 
до духовного життя і громадити матеріал, о�тесани� �ода� � гру�шого�� Фунда-
менти всі так �уду�ться; а тільки на таких фундаментах, на таких стінах може 
� часом �двигнути пишне, спіле склепіння�� ”[1, с�� 309]�� ��� Франко прагнув внести 
вогник освіти в  народні маси і вже навіть по�ачив, що “в широких кругах нашої 
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громади �а�мається �о � сильно вже горить те саме �ажання освіти, сво�оди і 
широкого індивідуального та громадського ро�во�, �ажання, котрого вира�ом 
є мої питання” [1, с�� 309–310]��

Тре�а від�начити � те, що ��� Франко �ачепив над�вича�ну про�лему – все-
охопності українського народу, єднання усіх �ого верств і частин в єдину націо-
нальну спільноту�� “�и�шовши � самого дна нашого народу, я старався однаково� 
л��ов’� о�няти всі �ого верстви, а нинішнє свято є для мене �наком, що у нас 
�удується, а декуди вже � ярко палає �ажання солідарності � нашим на�меншим 
�ратом�� Тільки ненастанна, жива стичність � л�дьми може охоронити наше 
письменство від манівців; тільки солідарність � тим нашим �ідним, сірим, але 
конкретним �ратом охоронить нас від а�стракції і доктринерства, поведе наш 
національни� ро�ві� просто� вірно� дорого�” [1, с�� 310]��

Життєви� шлях ��� Франка �ув, �е� пере�ільшення, тернистим і ці терни 
ро�сівали як чужі �а�ди, так і свої патентові патріоти�� � всі вони дивилися на 
��� Франка як не�ажану осо�у�� Закінчивши гімна�і� у Дрого�ичі, ��� Франко всту-
пив до університету у Львові, але, як �а�начає ��� Франко, “мої студії перервав 
соціалістични� процес 1877–78 років, до якого �о�на чому �амішано мене, 
навіть �асуджено на 6-тижневи� термін (після 8 місяців слідчої т�рми) �а при-
належність до таємного товариства, до якого насправді я ніколи не належав 
і якого, скільки �на�, ніколи не �уло��” [2, с�� 29]�� Оскільки навчання у Львові 
�уло перерване і  поновитися фактично �уло неможливо, то ��� Франко �акінчив 
університет у Чернівцях і, як �авважує ��� Франко, “навіть на превелики� гнів 
деяких моїх �ли�ьких �ратів-русинів, наважився скласти � від�нако� докторат 
� славістики у �ідні та га�ілітовання на викладання української літератури у 
Львівському університеті” [2, с�� 30]�� � останньому випадку і чужі, і свої “патріоти” 
о�’єдналися проти кандидатури ��� Франка�� “О�’єднані� коаліції урядових сфер � 
інкармерованими українцями вдалось врятувати Русь від такого нещастя, яким, 
�е� сумніву, �уло � моє викладання” [2, с�� 30]�� А які ж то �ули аргументи проти 
��� Франка? Ці аргументи не виголошувалися, але вони �ули вагомі: ��� Франка не 
можна допустити до кафедри�� “�і�тесь �ога, як можна цього чоловіка пустити в 
університет! Подивіться тільки, в якому сурдуті він ходить! Так кваліфікував мо� 
кандидатуру �рат – то� сами�, яки� �а сво� патріотичну прац� для до�ра Русі 
і Австрії одержує шість чи сім платень�� Очевидно, перед таким аргументом моя 
кандидатура мусила впасти, а мотив “Politisches Vorleben” (політични� мінус)  
тільки чемніше прикривав справжн� причину…” [2, с�� 30]��

Життєви� шлях ��� Франка �ув тернисти� і ці терни ро�сівала як чужі �а�ди, 
так і свої патентовані патріоти, �о всі вони по�ачили в осо�і ��� Франка велику 
не�е�пеку для примітивного та відсталого їх світогляду, яки� відповідав статусу 
їх існування, але проти якого �оровся ��� Франко�� Як “не�е�печного соціаліста” 
��� Франка викл�чили � товариства “Просвіта”, �акрили перед ним вступ до �удь-
яких українських товариств, �алишили для нього дол� проскри�ованого�� 

Проти ��� Франка �апустили ��ро� смертельної пора�ки: �винувачення в 
тому, що він не л��ить русинів-українців, �вісно �а поглядами �ого критиків�� У 
відповідь ��� Франко ро�вінчує ці а�сурдні �винувачення, викрива�чи їх жал�-
гідність, лицемірність та нікчемність�� “Насамперед при�на�ся втому гріху, що 
�ого �агато патріотів уважає смертельним моїм гріхом: не л��л� русинів” [2, 
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с�� 30]�� ��� Франко мову веде не про прости� і �недолени� народ, на �ахист якого 
він став, а про тих “патріотів”, які �агато говорять про народ, а д�а�ть про свої 
власні кишені, посади, до�ре життя�� “� тому повтор��: не л��л� русинів�� Так 
мало серед них �на�шов справжніх характерів, а так �агато дрі�’я�ковості, ву�ь-
кого егої�му, двоєдушності � пихи, що справді не �на�, �а що я мав їх л��ити, 
не�важа�чи навіть на ті тисячі �ільших і менших шпильок, які вони, не ра� � 
на�кращим наміром, в�ивали мені під шкіру�� Зро�уміло, �на� між русинами 
кілька винятків, декілька осі� чистих і гідних усякої пошани (говор� про інтелі-
генці�, не про селян), але ці винятки, на жаль, тільки стверджу�ть �агальни� 
висновок” [2, с�� 30–31]

��� Франко дає �агальни� та всеохопни� аналі� історії Руси-України, в якім 
він �находить пориви до �ороть�и �а ви�волення, які кінчаться пора�ко� � вини 
тих самих �орців, а не лише сильніших �агар�ників�� � це� аналі� історії Руси 
дає підставу ��� Франкові �овсім по іншому спри�мати її �до�утки, досягнення і 
пора�ки всупереч “патентованим патріотам”�� “При�на�сь у ще �ільшому гріху: 
навіть нашої Русі не л��л� так і в такі� мірі, як це ро�лять а�о вда�ть, патен-
тові патріоти�� Що в ні� ма� л��ити? Що�  л��ити її як географічне поняття, 
для цього я �анадто велики� ворог порожніх фра�, �а�агато �ачив я світу, що�и 
�апевняти, що ніде нема такої гарної природи, як на Русі�� Що� л��ити її іс-
торі�, для цього досить до�ре її �на�, �анадто гаряче л��л� �агальнол�дські 
ідеали справедливості, �ратерства � волі, що� не відчувати, як мало в історії 
Русі прикладів справжнього громадянського духу, справжньої самопожертви, 
справжньої л��ови�� Ні, л��ити ц� історі� дуже тяжко, �о ма�же на кожному 
кроці тре�а хі�а плакати над не��� Чи, може, ма� л��ити Русь як расу – ц� расу 
о�важнілу, не�гра�ну, сентиментальну, по��авлену гарту � сили волі, так мало 
�датку до політичного життя на власному смітнику, а таку плідну на перевертнів 
на�гіршого сорту? Чи, може, ма� л��ити світлу �удущину тієї Русі, коли тієї 
�удущини не �на� і для світлості її не �ачу ніяких основ?” [2, с�� 31]�� ��� Франко 
чітко вка�ав на сла�кі сторони в історії Русі-України, які є реальними вадами 
існування українського народу і які тре�а усувати � �ого життя�� Це сумні реалії, 
які сотні років гангрену�ть українськи� народ і�� Ро�умі�чи це, ��� Франко при�няв 
ц� важку історичну ношу на свої плечі��

��� Франко �ачив сві� українськи� патріоти�м  у важкі� і жертовні� праці на 
�лаго трудового л�ду�� “Коли, не�важа�чи на те, почува� се�е русином і по 
�мо�і � силі свої� прац�� на Русі, то, як �ачиш, шановни� читачу, цілком не � 
причини сентиментальної натури�� До цього примушує мене почуття со�ачого 
о�ов’я�ку�� Як син селянина-русина, вигодовани� чорним селянським хлі�ом, 
праце� твердих селянських рук, почува� о�ов’я�ково� панщино� всього життя 
відро�ити ті шеляги, які видала селянська рука на те, що� я міг видряпатись 
на висоту, де видко світло, де пахне воля, де ясні�ть всел�дські ідеали�� �і� 
руськи� патріоти�м – то не сентимент, не національна гордість, то тяжке ярмо, 
покладене доле� на мої плечі�� Я можу �дригатися, можу тихо проклинати дол�, 
що поклала мені на плечі це ярмо, але скинути �ого не можу, іншої �атьківщини 
шукати не можу, �о став �и підлим перед власним сумлінням” [2, с�� 31]�� �ласне, 
всупереч “патентовим патріотам” ��� Франко сві� патріоти�м �ачив у самовіддані� 
праці на �лаго українського народу, що приносило �ому радість, �адоволення 
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і щастя�� “� якщо щось полегшує мені нести це ярмо, – писав ��� Франко, – так це 
те, що �ачу руськи� народ, яки�, хоч гно�лени�, деморалі�овани� довгі віки, а 
все-таки поволі підноситься, відчуває в щора� ширших масах жадо�у світла, 
правди та справедливості і до них шукає шляхів�� Отже, варто прац�вати для 
цього народу, і ніяка праця не піде на марно” [2, с�� 31]��

�воєрідним �авершенням відповіді “патентованим патріотам”, які � підкрес-
лено� �неваго� осуджували ��� Франка в нел��ові до Руси, є вірш ��� Франка 
“�ідоглавому” :

Ти, �рате, л��иш Русь,  
Я ж не л��л�, сарака!  
Ти, �рате, патріот,  
А я со�і со�ака��  
 
Ти, �рате, л��иш Русь,  
Як хлі� і кусень сала, – 
Я ж гавка� ра� в ра�,  
Що�и вона не спала��  
 
Ти, �рате, л��иш Русь,  
Як л��иш до�ре пиво, –  
Я ж не л��л�, як жнець  
Не л��ить спеки в жниво��  
 
Ти, �рате, л��иш Русь  
За те, що гарно в�рана, –  
Я ж не л��л�, як ра�  
Не л��ить свого пана��  
 
�о тві� патріоти�м –  
Пра�нична одежина,  
А мі� – то труд важки�,  
�арячка невдержима��  
 
Ти л��иш в ні� кня�ів,  
�етьмання, панування, –  
�ене ж �олить її  
�ідвічнеє страждання��  
 
Ти л��иш Русь, �а те  
То�і і честь, і шана,  
У мене ж тая Русь –  
Кривава в серці рана��  
 
Ти, �рате, л��иш Русь,  
Як дім, воли, корови, –  
Я ж не л��л� її  
З надмірної л��ови [3]��

Одна річ л��ити Русь словами, пригорта�чи для се�е дещо і� її слави, а 
інша – тяжко� праце� гоїти її рани��
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Перепало ��� Франкові � від польських патріотів, які не жаліли �винувачень 
у �ого ворожості до  поляків�� “На�ива�ть мене не ра� �ав�яті польські патріоти 
ворогом поляків” [2, с�� 32]�� Як видно, �акид досить у�агальнени� і широки���“Що 
ж ма� ска�ати на таки� �акид? Чи посилатись на свідоцтво тих поляків і польок, 
яких л��л�, яких високо ціну� і до яких ма� всіляку пошану?” [2, с�� 32]�� Це ясна 
та �ро�уміла постановка питання, що не вимагає жодної дискусії і не потре�ує 
ніяких додаткових пояснень�� ��� Франко і ставить це питання простіше, адресу�чи 
�ого до певного кола польських патріотів, але не до поляків �агалом�� “Ні, піду 
простішим шляхом і скажу відверто: не л��л� �анадто �ав�ятих патріотів, тих, 
що ма�ть уста, повні Польщі, а серце холодне до недолі польського селянина 
� на�мита” [2, с�� 32]�� ��� Франко підходить до оцінки польських патріотів � тако� 
само� мірко�, як і до руського патріоти�му�� “�кептично аналі�у�чи сві� власни� 
руськи� патріоти�м, �астосову� ту саму мірку � до патріоти�му патентованих 
польських патріотів, якими не можу �ахопл�ватись�� � не диву�сь, що вони пла-
тять мені тіє� само� монето�, � до�рим процентом” [2, с�� 32]��

Польські патріоти �акидали ��� Франкові � ненависть до польської шлях-
ти, але це �винувачення ��� Франко легко спростовує�� �ін пише: “�оворили про 
мене, що я ненавиджу польську шляхту�� Якщо до польської шляхти �арахувати 
Ожешко � Конопніцьку, Пруса � Ленартовича, Осто� � Карловича, – то така 
думка про мене �уде цілком несправедлива, �о ц� справжн� шляхту, ц� еліту 
польського народу цін� і л��л�, як л��л� всіх �лагородних л�де� власного і 
кожного іншого народу” [2, с�� 32]�� Але ��� Франко далеки� �ув від того, що� таким 
�лагородством о�даровувати польського галицького шляхтича, яки� виступає 
тут в ролі польського шовініста і �верхника над русинами�� “Ще таким самим по-
чуттям не о�дарову� того чи іншого галицького шляхтича а�о � навіть �ільшої їх 
частини, то, напевно, � причини цілком відмінної натури від тих, які  велять мені 
л��ити перших�� Якщо серед галицьких шляхтичів �на�ду коли які симптоматичні 
винятки, не �анед�а� ударити про них у велики� д�він” [2, с�� 32]��

��� Франко ро�умів сві� патріоти�м як гли�оке усвідомлення корінних інтересів 
українського народу, правди �ого історичної недолі�� З гли�оким �олем у серці 
поет писав:

Народе мі�, �амучени�, ро��ити�,
�ов паралітик то� на ро�дорожжу,
Л�дським пре�ирством, ні�и струпом вкрити�!
Твоїм �удущим душу я тривожу,
�ід сорому, яки� нащадків пі�ніх
Палитиме, �аснути я не можу��

Але чи на�авжди �алишиться ра�ське існування українського народу, пок-
ритого кле�мом гань�и, того народу, �а сво�оду якого пролито море крові? 
��� Франко наголошує, що це� народ підніметься � колін і скине � се�е о�луду 
покірності усякому, хто �радо� і ро��оєм �ого скував і �априсяг на вірність��

�ін пише:
Та при�де час і ти вогнистим видом
Засяєш у народів вольних колі,
Труснеш Кавка�, в�ережешся �ескидом,
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Покотиш Чорним морем гомін волі,
� глянеш як ха�яїн домовити�
По свої� хаті і по своїм полі��

��� Франко дав відповідь і своїм, і чужим критикам, які �ого �винувачували: 
українці в �раку л��ові до українського народу, а поляки – в ненависті до поляків�� 
Легко кажучи, це �ули видумки і по�рехеньки, �вича�на о�луда��

Погляди ��� Франка на патріоти�м та л��ов до свого народу є дуже до�рим 
уроком для сучасних псевдопатріотів, “перевертнів на�рі�нороднішого сорту”, ін-
шими словами, всіляких п’ятиколонників, хохлів, малоросів, хрунів, лянцкнехтів, 
рі�них дешевих і дорожчих �апроданців тощо, яких має сучасна українська 
історія в на�ширшому асортименті�� ��� Франко і сьогодні не в менші� мірі як ко-
лись, веде �ороть�у проти цих рі�них сил, що ро�вал��ть Україну � середини 
в інтересах свого північного патрона та � в своїх  егоїстичних інтересах��

�кільки є тих патріотичних “перевертнів”, які готові навіть своє о�лудливе 
фарисе�ство прикривати окликом “�лава Україні”, а насправді далекі від Ук-
раїни, тракту�чи її як територі� власного ��агачення, а українськи� народ як 
“�іомасу”�� �они готові “оптом і в ро�дрі�” ділити і торгувати Україно�, �алежно 
від того, скільки перепаде срі�няків у їх Юдині кишені�� Цині�м і фарисе�ство, 
підкуп і �ради, �рехня і о�ман, о�луда і продажність – неповни� перелік цих 
аморальних �асо�ів, якими оруду�ть сучасні лиходії у житті українського народу, 
ро�клада�чи �ого національну єдність��

Проте це далеко не те саме, що колишні “патентові патріоти”, � якими мав 
справу ��� Франко�� � сучасні� Україні о�’явилися, окрім вище �а�наченої мос-
ковської агентури, ще інші, жорстокіші руїнні сили у вигляді українофо�ів, які, 
копавшись в �осковії та Україні, відкрито та приховано нівечать українську мову 
і насаджу�ть рі�ними спосо�ами московську, нищать національну пам’ять ук-
раїнського народу та �ого національну свідомість, намага�чись �ого втиснути у 
Праворуслове ложе відомої фікції “русского мира”, що і є сучасним примітивним 
�амінником “едино� и недилимо�”�� Що ж не доконала царська  і �ільшовицько-
комуністична �осковія, це хоче �ді�снити сучасна московська верхівка, хворі�чи 
мегаломаніє� реставрації �осковської історії��

Українськи� патріоти�м ��� Франка  є потужно� і не�ламно� сило� �ороть�и 
проти внутрішніх та �овнішніх ворогів України, як і рівнях духовного о�доровлен-
ня та �міцнення українського народу в �ого творчих �усиллях державотворення 
і націотворення�� “А щодо мене самого, – писав ��� Франко, – я �авсіди держався 
тої думки: неха� пропадає моє ім’я, але неха� росте і ро�вивається руськи� 
народ” [1, с�� 310]��
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A question of patriotism takes a prominent place in his creative works. 
The point is that some circles of the Ukrainian society, especially after the 
known judicial violences over I. Franko and his comrades after accusation 
in socialism, negative thought about I. Franko’s patriotic persuasions was  
unfairly created, and even  appeared groundless persecutions of the writer. 
Moreover, on behalf of Polish chauvinists, there was an accusation of Ivan 
Franko in non-friendliness and even in hostility to Polish people. I Franko 
refuted all these reproaches in his articles and his creative works; that is 
the matter under consideration of the given article.
Key words: patriotism, poetry, doctrinaire attitude, national development, 
sociologizm, ideals.
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М. МіХНОВСЬКИЙ ПРО РОЛЬ іНТЕЛіГЕНЦії  
У СТВЕРДЖЕННі іДЕї СВОБОДИ

Андрій Наконечний

Львівськи� національни� університет імені �вана Франка,
вул�� Університетська, 1, м�� Львів, 79000, Україна,
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Розкрито головні підходи до проблеми значення і ролі української еліти 
у становленні й розвитку національної ідеї у творчості видатного 
українського мислителя М. Міхновського. Досліджено, що політичне 
“Вірую” молодого українця, проголошене М. Міхновським, позитивно 
вплинуло на формування національно-політичного світогляду гали-
цьких українців. Доведено, що М. Міхновський виступив апостолом 
новітньої української національної ідеї в часи занепаду національної 
свідомості українських мас. З огляду на такий стан української полі-
тичної думки, національної ідеї, значення гасла “За самостійну Україну 
від Карпат по Кавказ”, що його виголосив мислитель, є переломним 
для подальшої історії української нації. Досліджено, що головним за-
вданням української інтелігенції М. Міхновський вбачав: 1) утверджен-
ня національно-державної самостійності України; 2) плекання серед 
українців почуття національної солідарності; 3) побудову державного 
устрою на принципах соціальної справедливості.
Ключові слова: свобода, національна ідея, інтелігенція, незалеж-
ність.

Актуальність дослідження �умовлена нео�хідніст� усвідомлення українсь-
ким суспільством �начення ідеї сво�оди, практичного втілення її в усіх ланках 
суспільно-політичного, культурно-духовного, соціально-економічного життя Ук-
раїни�� Осо�ливо важливим є аналі� процесу становлення, формування � утвер-
дження ідеї сво�оди у творчості видатних представників суспільно-політичної та 
філософської думки Х�Х–ХХ ст�� �аме в них можна �на�ти відповіді на на�олілі 
питання сучасного державотворення��

 Про�лема ро�витку та відо�раження ідеї сво�оди у творчості провідних 
мислителів Х�Х–ХХ ст�� �а�має вагоме місце у дослідженнях українських науков-
ців у період між двома ві�нами: ��� �нат�ка, ��� За�аревського (Д�� Дорошенка), 
Ю�� Охрімовича, ��� �таросольського, ��� �ці�орського, а також у працях відомих 
іно�емних та українських науковців в еміграції в період після Другої світової ві�ни 
таких, як Дж�� Армстронг, Ю�� �о�ко, ��� Лисяк-Рудницьки�, П�� �ірчук, О�� Пріцак 
та Дж�� Решетар, ��� �основськи�, П�� Феденко, ��� Шкільняк, ��� Янів�� Окресле-
на про�лематика посідає важливе місце в працях таких сучасних українських 
учених, як А�� Астаф’єв, А�� �рагінець, ��� �о�няк, ��� �орєлов, Я�� �рицак, ��� �уд�ь, 
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��� Жулинськи�, ��� Жмир, ��� Карма�іна, ��� Приходько, ��� Ро�умни�, О�� �емків, 
��� �основськи�, Д�� �олове�, О�� �ухи�, ��� Червак, А�� Фартушни�, ��� Якимович 
та інші�� Проте, не�важа�чи на �начну кількість пу�лікаці� � окремих аспектів 
поставленої нами про�леми, ще недостатньо філософських досліджень, які 
дали � �могу осмислити етапи формування ідеї сво�оди, її �міст, динаміку і 
трансформаці� у суспільно-духовному житті України Х�Х–ХХ ст��, �окрема у 
творчості ��� �іхновського��

Мета дослідження – простежити етапи формування ідеї сво�оди, її рі�но-
манітні вияви у суспільно-духовному житті та філософські� думці України другої 
половини XIX–першої половини XX ст��, �окрема, у творчості ��� �іхновського��

Наприкінці XIX ст�� українськи� народ на Наддніпрянщині пере�ував у вкра� 
важкі� національно-духовні� неволі, яка спричинила �анепад національно-
політичної думки та державницьких устремлінь�� Не�важа�чи на виступ Т�� Шев-
ченка � ясними ідеями про українську наці�, її історичне при�начення та місі� 
та на широке культурне відродження в Україні, що �апочаткувалося ще перед 
Шевченком, велика частина тодішньої української інтелігенції �адовольнялася 
�до�утками на культурному полі��

Така культурницька діяльність не могла �адовольнити молодших діячів 
національного руху, � приходом яких у 90-х роках XIX ст�� ро�починається етап 
політи�ації цього руху і на східноукраїнських �емлях�� Одним і� представників 
цього покоління �ув ��� �іхновськи� (1873–1924), яки� підняв на якісно нови� 
рівень національну іде�, що на�ула у �ого творчості державницько-самості�ни-
цького характеру, принципово відмінного від автономно-федеративних концепці� 
�ого попередників��

Досліджу�чи ґене�у становлення національно-патріотичних, державниць-
ко-самості�ницьких поглядів ��� �іхновського, нео�хідно �а�начити, що, �удучи 
ще школярем та гімна�истом, він і� великим інтересом читав поетичні твори  
Т�� Шевченка�� �ідповідно у відносно молодому віці мав �могу відчути ц� націо-
нальну стихі�, що �ула присутня в душі українського народу�� 

У 1891 р�� на могилі Т�� Шевченка у Каневі �уло �асновано таємну українську 
політичну органі�аці� під на�во� “�ратство тарасівців”, основоположниками 
якої стали ��� �іхновськи�, ��� Липа, ��� �орони�, О�� Черняхівськи� та інші�� Націо-
нально-політичну програму �ратства уклав ��� �іхновськи� в окремі� політичні� 
декларації, яка �ула опу�лікована у 1893 р�� у львівські� “Правді” під на�во� 
“Profession de foi молодих Українців”��

Осново� цього політичного “�іру�” українського патріота є історична правда, 
що кожна л�дина є складово� частино� своєї нації, тому � доля кожної л�дини 
�алежить насамперед від долі її нації; нація ж може ро�виватися вільно � корист� 
для її членів лише тоді, коли матиме власну самості�ну державу��

Щодо сучасного �ому становища нації, то ��� �іхновськи� �а�начає, що 
головним джерелом горя України є московське поневолення, тому українські 
патріоти повинні “віддати усі свої сили на те, що� ви�волити сво� наці� � того 
гнету, в якому вона �ара� пере�уває, і дати �адля користи л�дськости ще одну 
вільну духом одиниц�” [1, с�� 201]��

Для цієї справи – ви�волення України – кожен українець повинен присвятити 
всі свої сили�� Руші�но� сило� в �ороть�і �а ви�волення є національні почування 
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і національна свідомість, наявність яких як серед української інтелігенції, так 
і серед українського простол�ддя є нео�хідно� передумово� �до�уття націо-
нальної волі: “Наука і життя �країнського народу доводять нам, що Україна 
�ула, єсть і �уде �авсіди окремо� націє�, і як кожна нация, так і вона потрі�ує 
національної волі для своєї праці � поступу” [1, с�� 202]�� Тому ми, “як діти України, 
як сини свого народу, єсьмо националами і перед усім д�аємо о те, що� дати 
свому народови вол� национальну” [1, с�� 202]��

��� �іхновськи� вка�ує на то� факт, що національне питання і національні 
�магання неодмінно �’явля�ться тоді, коли нація пригнічена, коли ї� �а�оро-
ня�ть користуватися власними духовними силами, культурно-національними 
над�аннями�� Однак, на жаль, протягом �агатьох століть, хоча � існували пос-
ті�но національні �магання, що �ді�сн�вали як “вогнем і мечем”, так “духом і 
ро�умом”, все ж українські� нації не вистачило моральних і фі�ичних сил, що� 
довести своє існування як окремої самості�ної нації�� Одніє� � причин цієї невдачі 
він на�иває відсутність провідника, “генія” в політиці, національні� справі, яки� 
повів �и наці� до її національно-державного ви�волення�� На роль такого “генія” 
претендували, на думку мислителя, кирило-мефодіївці � ��� Костомаров, але 
вони “повели українську наці� іншо�, непрямо� дорого� – не навпростець, а 
манівцями чере� ус� �осковщину, і �а ними сім далеким і непевним шляхом 
пішло �агато народу” [1, с�� 203]��

��� �іхновськи� �акликає українську інтелігенці� не о�межуватися так �ва-
ним “українофільством”, то�то ідеалі�уванням українських пісень, мило�вуч-
ності мови, краєвидів тощо, а свідомо в�ятися до праці на народному ґрунті, 
чого потре�ує ідея відродження і всесвітнього поступу України�� Для того, що� 
українці стали освіченими і могли принести користь українські� національні� 
справі, національні� ідеї, вони повинні вимагати від се�е самих “дрі�ної, пов-
сякчасної, непомітної для інших духової ро�оти, �о кожна велика ідея вимагає 
духової сили�� З міцно� ж душе�, певним почуттєм і послідовост�, ми поставимо 
нашу національну справу так, що вона не �алежатиме від сьогочасних о�ставин; 
своє� істото� і морально� сило� ми �нищимо сі о�ставини � виро�имо � се�е 
українську інтелігенці� в самому високому ро�умінн� сього слова” [1, с�� 205]��

�ислитель чітко усвідомл�є то� факт, що українська нація ро�’єднана між 
двома імперіями, але, тим не менше, у свідомості кожного національно-свідо-
мого українця “єсть один українсько-руськи� народ”�� “Україна Австрі�ська і Ук-
раїна Роси�ська однак нам рідні, і жадні географічні межі не можуть ро�’єднати 
одного народу, – продовжує ��� �іхновськи�, – і, а�и �ула у нас моральна міць, 
то ні нас не �можуть відірвати від �аличини, ні �аличини від нас, �о ідеї, духа 
ро�ірвати на два шматки не можна, як нічим не можна спинити Дніпрової течії: 
вона �авсіди опиниться у морі, які � перепони не �ули” [1, с�� 205]��

Отже, осново� політичного Profession de foi (“�іру�”) молодих українців є: 
а) відновлення національно-державної самості�ності України; �) �ороть�а �а 
права нації і плекання серед усіх верств українського народу почуття національ-
ної солідарності; в) створення в українські� державі справедливого соціального 
ладу; г) іде�на відданість кожного українця справі національного ви�волення�� � 
українські� політичні� думці 90-х років XIX ст�� ці те�и �ули не�уденними, рево-
л�ці�ними, які вносили переворот у національно-політичні погляди тодішньої 
української л�дини��
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Політичне “�іру�” молодого українця, проголошене ��� �іхновським, по�и-
тивно вплинуло на формування національно-політичного світогляду галиць-
ких українців�� Адже, коли в 1895 р�� молоди� галицько-українськи� пу�ліцист  
Ю�� �ачинськи� порушує у свої� праці “Ukraina irredenta” гасло �ороть�и �а на-
ціонально-державну самості�ність українського народу, а вслід �а ним це гасло 
при�ма�ть у свої програми галицько-українські партії (Українська Радикальна 
партія у 1895 р��, Українська Національно-Демократична партія у 1900 р��), то, 
�е� сумніву, осо�лива �аслуга в цьому належить саме ці� політичні� декларації 
українського мислителя, надруковані� у львівські� пресі 1893 р�� Отже, ��� �іх-
новськи� від самого початку своєї політичної діяльності стає ідеологом новітньої 
національної ідеї – ідеї державно-не�алежної і со�орної України��

У 1900 р�� від�начення річниці народження і смерті Т�� Шевченка ��� �іхнов-
ськи� використав, що� пов’я�ати ідеологі� та політичну програму РУП � ідеями 
Ко��аря, які пропонували вже раніше у формі політичної програми “�ратства 
тарасівців”�� Дев’ятнадцятого  л�того 1900 р�� у Полтаві, а 26 л�того того ж року 
в Харкові на Шевченківських святах мислитель виголосив промову, яку чере� 
кілька днів ухвалили як програмну політичну деклараці� РУП і видали окремо� 
�рошуро� під на�во� “Самостійна Україна”.

Програмно-політичні гасла, проголошені в ці� �рошурі, переломили політич-
не мислення тодішньої української інтелігенції, велика частина якої орієнтува-
лася на револ�ці�ні погляди і гасла всеросі�ської револ�ції та соціалі�му�� Тому 
не дивно, що клич “�а самості�ну Україну” видався тодішнім соціалістам чимось 
дивним, неактуальним, тим, що не надається до сер�о�ного о�говорення��

�и�вольну �ороть�у �а самості�ність власного народу повинна очол�вати 
� керувати не� інтелігенція�� На превелики� жаль, стверджує ��� �іхновськи�, 
українська інтелігенція в часи посиленого ворожого наступу на нашу наці� не 
встояла�� �ильна, освічена і культурна інтелігенція України пості�но �раджува-
ла інтереси власної нації, переходячи то в польськи�, то в росі�ськи� та�ір�� 
Тут він на�иває Четвертинських, Чортори�ських, �ишневецьких, Тимкевичів, 
які протягом XVI–XVII ст�� пере�няли польську національність, а також �е��о-
родьків, Прокоповичів, Яворських, Прощинських, �оголів, �нідичів, Потапенків, 
Короленків, які протягом XVIII–XIX ст�� пере�шли в росі�ську національність�� 
На думку мислителя, ця “плоть і кров наша” �раджувала власни� народ в на�-
важчі і на�трагічніші часи �ого історії, і таке відступництво він вважає гіршим і 
ру�нівнішим у своїх наслідках навіть �а ві�ну чи пошесть, адже ві�ни і пошесті 
“…косять �е� ро��ору і вчених, і темних, �ідних і �агатих, відступництво �а�рало 
ж цвіти нації – на�культурнішу її верству” [2, с�� 27]��

��� �іхновськи� �асуджує ці покоління інтелігенції, які протягом століть випле-
кали ціли� культ страху �а самих се�е, �невіри у власні сили, покори супроти 
поневол�вачів, вони від�началися “�е�іде�ніст�”, “інертніст�”, “страхополох-
ством”, відсунули від се�е молодіжні рухи, що стояли на по�иціях самості�ності 
та со�орності України, а сам українськи� рух �ро�или чимось “гане�ним, чимсь 
смішним, чимсь о�скурантним�� Ці покоління надали українофільству характер 
недоношеної ро�умом етнографічної теорії������ �они не хотіли навіть �вати се�е 
українцями” [2, с�� 28]��

Не�важа�чи на то� прикри� факт, що українська інтелігенція піддалася 
процесу винародовлення, а новонароджена виявилася духовно скалічено�, мис-
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литель аж ніяк не ро�ить висновку, що �оротися �а самості�ність українського 
народу надалі потрі�но �е� участі національної еліти�� � ціє� ново� генераціє� 
української інтелігенції �уде, на �ого тверде переконання, “молода Україна”, що 
вже тепер мужньо підносить прапор �ороть�и � чітким гаслом: “За самості�ну 
Україну!” �она, “сучасна молода Україна”, вважає се�е �е�посереднім спадкоєм-
цем Т�� Шевченка, а її традиції �еруть початок від ��� �а�епи, ��� Хмельницького та 
короля Данила�� “Часи вишиваних сорочок, свити та горілки минули, – продов-
жує ��� �іхновськи�, – і ніколи вже не вернуться�� Третя українська інтелігенція 
стає до �ороть�и �а сві� народ������ �она вірить у сили свої і національні, і вона 
виповнить сві� о�ов’я�ок������ �она віддає се�е на служіння цьому великому іде-
алові������ Потре�а �ороть�и випливає � факту нашого національного існування�� 
Неха� наша історія сумна � невідрадна, неха� ми некультурні, неха� наші маси 
темні, подурені, ми все ж існуємо і хочемо далі існувати�� � не тільки існувати, 
як живі істоти, ми хочемо жити, як л�ди, як громадяни, як члени вільної нації�� 
Нас �агато – цілих 30 міль�онів������ Наша нація у своєму історичному процесі 
часто �ула не солідарно������� але нині увесь цвіт української нації по всіх части-
нах України живе одніє� думко�, одніє� мріє�, одніє� націє�: “одна, єдина, 
неро�дільна, вільна, самості�на Україна від Карпатів аж по Кавка�”�� Нині ми 
всі солідарні, �о �ро�уміли, чере� що �ули в нас і �ерестечки і Полтава������ Як не 
можна спинити річку, що �ламавши кригу на весні �урхливо несеться до моря, 
так не можна спинити нації, що ламає свої ка�дани, прокинувшись до життя�� 
Наша нація ступила на нови� шлях життя, а ми мусимо стати на її чолі, що� 
вести до �ді�снення великого ідеалу������ Нас мало, але голос наш лунатиме скрі�ь 
на Україні������ �перед, і неха� кожни� і� нас пам’ятає, що коли він �ореться �а 
народ, то мусить д�ати �а ввесь народ, що� ціли� народ не �гинув чере� �ого 
нео�ачність” [2, с�� 29–30]��

Згодом ��� �іхновськи� повертається до цієї актуальної теми у свої� праці 
“�права української інтелігенції в програмі УНП”, чітко ви�нача�чи роль і місце 
представників української еліти в складному процесі українського державотво-
рення��

Українська інтелігенція на то� час складалася � трьох та�орів: 1) � українсь-
кого; 2) � не�начної частини, яка ще �ула під впливом іде� ��� Драгоманова і 
�шла стежко� соціалістичного федералі�му; 3) тих, що пішли просто “під крило” 
московських соціалістичних револ�ці�них парті�, які � �а�дужіст�, а то � вороже 
ставилися до українського національного руху, ігнору�чи �удь-які �ого вияви��

Отже, ро�гляда�чи політичну діяльність та політични� світогляд української 
інтелігенції, автор стверджує жахливе поширення серед неї “москалефільства”, 
то�то їхні� перехід до та�ору револ�ціонерів-росіян, �радивши тим самим “ор-
гані�ування свого власного народу �а �ого економічні і політично-національні 
інтереси������” [3, с�� 3]�� �оловні причини цього, констатує ��� �іхновськи�, нео�хідно 
шукати в самому становищі української нації, а саме – в “становищі �е�правного 
і �е�силого ра�а”, адже “ра�ство політичне і ра�ство економічне Українців вихо-
вувало і виховує в них психольогі� ра�ства духовного” [3, с�� 4]�� На �ого думку, 
�начна верства української інтелігенції навіть не може со�і уявити існування 
національно-державної не�алежної української нації, а то�, у чиї� свідомості 
відсутні� ідеал не�алежності України, не може мати цього ідеалу і в ма��утнь-
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ому�� Для нього така думка навіть смішна і цілком нереальна�� Тому природним 
є те, що такі л�ди шукатимуть кращої долі у �годі “� панами становища”, то�то 
� росіянами, і всі їхні ідеали і переконання виро�лятимуться в напрямі москво-
фільства�� �ислитель, натомість, �акликає українську інтелігенці� прямувати 
�овсім не цим шляхом�� �она не повинна повтор�вати помилок своїх предків 
і� XVII ст��, в яких �ула відсутня національна свідомість і свідомість вигоди від 
національної не�алежності, що при�вело до втрати останньої, а пам’ятати спо-
конвічну правду, що “тре�а �ути державно-не�алежно� нациє�, тре�а не �ути 
ра�ом, тре�а �ути паном се�е і своєї долі, що� лаштуватися в свої� державі, 
на свої� території по свої� уподо�і” [3, с�� 44]�� 

Те саме, вважає ��� �іхновськи�, стосується � української інтелігенції на 
українських �емлях під владо� Австрії, серед якої панувало полонофільство, 
та української інтелігенції на Закарпатті, серед якої панувало мадярофільство 
– витвори такого самого духовного ра�ства, як москвофільство серед української 
інтелігенції на Наддніпрянщині�� 

Не приносить користі українському народу і праця української інтелігенції 
в ділянці росі�ської культури, науки і мистецтва�� Навпаки, вона лише ��агачує 
та �міцн�є московську наці�, посла�л��чи тим самим по�иції нашої нації�� На-
скрі�ь помилково�, на думку автора, є � участь українських студентів у �ороть�і 
�а “академічні сво�оди” в росі�ських університетах: “�ами� факт істнування 
московських університетів і шкіл � московсько� викладно� мово� на території 
Українців – є глумом над сво�одо�, є нехтованнєм наших �агальнол�дських 
прав, є гань�о� і �неваженнєм нашої нациї, а надто освічених її членів – ук-
раїнської інтелігенції�� Не �а “академічну сво�оду” нам тре�а �оротися, а �а саму 
академі�, �а право мати її своє�, національно� власност�” [3, с�� 83]��

За приклад ��� �іхновськи� ставить наддніпрянським студентам їхніх га-
лицьких ровесників, які виступили до �ороть�и не �а “академічні сво�оди” в 
польських університетах, а �а українськи� університет, тісно пов’я�у�чи ц� 
�ороть�у � �агально� �ороть�о� українського народу �а національні інтереси 
[3, с�� 88–89]��

�ка�у�чи на величе�ну користь для про�удження національної свідомості 
серед на�ширших мас, яку дало висунення національного моменту в �ороть�і 
українського студентства в �аличині, автор �а�начає: “�аленька �аличина, 
�ав�ільшки Полтавської гу�ернії (3��444��000), а проявила яки� герої�м! Нам, 
росі�ським Українцям, великі� 25 міліонові� масі, доводиться у �аличан учити-
ся…” [3, с�� 90]�� 

Далі у свої� �рошурі автор доводить, що, навіть виходячи � класових, еко-
номічних інтересів, українська інтелігенція все одно повинна в’я�ати сво� �о-
роть�у �а кращу дол� � українсько� національно� справо�: “Націоналі�ация 
школи, преси і літератури на території України – є грунтом до�ро�уту української 
інтелігенції і економічним інтересом її, як свідомої частини українського народу” 
[3, с�� 97]�� � умовах національного поневолення українського народу, продовжує 
��� �іхновськи�, українськи� учитель упосліджени�, українськи� письменник 
не може друкувати своїх праць, а українськи� журналіст не може �аро�ити на 
гідне прожиття, тому що пану�ча нація пошир�є сво� пресу, настановляє своїх 
вчителів, тому українські митці, артисти, ро�ітники �мушені �ти в на�ми до чу-
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жинця а�о помирати � голоду�� Зовсім інакше �уде, коли Україна стане вільно� і 
самості�но�, коли інтелігенція �може � гідніст� служити власному народу, яки� 
на подяку �а це дасть українському інтелігентові матеріальне �а�е�печення, а 
українськи� учитель, друкар, артист і журналіст теж стануть на тверди� еконо-
мічни� ґрунт, �о “годуватимуться від власного народу, служачи �ому, �адоволь-
ня�чи �ого духовні, культурні і економічні інтереси” [3, с�� 96]��

Але  ��� �іхновськи� рішуче �астерігає, що ц� о�орону політичних і куль-
турних прав українського народу не тре�а ро�уміти як легальне намагання 
випрохати їх у ворога�� “�осковська нация, а надто її індустріальні класи, �викли 
дивитися на Україну, як на ді�ну корову, як на певне джерело їх до�ро�уту, і 
уступлять тілько силі, а не чому иньшому”, – �а�начає автор [3, с�� 100–101]�� На 
думку мислителя, потрі�но �ути а�сол�тно �асліпленим, що� мріяти про під-
несення культурної ниви України лояльним шляхом�� Це а�сол�тно не реально, 
тому що росі�ські �акони не перед�ача�ть “жодної дірки” для використання 
українцями якихось шляхів чи методів проти росі�ської імперської влади, і тому 
кожну спро�у культурного піднесення нації �осква ро�глядає як “проти�аконну” 
і “нелегальну”��

Отже, ��� �іхновськи� виступив апостолом новітньої української націо-
нальної ідеї в часи �анепаду національної свідомості українських мас, а також 
у часи, �а словами П�� �ірчука, “на�не�е�печнішого викривлення політичної 
думки” насамперед тієї української інтелігенції, яку “�уміли �атруїти московські 
соціалісти �лахманом кличів про всесвітнє пролетарське о�’єднання і соціальну 
пере�удову всього світу, для якої національне питання являється перепоно�” [4, 
с�� 48–49], а також старшого покоління інтелігенції, яка сві� патріоти�м виявляла 
у �ороть�і �а право вживати українську мову, співати народних пісень, носити 
національни� одяг тощо, натомість, � другого �оку, лякалася часто ви�нати сво� 
належність до української нації�� З огляду на таки� стан української політичної 
думки, національної ідеї, �начення гасла “За самості�ну Україну від Карпат по 
Кавка�”, що �ого виголосив мислитель, є переломним для подальшої історії 
української нації�� Переломне тим, “що пророчі, величні кличі національного 
відродження, піднесені Тарасом Шевченком у поетичні� формі, �икола �іхнов-
ськи� у�рав в органі�аці�ну форму активної політичної дії і надав їм характер 
живого політичного постулату” [4, с�� 49]��
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The basic approach to disclosure issues of the importance and the role of 
national elites in the formation and development of the national idea in the 
works of famous Ukrainian philosopher M. Mihnovskiy are revealed. In the 
article is investigated that the political “I believe” of the young Ukrainian, 
announced by M. Mikhnovskiy, had a positive impact on the national political 
outlook of Galician Ukrainian. It is shown that M. Mikhnovskiy was an apostle 
of modern Ukrainian national idea in times of decline Ukrainian national 
consciousness of the masses. Given this state of Ukrainian political thought, 
national idea, the value of the slogan “For independent Ukraine from the 
Carpathians to the Caucasus” which proposed Mikhnovskiy, is crucial for 
the subsequent history of the Ukrainian nation. The author of the article 
investigated that the main task of the Ukrainianintellectuals  M. Mihnovskiy 
saw: 1) strengthening national and state independence of Ukraine, 2) 
fostering among Ukrainian sense of national solidarity, and 3) building a 
political system based on the principles of social justice.
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Проаналізовано суперечливі тенденції розвитку світової культури 
та національних культур в умовах глобалізації. Розглянуто сучасні 
концепції, які пояснюють природу і сутність культурної глобалізації, 
досліджено головні тенденції культурної глобалізації як багатовек-
торного та багаторівневого процесу, що має “вертикаль” і “гори-
зонталь”. 
Ключові слова: глобалізація, культура, культурний ізоляціонізм, куль-
турна поляризація, культурна уніфікація.

1982 року американськи� філософ Джон Не�с�іт опу�лікував книгу “�ега-
тренди”, яка стала світовим �естселером�� У ці� кни�і він проаналі�ував десять 
мегатрендів – головних напрямів ро�витку, які, на �ого думку, ви�нача�ть форму 
і сутність �мін, що від�ува�ться � суспільством�� Один і� цих мегатрендів, �а 
Не�с�ітом, – гло�алі�ація��

Появу терміна пов’я�у�ть � ім’ям професора �арвардської школи �і�несу 
Теодора Левіта�� 1983 року він опу�лікував у “�арвард �і�нес рев�” статт� “�ло-
�алі�ація ринків”, у які� аналі�ував факт �лиття ринків окремих продуктів, що 
їх виро�ля�ть потужні �агатонаціональні корпорації�� Термін на�ув поширення 
�авдяки американському соціологу Р�� Ро�ертсону та японському спеціалісту у 
сфері стратегічного менеджменту К�� Омае, автору �естселера “�віт �е� кор-
донів” (1990)��

У сучасних словниках гло�алі�аці� ви�нача�ть як процес формування � 
утвердження цілісності, в�аємо�алежності, інтегрованості світу і спри�няття 
�ого таким суспільно� свідоміст���

Процес гло�алі�ації, на думку деяких дослідників, �окрема американського 
соціолога Е�� �алерста�на, ро�почався ще в XVI ст��, коли активі�увалися еконо-
мічні, політичні, культурні �в’я�ки між рі�ними країнами��

Зростання гло�алі�ації економіки виявляється в ��ільшенні масшта�ів і 
темпів переміщення капіталів, формуванні світових фінансових ринків, активі-
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�ації міжнародної торгівлі�� �ло�алі�ація полегшує господарську в�аємоді� між 
країнами, створ�є умови доступу до передових технологі�, �а�е�печує економі� 
ресурсів, стимул�є світови� прогрес��

Унаслідок гло�алі�аці�них процесів якісно �мінилося соціальне життя, на-
�увши не�аченого досі масшта�у і складності, по��увшись �амкненості та і�о-
ляціоні�му�� 

Завдяки гло�алі�ації прискорилася “соціодинаміка культури”�� Під її впливом 
рі�ко �роста�ть темпи виро�ництва, поширення та споживання культурних 
цінносте��� Нові інформаці�ні технології да�ть л�дині �могу о�на�омитися � 
ни�ко� артефактів, недоступних в індустріальну та постіндустріальну до�у чере� 
неможливість подорожувати світом�� Зокрема �’явився доступ до шедеврів світо-
вої культурної спадщини – чере� віртуальні му�еї, картинні галереї, �і�ліотеки, 
концертні �али, які існу�ть у “світовому інформаці�ному павутинні”��

�ло�алі�ація посилила інтенсивність культурної в�аємодії, ро�ширила коло 
тих, хто відкриває для се�е нові культурні світи�� �прияла утвердженн� культур-
ного стандарту, �гідно � яким, л�дина інформаці�ного суспільства має �нати 
кілька іно�емних мов для спілкування � представниками інших культурних світів, 
уміти користуватися персональним комп’�тером, орієнтуватися в головних 
тенденціях ро�витку сучасної науки, філософії, мистецтва��

�одночас гло�алі�ація – процес складни� і суперечливи��� Окрім по�итивних 
аспектів, містить ни�ку про�лем, які потре�у�ть осмислення та ро�в’я�ання�� 

Для гло�алі�ації характерні кілька провідних тенденці�, які ви�нача�ть 
специфіку культури початку ХХ� ст��

Одніє� � цих тенденці� є поляризація культури. 
На думку �агатьох учених, гло�алі�ація ро�гортається �а принципом асиметрії, 

ї� притаманна економічна та політична нерівність між країнами та народами 
і всередині окремих держав�� Ц� нерівність відо�ражено �окрема в понятті 
“�олоти� мільярд”, яке характери�ує населення ро�винутих країн і� достатньо 
високим рівнем життя в умовах о�меженості ресурсів�� Ця цифра пов’я�ана � 
чисельніст� сумарного населення на початок третього тисячоліття таких країн 
та регіонів, як �ША (310,5 млн��), Канада (34,3 млн��), Австралія (22,5 млн��),  
Євросо�� (27 країн, сумарно 500 млн��), Японія (127,4 млн��), Ліхтенште�н 
(35800 осі�), �онако (33000 осі�), Л�ксем�ург (0,5 млн��), Андорра (84000 
осі�)�� �татистичні відомості �асвідчу�ть, що гло�алі�ація не лише не надає 
народам адекватних можливосте� і шансів, а � при�водить до суттєвої рі�ниці у 
використанні сучасних технологі��� Зокрема під’єднані до �нтернету комп’�тери 
ро�поділено так: 51,5% � них у �ША, 23% – у країнах Є�, 6% – у Канаді і 0,5% 
– у Японії�� Усе ра�ом – при�ли�но 85% комп’�терних можливосте� у світі�� 

Редактори щотижневика “Шпігель” ��� �артін та Х�� Шуман наприкінці 90-х 
років видали книгу “Пастка гло�алі�ації�� Атака на процвітання та демократі�”, 
у які� висловили песимістичне переконання в тому, що гло�алі�ація виявилася 
пастко� для демократії�� �ідторгнуті відповіда�ть відторгненням�� �віт мутує в 
л�мпен-планету, левову частку �агатства якої �осереджено в мегаполісах і� 
меганетрями, де мільярди л�де� приречені на жал�гідне животіння��

�ло�алі�ація сприяє стрімкому погли�ленн� культурної нерівності між краї-
нами � народами�� �іж тими, хто виграв, і тими, хто програв, немає в�аємо�а-
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лежності, ро�ірвано �в’я�ки солідарності�� Культурна поляри�ація виявляється 
і в тому, що в культуру Заходу цілеспрямовано �апроваджу�ть подві�ну мо-
раль: л�дство демонстративно ро�діля�ть на два підвиди – о�раних та аут-
са�дерів�� 

Усередині 80-х років про�леми гло�алі�ації вивчав �ританськи� соціолог і 
політолог Ентоні ґіденс�� Нова до�а, на ро�виток якої вплинули наука, технології 
та раціоналі�м, �а оптимістичними прогно�ами �агатьох філософів, мала �а�е�-
печити не лише ста�ільність і процвітання, подальши� ро�виток суспільства, а 
� �ого підконтрольність ро�умному управлінн��� Однак, на думку Е�� ґіденса, ці 
мислителі помилялися: сучасни� світ ви�шов �-під контрол� і висли�ає � рук�� 
�ло�алі�ація спричинила ру�нування �вичного спосо�у життя, традиці�, поро-
дила конфлікти � протиріччя в культурних та ідеологічних аспектах, які на�ули 
гло�альних масшта�ів і помітно вплива�ть на повсякденне життя пересічної 
л�дини�� � основі єдності – не гармонія інтересів та ціле�, а в�аємо�алежність, 
яка нерідко �умовл�є протиріччя � конфлікти��

Е�� ґіденс, як і �ого попередники ��� Кастельс і Д�� �ел, �ачить нерівномірність 
ро�витку гло�алі�аці�них процесів�� По�итивни� аспект гло�алі�ації очевидніши� 
для промислово ро�винених країн Півночі; країни Півдня, які не ма�ть такого 
економічного потенціалу, нерідко відчува�ть негативні наслідки цього процесу�� 
Тож чи є �лагом гло�алі�ація, яка ні�ито має о�’єднати увесь світ, дати �ому лад, 
встановити рівність, а насправді при�водить до протилежних ре�ультатів?

�ританськи� соціолог і політолог вважає, що для ро�в’я�ання цієї про�леми 
нео�хідна подальша демократи�ація наявних інститутів відповідно до вимог 
до�и гло�алі�ації�� “�и ніколи не станемо господарями свого життя, але впі�мати 
наш світ, що висли�ає, можемо і повинні”, – стверджує мислитель [2, с�� 13]�� 

Про не�е�пеку, пов’я�ану � культурно� поляри�аціє�, писав у свої� кни�і 
“Зіткнення цивілі�аці�” (1996) �ем�ел �антінґтон�� �трижнева гіпоте�а �ого кни-
ги, яка у варіанті статті, опу�лікованої 1993 р��, містила в на�ві �нак �апитання, 
полягала в думці про те, що політика та економіка переста�ть �ути головним 
джерелом колі�і� у сучасному світі, що головні вододіли між л�дьми � головні 
конфлікти ро�гортатимуться у сфері культури��

Американськи� дослідник �енджамін �ар�ер у свої� праці “Джихад проти 
�ак�віту: як гло�алі�м і тра��алі�м �аново форму�ть світ” (1995) о�ра�но 
на�вав наслідки �іткненням �ак�віту (від на�ви компанії швидкого харчування 
“�акдональд” як одного і� символів гло�алі�ації) та джихаду, під яким тре�а 
ро�уміти не те, про що каже іслам, а �удь-яки� протест проти гло�алі�ації: і во�-
овничи� фундаменталі�м рі�ного спрямування, і тоталітарні секти, і терори�м�� 
�ак�віт символі�ує принципи споживацтва, комерціалі�ації та омасовлення, 
джихад – протистояння модерні�ації, принципи клановості�� �ак�віт – стягування 
наці� у єдину уніфіковану гло�альну мережу, джихад – метафора спротиву�� 

Не менш яскраво виявляється в сучасному гло�алі�ованому світі � тенден-
ція до культурної уніфікації, до формування монокультурного світу�� 

Піонером у царині дослідження цієї тенденції вважа�ть канадського соціоло-
га культури �аршала �акл�ена, яки� ще 1961 р�� висунув іде� “світового села”�� 
�ін �ув переконани�, що в процесі стрімкого ро�витку електронних �асо�ів, осо�-
ливо теле�ачення, у світі утверджуватиметься єдини� спосі� мислення та єдина 
культура, а тому світове співтовариство перетвориться на “всесвітнє село”��
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Про тенденці� універсалі�ації культури внаслідок процесів гло�алі�ації пи-
сав американськи� інтелектуал ара�ського походження Едвард �аді �аїд�� Автор 
фундаментальної праці “Орієнталі�м” стверджував, що у сфері гло�алі�ації 
яскраво виявляється культурни� імперіалі�м – експорт �а допомого� культурної 
індустрії Заходу �ахідного спосо�у мислення, систем цінносте� �ахідного �ра�-
ка�� Ця культурна індустрія панує над світово� мереже� і не дає іншим країнам 
шансу використати рівні можливості для о�міну культурними досягненнями між 
Заходом та решто� світу��

Австрі�ськи� л�теранськи� теолог та соціолог Пітер �ерґер, яки� живе у 
�ША, ви�начає кілька “агентів” такого типу культурної гло�алі�ації��

Насамперед це давоська культура – від на�ви шве�царського курорту, де 
щороку від�ува�ться всесвітні економічні �устрічі на вищому рівні�� Це культура 
світової ділової еліти, яка є ініціатором і провідником фінансової та технологічної 
експансії �ахідної культури в інші регіони світу�� �посо�и діяльності та їх продукти 
(речі, технології, послуги), які створила ця культура, пості�но � дедалі активніше 
просува�ть в інші країни�� Деякі дослідники �винувачу�ть транснаціональну 
олігархі� в тому, що вона перетворила �ША на планетарни� офіс гло�альної 
імперії, ресурси та інфраструктуру якого підпорядкували насадженн� нового 
світового порядку, � долара �ро�или світову вал�ту, Пентагон став світовим 
жандармом, �олівуд – фа�рико� мрі� світової культури, університети – фа�-
рико� світових мо�ків�� Ця специфічна гло�альна інтернаціональна культура 
ігнорує культурну рі�номанітність, створ�є ідентичність, пов’я�ану �і структурами 
управління інформаці�но� економіко�, намагається “уніфікувати символічне 
оточення”, нівел�вати культурні кордони��

�нши� шлях транскультури�ації ви�начає міжнародний клуб інтелектуалів�� 
Так П�� �ерґер на�иває культурну спільноту, в середовищі якої форму�ться 
ідеї, погляди, норми та цінності, що виходять �а національно-культурні межі�� 
Ці ідеї пошир��ться �авдяки освітнім системам, що, як і економіка, поступо-
во “гло�алі�у�ться”, наукові� та пу�ліцистичні� діяльності інтелектуалів, яка 
нині ро�гортається у світовому культурному просторі �начно� міро� �авдяки 
З���� Культурни� вплив “клу�у інтелектуалів” пошир�ється чере� рі�номанітні 
неурядові органі�ації, міжуніверситетські �в’я�ки, осо�исті контакти�� Як і ділова 
еліта, співтовариство інтелектуалів – один і� на�важливіших агентів гло�алі�ації, 
провідник сенсів та цінносте�, які сформувалися під ви�начальним культурним 
впливом Заходу�� 

Агентами гло�альної культури є � громадські та соціальні рухи�� Ці рухи 
– екологічні, �лагоді�ні, право�ахисні тощо – нерідко пов’я�ані � “клу�ом інте-
лектуалів”, �а�начає П�� �ерґер��

Ще одна сила, що впливає на процес гло�алі�ації культури, – релігійні течії 
“�ахідного” і “східного” походження�� Зокрема “�іжнародне товариство свідомості 
Крішни”, що �ого створив виходець � �ндії �вамі Пра�хупада�� �� �ахідних релігі�-
них рухів на�активнішим є п’ятдесятництво, яке пошир�ється у �ША, Південні� 
Америці, Африці, Європі�� 

�еред на�потужніших агентів гло�алі�ації �ула і є масова культура.
��� �артін та Х�� Шуман у кни�і “Пастка гло�алі�ації�� Атака на процвітання та 

демократі�”, характери�у�чи таку роль масової культури, �а�нача�ть, що �талін 
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прагнув �апанувати над світом, а �ікі �аусу вдалося стати популярним у всьому 
світі�� �ло�альна культура �а�нала тотальної дисне�-колоні�ації, а �олівуд є між-
народним генератором л�дської сировини для гло�альної одноманітності, яка 
на новому витку історичної спіралі ладна �адовольнятися хлі�ом і видовищами�� 
Успішні мас-культурні гло�альні проекти – “голівуди�ація” (гло�альне �ахоп-
лення кінематографічних національних ринків), “дисне�ленди�ація” (експансія 
американі�ованої індустрії атракціонів та масових ро�ваг), “макдональди�ація” 
(експансія культурних стереотипів і ритуалів повсякденності), “кока-колоні�ація” 
(символічне “таврування” світового культурного простору), які перетворили світ 
на “�ак�віт”��

�ідоми� німецьки� соціолог і політолог Ульріх �ек у свої� праці “Що таке 
гло�алі�ація?” висловл�є переконання, що кл�чове слово для ро�уміння сучас-
ної культурної ситуації – макдональди�ація�� Уніфікація стилів життя, символів 
культури, форм поведінки при�водить до того, що в нижньо�аварському селі 
так само дивляться телесеріал про життя в Далласі, носять джинси і курять 
цигарки “�аль�оро”, як і в Калькутті, �інгапурі а�о в “�ідонвілях” під Ріо-де-
Жане�ро [1]��

�пецифіку виро�ництва продукції масової культури часто порівн��ть і� 
конвеєром, фа�рико�: “Духовни� Клонда�к”, “індустрія духу та мрії”, “�і�нес 
культури”, “індустрія ро�ваг”, “шоу-�і�нес”, “фа�рика мрі�” (про �олівуд)�� Таке 
порівняння має сенс, оскільки �авдання конвеєру маскульту – �адовольняти 
л�де� і� простими алгоритмі�ованими потре�ами, �ого типови� артефакт – ти-
ражована річ�� �аме артефакти маскульту �начно� міро� форму�ть предметне 
середовище, яке оточує сучасну л�дину і є вира�но уніфікованим�� Аеропорти, 
вок�али, готелі, автомо�ілі, ресторани, супермаркети, комп’�тери, мо�ільні те-
лефони вигляда�ть однаково, де � ми не пере�ували�� Уніфікація предметного 
середовища створ�є враження, що світ ус�ди один і то� сами�, а л�ди, які 
переміщу�ться в усьому світі, удома вс�ди – і ніде��

П�� �ерґер ре�онно висловл�є �анепокоєння щодо перспективи о�меження 
світової культурної скар�ниці рівнем “культури аеропортів”, яка �нівел�є куль-
турне рі�номаніття�� Формування такої культури може стати одним і� головних 
ри�иків уніфікації, адже ця культура не має “вертикалі”, у ні� домінує “гори�он-
таль”, яка поєднує виро�ників та споживачів “культурного продукту”�� 

Аналі�у�чи процеси культурної уніфікації в сучасному світі, шведськи� 
соціальни� антрополог Ульф �анерс сформул�вав сво� теорі� “гло�альної 
о�кумени”�� Під “о�кумено�” він ро�уміє регіон пості�ної культурної в�аємодії, 
о�міну та перекладу феноменів однієї культури мово� іншої�� У ці� о�кумені 
є центр, де форму�ться культурні послання, і периферія, де їх спри�ма�ть�� 
Культурні переміщення від периферії до центру о�межені�� 

Ульф �анерс на�вав чотири можливі сценарії долі гло�альної культурної 
о�кумени:

сценарій “глобальної гомогенізації”: повне панування �ахідної (насамперед 
– американської) культури; усі суспільства стануть �ільш чи менш вдалим �ліп-
ком �ахідного спосо�у життя, �ахідних моделе� споживання, цінносте� і норм, 
ідеалів і переконань;

сценарій “культурної сутурації (насичення)”: перифері�ні країни, поступово 
в�ира�чи культурні �ра�ки центру, наситяться ними � упродовж тривалого часу, 
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чере� кілька поколінь, відмовляться від своїх місцевих культурних іде�, �начень 
і цінносте� на користь домінування культури центру;

сценарій “культурної деформації”: максимальне спрощення, ��іднення і на-
віть деградація �ахідної культури в процесі її пристосовування до перифері�них 
культур�� Тут діє подві�ни� механі�м�� З одного �оку, під час �іткнення � перифері�-
но� культуро� починається процес селекції, що �нищує вищі цінності, витончені 
види культури; у такі� ситуації легко спри�ма�ть поверхневе, примітивне, спро-
щене (освоять радше порнографі�, ніж пое�і�; му�ику ка�аре, ніж �етховена; 
л��овні романи і трилери, ніж твори Шекспіра)�� �одночас перевиро�ництво 
примітивних предметів �ахідної культури в центрах дає �могу ��увати їхні� над-
лишок на нових культурних ринках�� �нши� механі�м деформації – компромісне 
у�годження культурних впливів ��овні � місцевими �вичаями і традиціями�� Напри-
клад, у традиці�но автократичному суспільстві імпорт демократичних інститутів 
може при�вести до суто �овнішньої “фасадної” демократії, ідея сво�оди слова 
– о�ернутися пу�лічними чварами, хаосом �е�відповідальних �аяв, а сво�ода 
асоціаці� – виродитися в неосяжну �е�ліч парті�, угруповань, фракці�;

“визрівання культурної амальгації” – рівноправни� культурни� діалог і о�-
мін між центрами та периферіє�, що �умовл�є �агальне ��агачення культур�� 
Зіткнення культур стимул�є творчу активність та оригінальність � о�ох �оків: 
“підживл��чись” цінностями перифері�ної культури, культура центру пожвавл�є 
приховані цінності місцевих культур�� При�ма�чи стиль і форми ��овні, місцеві 
діячі культури ні�и наповн��ть їх конкретним місцевим �містом та колоритом, 
і л�ди ні�и говорять �агальнови�нано� культурно� мово� про справи, важливі 
для їхньої групи, спільноти��

Культура “гі�риди�ується”: унаслідок �мішування сильніших і сла�ших куль-
тур жодна � них не �алишається “чисто�”, кожні� притаманна внутрішня склад-
ність, яка ком�інується � �е�лічі впливів і контактів��

Культурна гі�риди�ація, інтенсифікація комунікаці� та міжкультурної в�ає-
модії на кінець ХХ ст�� �умовл�є подальшу диверсифікаці� �агатоманітного 
світу л�дських культур, а не поглинення їх єдино� універсально� гло�ально� 
культуро��� �віт поступово перетвор�ється на складну мо�аїку транслокальних 
культур��

Теорія “гло�альних ландшафтів”, яку сформул�вав американськи� соціолог 
та антрополог інді�ського походження Арджун Ападура� наприкінці 1980-х років, 
ро�глядає гло�алі�аці� як детериториалі�аці� – втрату пов’я�аності соціальних 
процесів і� фі�ичним простором�� На �ого думку, у процесі гло�алі�ації фор-
мується “гло�альни� культурни� потік”, яки� ро�падається на п’ять символічних 
просторів-потоків: потоки л�де�, технологі�, гроше�, інформації та о�ра�ів��

�феру, яка постає внаслідок масових переміщень л�де�, Ападура� на-
�иває етносферою (ethnoscapes)�� Культурни� ландшафт �начно� міро� �мі-
н��ть мігранти, які привносять у культуру країн пере�ування власні традиції�� 
Ще одна група, що суттєво впливає на сферу культури, – �іженці�� Тури�м, яки� 
на�ув тепер не�увалих масшта�ів, також �мін�є життєви� уклад країн�� У них 
�’явля�ться готельні комплекси, ро�важальні центри та інші елементи інфра-
структури до�вілля��

Наслідком діяльності транснаціональних корпораці� є виникнення тех-
носфери (technoscapes), яка, ро�ташову�чи свої виро�ничі потужності та тор-
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говельні мережі у всьому світі, творить нови� “гло�альни� клас” менеджерів і 
гло�альну конфігураці� технологі���

Фінансосфера (financescapes) формується �авдяки вал�тним і товарно-
сировинним потокам, які не ма�ть політичних та культурних меж��

�нформаці�ні потоки – продукція �асо�ів масової інформації, кіноіндустрії, 
шоу-�і�несу – творять медіасферу (mediascapes)��

О�ра�и, що їх вони продуку�ть, породжу�ть “каскад іде�”, які пошир��ться 
в гло�альному масшта�і і, як наслідок, постає ідеосфера (ideoscapes)��

Л�ди живуть і руха�ться в цих ландшафтах як частина спільнот рі�ного 
рівня – національних держав, су�культур, діаспор, су�національних о�’єднань, 
релігі�них, політичних та економічних рухів�� 

П’ять ландшафтів, �а Ападураєм, є своєрідними �удівельними �локами 
“уявних світів” – �агатьох світів, створених � історично укладених індивідуальних 
і групових уявлень л�де�, які прожива�ть у всьому світі�� Отже, індивід може 
формувати власне �ачення цих ландшафтів, реально а�о віртуально �еручи 
участь у творенні транснаціонального культурного простору�� 

Ц� тенденці� фіксу�ть і професори �токгольмської школи економіки Йонас 
Рідерстрале та К’єл Нордстрем у своєму �естселері “�і�нес у стилі фанк”�� �у-
часни� світ – селище у стилі фанк (на молодіжному жаргоні F�nky – стрьомно, 
кльово), емоці�не співтовариство нових інтелектуалів, яке �а�ується на єдності 
інтересів, життєвих по�иці� а�о професі�них �нань�� �віт, у якому ви�начальним 
принципом о�’єднання �ула географія та сусідство, відходить у минуле�� Раніше 
л�дина, яка народилася в Ніцці, там ходила до школи, прац�вала, виховувала 
діте�, виходила на пенсі�, помирала і там її ховали�� Нині вона не ро�ить кар’єри 
в одні� компанії, не прац�є пожиттєво на одного �оса�� �она – на�манець, яки� 
мандрує світом, відкидає традиці�ни� спосі� мислення, уникає нав’я�уваних 
роле� і о�сто�є право на власне Я�� “Раніше систему цінносте� ви�начали ло-
кально, нині вона не має географічних асоціаці��� У нашому світі церква стояла 
посеред села � мала монополі� на всі місцеві цінності�� Нині поруч і� церкво� 
ви неодмінно по�ачите мечеть�� �и пості�но стикаємося � рі�ними системами 
цінносте�… Актор Ричард �ір оголосив се�е �уддистом, водночас і далі реалі�о-
ву�чи успішну кар’єру в цілком не�удді�ські� атмосфері Лос-Анджелеса… Нову 
реальність відо�ражено у складі керівництва компані�, фут�ольних команд, у 
тому, що ми купуємо і їмо (курячі крильця по-та�ськи � італі�ськими макарона-
ми), як живемо і хто ми такі�� Культури, смаки, досвід �лива�ться, створ��чи 
фонтан достатку, � якого �ри�ка�ть цінності�� Усе �мішалося”, – стверджу�ть 
автори [3, с�� 219]��

�исновок�� �ло�алі�ація, � одного �оку, – своєрідна відповідь на виклики 
сучасної цивілі�ації – про�леми суспільного ро�витку, � якими вона �іткнулася 
на пору�іжжі двох тисячоліть, � іншого – вона не тільки сприяє їх ро�в’я�анн�, 
а � породжує нові про�леми а�о �агостр�є наявні�� �ло�альні процеси супереч-
ливі, вони можуть виявлятися як тенденції і до фрагментації, і до уніфікації�� Ці 
тенденції в сучасні� культурі ро�вива�ться паралельно: гло�алі�ація “�гори”, 
по вертикалі – як уніфікація культурної рі�номанітності, гло�алі�ація “�ни�у”, 
по гори�онталі – як осягнення культурної рі�номанітності світу, надання л�дині 
нових можливосте� ро�витку��



73№ 7, 2013       Соціогуманітарні проблеми людини

Філософсько-культурологічні виміри буття людини

Література

1. Бек У. Что такое гло�али�ация?<http://imp��r�dn��r�/ffec/philos/chrest/g18/bek��
html>��

2. Гидденс Э. Усколь�а�щи� мир: как гло�али�ация меняет нашу жи�нь�� ���: �есь 
�ир, 2004�� 

3. Нордстрем К., Риддерстрале Й. �и�нес в стиле фанк�� Капитал пляшет под 
дудку таланта�� �П-���: �токгольмская школа экономики в �анкт-Петер�урге, 
2002�� 

A concEPtuAl MAStEring  
of A PhEnoMEnon of culturAl globAliZAtion  

AnD thE iMAgES of thE globAliZED worlD

Olha Sinkevych

I�an Franko National Uni�ersity of L�i�,
Uni�ersytetska Str��, 1, L�i�, 79000, Ukraine, 

e-mail: kafedra_k�lt�ry@mail��r�

The contradictory trends in a development of the world and national cultures 
in terms of globalization are analysed. Modern concepts, which explain the 
nature and essence of cultural globalization, are examined; basic concepts 
of cultural globalization as a multi-pronged and multi-level process, which 
has a “vertical” and “horizontal, are investigated”.
Key words: globalization, culture, cultural isolationism, cultural polarization, 
cultural unification.

Стаття надійшла до редколегії 17.�1.2�12 17.�1.2�12
Прийнята до друку 2�.�2.2�12



74Соціогуманітарні проблеми людини           № 7, 2013

Філософсько-культурологічні виміри буття людини

УДК 378��091��12:069

ВИХОВАННя СТУДЕНТСЬКОї МОЛОДі  
В КОНТЕКСТі КУЛЬТУРНО-ОСВіТНЬОї ДіяЛЬНОСТі МУЗЕїВ
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Розкрито значення культурно-освітньої діяльності музеїв України. Ви-
світлено питання формування національної свідомості, забезпечення 
духовної культури студентської молоді з допомогою експозиційних 
матеріалів. Визначено роль музеїв у здійсненні основних напрямків 
виховання студентів.
Ключові слова: музеї України, вищі навчальні заклади, студентська 
молодь, напрямки і форми культурно-освітньої діяльності музеїв.

Ро��удова Української держави, відродження української нації потре�у�ть 
формування та впровадження сучасної освіти і виховання студентської молоді, 
які ма�ть стати складово� частино� національного виховання громадянина 
України�� Осо�ливої ваги у реалі�ації цього �авдання на�уває система органі�ації 
навчально-виховного процесу в �акладах освіти, яка, на думку П�� Щер�аня, “…є 
тіє� сило�, яка ро�ить громадян спроможними компетентно � відповідально 
�рати участь у житті суспільства” [26, с�� 12]�� �есь комплекс ро�оти � цілісного 
формування осо�истості студентської молоді �осереджени� в єдиному плані 
виховної ро�оти �НЗ, яки� складається на навчальни� рік і відо�ражає �начну 
частину тематичних �аходів, що проводять у виші [22]�� Значну роль у системі 
навчально-виховного процесу і� студентсько� молодд� відводять му�е�ним 
�акладам України�� �у�е� є тим середовищем, яке допомагає �алучити студен-
тів до національних цінносте�, духовного досвіду поколінь тоді, коли процес 
реформування освіти прямо пропорці�но �алежить від рівня ро�витку культури, 
про що �деться в Національні� доктрині ро�витку освіти України у XXI столітті 
[14]�� �правжність, достовірність, �е�посередність контактів і� предметами націо-
нальної культурної спадщини, примат ві�уального спосо�у подання інформації 
над вер�альним – ось головні риси, що відрі�ня�ть му�е� від інших виховних 
інститутів, які форму�ть і ро�вива�ть творчу осо�истість у креативному освіт-
ньому соціумі�� 

�учасни� стан суспільства �алежить не лише від пока�ників економічного 
ро�витку, але від тих капіталовкладень, яке це суспільство вносить у підготовку 
ма��утнього покоління�� Перспективи ро�витку кожної держави прямо пропор-
ці�но �алежні від освіченості її громадян�� Так, Л�� �а�да аналі�ує роль му�еїв 
у �ді�сненні головних напрямків виховання студентів; Т�� Дугаєва ро�глядає 
питання формування національної свідомості, �а�е�печення духовної культу-
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ри студентської молоді � допомого� експо�иці�них матеріалів; Р�� �аньковська 
досліджує крає�навчі му�еї в регіональні� історії України; ��� �едведєва вивчає 
соціально-функціональни� аспект діяльності му�еїв вищих навчальних �акладів 
у процесі виховання студентів��

Мета статті – проаналі�увати му�е� як підсистему культури, яка має як 
�агальні характерні для неї властивості, так і осо�ливі��

Завдання му�е� полягає не в тому, що� дати фундаментальні �нання сту-
дентські� молоді, а у формуванні (вдосконаленні, �акріпленні) її ставлення 
до світу, �ого минулого�� �пецифіка освіти в му�еї полягає у �е�посередньому 
контакті � культуро�, яку відо�ража�ть конкретні му�е�ні експонати [27]�� �деї 
філософії культури, філософії сучасної освіти, а саме: культурни� ро�виток 
осо�истості, діалог культур, ��ереження і відтворення �агатства культурно-
історичних, морально-духовних цінносте�, підготовка ма��утнього спеціаліста 
�НЗ до оволодіння методами пі�нання і практики їхньої реалі�ації, відо�ража�ть 
сьогодні основни� �міст культурно-освітньої діяльності му�еїв��

Термін “культурно-освітня діяльність” ро�повс�дився в українські� му�е�ні� 
справі на початку 1990-х років�� Його активне використання �умовлено появо� 
нових підходів у ро�оті � му�е�ними відвідувачами, до цього переважали такі 
терміни: “культурно-просвітницька ро�ота”, “масова політико-просвітницька 
ро�ота” та “науково-просвітницька ро�ота” [8]�� Культурно-освітня діяльність, 
як один і� провідних напрямків му�е�ної ро�оти, в якому реалі�ується виховна 
функція му�е�, �ді�сн�ється у �е�посередньому контакті � му�е�но� ауди-
торіє��� �іцне наукове підґрунтя культурно-освітньої діяльності му�еїв станов-
лять культурно-ро�виткови� і виховни� характер навчання�� Невипадково, про 
що свідчить статистика, у му�еях �олландії, Данії, Англії, Німеччини, Польщі 
на��ільш потенці�ні групи відвідувачів – це учні та студенти (понад 70 %), які 
приходять до му�е� ра�ом �і своїми педагогами [4]�� Культурно-освітні� потенціал 
му�е� полягає в унікальні� можливості одночасного впливу на інтелектуальну 
� емоці�ну сфери осо�истості�� �нформація, яку студенти отримали  в му�еї, 
активі�ує їхн� емоці�ну сферу, ро�виває інтелект і є умово� для осо�истісного 
росту�� Теоретичні �нання, на�уті в му�еї, орієнтовані на формування і ро�виток 
практичного досвіду у процесі пі�нання світу�� Отже, органі�ація ефективної куль-
турно-освітньої діяльності в му�еї сприяє соціальному вихованн� студентської 
молоді, формуванн� у неї системи соціально-ціннісних орієнтаці�, підвищенн� 
�агального рівня культури, ро�витку творчої осо�истості тощо�� 

Значення культурно-освітньої функції му�еїв �ули окреслені ще в працях 
стародавніх філософів�� Досить �гадати “Закони Платона”, в яких ідеться про 
стародавньоєгипетське мистецтво як �асі� освіти і культурного виховання мо-
лоді�� Пока�ово � те, що відоми� Александрі�ськи� мусе�он �ув як науковим, так 
і вищим освітнім �акладом [19]�� Аналі� наукових пу�лікаці� провідних спеціалістів 
у галу�і му�еє�навства дає підстави скласти достатньо повну уяву про сучасне 
культурно-освітнє при�начення му�е� [28; 29]�� Процеси державотворення, які 
ро�почалися в Україні після проголошення не�алежності, спричинили �міни в усіх 
сферах життєдіяльності українського суспільства�� Утвердження демократичних 
цінносте� як пріоритетних при�вело і до перегляду ролі та функці� му�еїв у їхні� 
культурницько-освітні� діяльності�� До проголошення не�алежності української 



76Соціогуманітарні проблеми людини           № 7, 2013

Філософсько-культурологічні виміри буття людини

державності їхня ро�ота ґрунтувалася не на національні� основі, а відповідно 
до чинної політи�ованої моделі му�е�, яки� ро�глядав їхн� діяльність як �асі� 
наочної іл�страції політичної доктрини�� Тому � осо�ливо� гострото� постала 
про�лема відповідальності му�еїв �а те, які ідеї вони нестимуть у середовище 
студентської молоді [21]�� 

У Законі України про му�еї та му�е�ну справу �а�начено, що “му�еї при�на-
чені для вивчення, ��ереження та використання пам‘яток природи, матеріальної 
і духовної культури, прилучення громадян до над�ань національної і світової 
історико-культурної спадщини” [6, с�� 191]�� �ьогодні му�е� у системі сучасної 
культури – це не просто місце ��ереження матеріальних та духовних пам’яток 
історії, а унікальни� �агатофункціональни� комплекс, що характери�ується ос-
вітньо-виховно� спрямованіст� та має �а мету творчи� ро�виток осо�истості�� 
Функції освіти і виховання в му�еї ґрунту�ться на інформаці�них та експресив-
них властивостях му�е�ного предмета�� �они �умовлені пі�навальними, куль-
турними �апитами відвідувачів і �ді�сн��ться у рі�них формах експо�иці�ної 
та освітньо-виховної діяльності му�е��� Освітня функція му�е�, яки� виник і� 
потре�и л�дини наділяти ціннісним �містом певні предмети � явища, спрямо-
вана на формування ціннісного ставлення до культурно-історичної спадщини�� 
Така функція �ді�сн�ється специфічно – у діало�і му�е� � відвідувачем, яки� 
має право ви�ору � інтерпретації по�аченого � почутого�� Тому в нові� освітні� 
концепції велику роль приділя�ть  апеляції до внутрішнього світу л�дини, її 
чуттєво-емоці�ної сфери та творчої уяви�� Освітня діяльність стала одним і� 
ви�начних факторів виникнення, ро�витку � удосконалення соціокультурної 
орієнтації му�е�, що підтверджується вивченням, у�агальненням � системати�а-
ціє� українського � �ару�іжного досвіду [12, c�� 13]�� Виховна функція спрямована 
на соціальне виховання студентської молоді: гармоні�аці� �і соціумом, форму-
вання толерантного ставлення до представників рі�них соціальних, етнічних, 
конфесі�них, політичних, професі�них, вікових, культурних груп та о�’єднань; 
формування у неї системи соціальних норм поведінки і культурних цінносте� 
(національно-патріотичних, громадянських, морально-етичних, корпоративних 
тощо), художньо-естетичних смаків [10]��

� умовах утвердження державності діяльність му�еїв на�ула якісно нового 
�місту�� �ьогодні їхня культурно-освітня функція реалі�у�ться в освітніх програ-
мах, культурно-мистецьких акціях, тісні� співпраці � навчальними �акладами�� 
�рахову�чи все�роста�чі потре�и студентської молоді у пі�нанні правдивої 
історії нашої �атьківщини, суті � причин ще �овсім недавнього �амовчування 
а�о викривлення �агатьох фактів, поді�, життя та діяльності історичних осі�, 
наукові працівники му�еїв ретельно дослідили теми, які раніше не висвітл�вали�� 
Це дало �могу підготувати нові лекції, екскурсії, цикли �анять, �есід, вечорів, 
му�е�них уроків, пересувних му�е�них виставок, які �начно ро�ширили систему 
�аходів для студентської молоді [17]�� Тематична спрямованість експо�иці� та 
форми культурно-освітньої ро�оти му�еїв почали відігравати щора�у �ільшу 
роль, як дієви� �асі� виховання студентів�� �они спрямовані на:

– формування у студентські� молоді національної свідомості � патріоти�му; 
– на�уття молодим поколінням соціального досвіду, успадкування духов-

них над�ань українського народу;
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– переорієнтаці� на ро�виток �ді�носте� студентів їхнього професі�ного 
становлення, істотне підвищення �агальної культури осо�и, формування 
громадянської по�иції; 

– становлення гармоні�но ро�виненої осо�и, що поєднує в со�і духовне 
�агатство, моральну чистоту, художньо-естетичну, правову, екологічну 
культуру�� 

Отже, сутність культурно-освітньої діяльності му�еїв – формувати студент-
ську молодь чере� му�е�ні �асо�и системи національно-патріотичних, історико-
культурних, духовних, громадянських, �агальнол�дських цінносте�, ро�вивати 
духовну культуру осо�истості, ��агачувати їхні� інтелектуальни� потенціал��

Нео�хідно �а�начити, що культурно-освітня діяльність у му�еї �удується на 
передачі культурних норм і цінносте� соціального досвіду, акумульованого у 
пам’ятках матеріальної і духовної культури�� Ті чи ті форми культурно-освітньої 
діяльності му�е� �алежать від профіл� му�е�, яки� відо�ражає �ого специфіку, 
сутність � унікальність�� � Україні функціонує 445 му�еїв рі�них профілів і форм 
власності та 3887 му�еїв при навчальних �акладах [3, с�� 528]�� Їхні експонати 
��еріга�ть �е�цінну історико-культурну спадщину українського народу, яка має 
колосальни� потенціал для виховної діяльності�� Жоден підручник, посі�ник чи 
навіть електронни� носі� не дасть студентам того �агатого матеріалу, про яки� 
�можуть ро�повісти му�е�ні експонати�� �у�е�ні пам’ятки історії та культури 
допомага�ть �ільш яскраво ро�крити перед студентами історичну спадщину, 
�ро�уміти процес ро�витку суспільства і �ого культури від на�давніших часів 
до сьогодення��

Культурно-освітня діяльність му�е� �удується на передачі культурних норм 
і цінносте� соціального досвіду, акумульованого у пам’ятках матеріальної і 
духовної культури�� Для всіх му�еїв, не�алежно від їхнього профіл�, головним 
напрямком культурно-освітньої діяльності є формування основ національно 
�орієнтованої осо�истості [20]�� Ц� ро�оту проводять �гідно � Концепціє� 
національного виховання студентської молоді, в які� ви�начено, що одним і� 
головних �авдань вищої школи є національна спрямованість освіти, осново� 
якої має �ути національна психологія, культура та історія, а також �агально-
л�дські духовні над�ання [7]�� Тому вся діяльність му�еїв спрямована на д�а�-
ливе ставлення студентів до рідної мови, культури, традиці�; відповідальність 
�а природу рідної країни; потре�у �ро�ити сві� внесок у дол� �атьківщини; 
прагнення праці на �лаго рідної країни, її народу�� Такі напрямки національ-
ного виховання реалі�у�ть у му�еях чере� органі�аці� тематичних виставок 
та проведення �аходів, присвячених Дням українського ко�ацтва, �о�орності 
� Не�алежності України, пам’яті героїв Крут, трагедії �олодомору в Україні 
1932–33 рр�� (під час тижня вшанування пам’яті жертв �олодомору, �аходу-
реквієму “�вічка пам’яті”) та ін��

Нео�хідно �а�начити, що �начна частина му�еїв України належить до на�-
�ільш ро�повс�дженого їхнього типу – науково-освітніх му�еїв�� Культурно-ос-
вітня діяльність цих му�еїв �е�посередньо реалі�ується відповідно до сформо-
ваної ними концепції му�е�ної комунікації�� �они �а�ма�ться і дослідницько� 
ро�ото�, яка орієнтована насамперед на масового відвідувача�� Фонди му�еїв 
широко використову�ть в освітньо-виховні� ро�оті серед студентів�� У їхні� 
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діяльності �начну увагу приділя�ть створенн� експо�иці�, виставок і рі�них 
культурно-виховних �аходів�� Помітну роль серед цих му�еїв відігра�ть установи 
�агально-історичного профіл�, які форму�ть у студентів історичне �нання�� �оно, 
на думку Х�� Ортеґи-і-ґасета, є одним і� на�важливіших гуманітарних �нань�� Уче-
ни� наголошував, що історичне �нання є нео�хідним для �апо�ігання наївних 
помилок минулого�� “Нам потрі�ни� �уде весь досвід історії, – писав він, – що� 
не канути в минуле, а ви�ратися � нього”�� �сторичні� освіченості л�дині вчени� 
надавав великого �начення, а історичну неосвіченість на�ивав “відкатом до 
варварства” [16, c�� 309, с�� 333]�� �ивчення і пока� минулого на рівнях історичного 
су�’єкта, міського соціуму, історії країни, всесвітньої історії в історичних му�еях 
є важливо� умово� для ро�уміння студентами �агатофакторності історичного 
процесу і ро�витку культури�� 

Осо�ливо важливим у цьому контексті є �нання рідного кра�, �ого слав-
ного минулого, трагічних та героїчних сторінок, над�ань культури та високого 
мистецтва�� �аме крає�навчі му�еї да�ть �могу гли�ше вивчити історі� пев-
ного кра� (о�ласті, ра�ону, міста, села)�� �пецифіка цих му�еїв у тому, що 
вони поєдну�ть риси му�еїв історичного і природничонаукового профілів, 
іноді ма�ть художні, етнографічні, літературні та меморіальні відділи, тому їх 
�арахову�ть до групи му�еїв комплексного профіл� [11, c�� 9]�� У нових умовах 
крає�навчі му�еї для студентської молоді виступа�ть як своєрідні літописці 
історії свого кра��� Експо�иції цих му�еїв �а допомого� “мови рече�” ( му�е�них 
предметів ) створ��ть своєрідні моделі певних процесів і періодів історії та 
культури, є “своєрідними народними кафедрами пропаганди і популяри�ації 
рідного кра�”��

�е� л��ові до �атьківщини, готовності примножувати її �агатства, о�ерігати 
честь і славу, а �а нео�хідності – віддати життя �а її сво�оду і не�алежність, 
л�дина не може �ути громадянином�� На жаль, як свідчать дані соціологічних 
досліджень, проведених Українським центром економічних та політичних до-
сліджень ім�� О�� Ра�умкова, рівень патріоти�му українських громадян є недостат-
ньо високим�� На �апитання “Чи вважаєте �и се�е патріотом України?” 44,2 % 
респондентів відповіли “так”, 35,6 % “скоріше так”, 9,7 % “скоріше ні”, 4,3 % “ні”, 
6,2 % “важко відповісти” [25]�� �ідсутність належного патріотичного виховання 
студентів може спричинити сер�о�ну духовно-моральну деформаці� суспіль-
ства�� Отже, сформувати у студентів почуття патріоти�му як на�важливішої 
духовно-моральної � громадянської цінності – нагальне �авдання виховної 
ро�оти �НЗ України [13]�� �тудентську молодь вихову�ть патрiотично у му�еях, 
врахову�чи специфiку навчальних дисциплiн вишів�� Органі�у�чи ц� виховну 
ро�оту, му�еї врахову�ть також те, що в Україні історично склався широки� 
спектр регіонально-політичних та регіонально-культурних відмінносте�, існує 
неодно�начне ставлення населення до �агатьох поді� минулого та сучасності�� 
Але патріоти�м і громадянськість повинні о�’єднувати українців, ��ерегти те, 
що протягом століть �уло нашо� мето�, – не�алежну державу�� У формуванні 
патріоти�му студентської молоді Львівщини важливу роль відігра�ть екскурсії 
до меморіальних му�еїв О�� �тепанів, О�� �есара�, Є�� Коновальця, ��� �андери, 
Р�� Шухевича�� �иховання студентів �НЗ на кращих прикладах життя �орців �а 
становлення української державності є одним і� на��ільш важливих шляхів 
формування патріоти�му студентської молоді��
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Кожни� народ, яки� прагне усвідомити своє місце у �агальноісторичному 
процесі, повинен досконало �нати сво� культуру, свої �вичаї, сві� традиці�ни� і 
сучасни� спосі� життя�� Тому осо�ливу роль у культурно-освітні� ро�оті серед сту-
дентської молоді відігра�ть етнографічні му�еї, які характери�у�ть національну 
своєрідність, ро�виток культури і по�уту українського народу, в�аємо�в’я�ок 
національних культур�� Упродовж останніх років спостерігаємо тенденці� до 
�ростання ролі етнографічних му�еїв у системі сучасних �асо�ів поширення 
етнокультурної інформації та популяри�ації культурної спадщини [1]�� �у�е�ні 
етнографічні колекції на�ува�ть статусу історико-культурних документів і �али-
ша�ться одним і� на�головніших джерел ретроспективних етнологічних студі� 
для студентської молоді�� 

Значну увагу художньо-естетичному вихованн� студентів приділя�ть 
му�еї о�ра�отворчого мистецтва (художні му�еї, Національни� му�е� у Львові, 
Львівська галерея мистецтв, картинні галереї о�ласних крає�навчих му�еїв)�� 
Експо�иції цих му�еїв по�удовані так, що� висвітл�вати евол�ці� ро�витку 
того чи того виду мистецтва в історичні� та осередкові� (�а мистецькими шко-
лами) послідовності [5]�� Культурно-освітня діяльність му�еїв о�ра�отворчого 
мистецтва спрямована на ро�виток естетичних потре� і почуттів, художніх 
�ді�носте� і творчої діяльності; формування у ма��утніх спеціалістів есте-
тичних поглядів, смаків, які ґрунту�ться на українських народних традиціях 
та кращих над�аннях світової культури; виро�лення умінь примножувати 
культурно-мистецьке над�ання народу, відчувати і відтвор�вати прекрасне у 
повсякденному житті�� З ціє� мето� в му�еях традиці�но проводять тематичні 
екскурсії, а також творчі �устрічі � відомими представниками о�ра�отворчого 
мистецтва��

Кожне явище, яким � яскравим і неповторним воно не �уло, по-справжньому 
пі�нається тільки в �агальному контексті літературного і культурного ро�витку 
на тлі епохи�� Тому велике �начення для студентської молоді має культурно-
освітня діяльність літературних та меморіальних му�еїв видатних культурних 
діячів, письменників і поетів�� Зокрема, в літературних му�еях �вано-Франківсь-
ка, Тернополя і Львова ��еріга�ться цілісні комплекси му�е�них предметів, які 
ро�повіда�ть про життєви� шлях і діяльність видатних галичан: ��� Шашкевича, 
��� �тефаника, Л�� �артовича, ��� Франка, ��� Павлика, Ю�� Федьковича, ��� Филип-
чака, У�� �амчука та ін�� [30]�� Нео�хідно �а�начити, що діалог між літературним 
му�еєм і відвідувачем �асновани� на �іткненні рі�них концепці� ро�витку куль-
тури�� Отже, му�е� слугує точко� перетину культурних потоків і �а�е�печує, � 
одного �оку, ста�ільність (��ереження традиці�них норм і цінносте�), а, � іншого, 
– динаміку ро�витку сучасної культури, пов’я�ану � впливом гло�альної соціаль-
ної культури�� �еморіальні му�еї володі�ть ни�ко� специфічних осо�ливосте�, 
які �е�посередньо вплива�ть на �міст їхньої культурно-освітньої діяльності�� 
�у�еєфікація літературної спадщини у цих му�еях подана як специфічни� куль-
турни� і освітні� процес, яки� повинен відо�ра�ити наступність у творчості того 
чи того письменника а�о поета, �ого слідування певним напрямкам і стилям�� Це 
відкриває студентам можливість �ро�уміти осо�ливості ро�витку літературного 
процесу в просторово-часових �мінах, умовно відчути се�е частино� цього 
культурного процесу��
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Підвищенн� інтересів студентської молоді до історії освіти і педагогічної 
думки �начно� міро� сприя�ть му�еї освіти [23]�� �а�чи цінні пам’ятки ос-
віти, вони відігра�ть важливу роль у висвітленні осо�ливосте� формування 
і ро�повс�дження �нань про історі� освіти, досвіду ро�витку освіти рі�них 
часів, вихову�ть шано�ливе ставлення студентів до над�ань культури в рід-
ному кра� і всього українського народу�� Ці му�еї стимул��ть дослідницьку 
діяльність студентів у напрямі їхньої педагогічної професі�ної підготовки, 
прилуча�ть студентів до охорони та популяри�ації скар�ів української куль-
тури, �решто�, сприя�ть їхньому національному вихованн� і �ростанн� 
му�е�ної культури��

Єдина установа культури в Україні, в які� �а допомого� �і�раних унікальних 
матеріалів ро�крито історі� становлення та ро�витку світових і національних 
релігі�, життя та діяльність церковних органі�аці�, – це Львівськи� му�е� історії 
релігії [9]�� У межах цього напряму для студентської молоді ро�крито духовні 
джерела українського народу (історія релігії, рі�номаніття вірувань в Україні, 
роль релігі�них конфесі� у державотворчих процесах нашого народу)�� Це спри-
яє ро�умінн� студентами в�аємовідносин л�дини та суспільства, л�дини і 
держави, л�дини та церкви; ролі та місця від�удованих, відроджених со�орів і 
монастирів, ново��удованих церков, каплиць у відродженні вікових моральних 
цінносте� українців��

�ажливим напрямком освітньо-виховної ро�оти серед студентської молоді 
є екологiчне виховання, яке спрямоване на утвердження у свiдомостi студентiв 
�нань про природу як єдину основу життя на Землi, переконань про нео�хiд-
нiсть гуманного ставлення до неї, осо�исту вiдповiдальнiсть �а ма��утнє, фор-
мування вмiння �дi�сн�вати дiяльнiсть, д�а�ливо о�ерiга�чи довкiлля�� Значну 
допомогу в проведенні екологічного виховання студентів нада�ть природничі 
му�еї, природничі експо�иції крає�навчих му�еїв, які сприя�ть формуванн� 
основ гло�ального мислення та екологічної культури; оволодінн� �наннями 
та практичними вміннями раціонального природокористування; вихованн� у 
молодого покоління почуття відповідальності �а природу як національне �а-
гатство; вихованн� готовності до активної екологічної та природоохоронної 
діяльності�� 

�ажливим соціальним інститутом, головне при�начення якого – навчати і 
виховувати студентську молодь, є му�еї �НЗ України [15]�� Ці му�еї сприя�ть 
тому, що� рі�ні форми му�е�ного типу (му�еї та виставки) по-своєму �могли � 
оживити навчальни� і виховни� процес, �алучити студентів до історії ул��лених 
спеціальносте�, пі�нання спадкоємності професі�ної ма�стерності від своїх 
попередників – відомих учених, випускників факультетів�� Освітньо-виховна 
функція му�еїв �НЗ на сучасному етапі ви�начає їхн� доміну�чу роль, оскіль-
ки вони є ді�сним інструментом у процесі соціального виховання студентської 
молоді�� Форми � методи ро�оти му�еїв �НЗ �і студентсько� молодд� �а всіма 
напрямами діяльності ма�ть чітко ви�начени� соціально-виховни� ефект [13,  
c�� 34]�� �у�еї �НЗ, осо�ливо останнім часом після пере�удови експо�иці�, можуть 
проявити се�е творчо і стати своєрідним експериментальним ма�данчиком у 
процесі отримання професі�них �нань і становлення гармоні�но вихованого 
спеціаліста��
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Отже, культурно-освітня діяльність му�еїв сьогодні стає одним і� пріори-
тетних напрямів му�е�ної ро�оти серед студентської молоді�� �у�еї ста�ть 
центрами неформальної освіти�� �твор��ть нові органі�аці�ні структури 
– му�е�ні культурні центри � врахуванням му�еїв, �орієнтованих на в�аємоді� 
� органами освіти, соціального �ахисту, установами культури, науки, мистецт-
ва [2]�� �они ма�ть �агато модифікаці�, ви�начених специфіко� територі�, 
осо�ливостями му�еїв і му�е�ної мережі, культурним потенціалом регіону, 
а головна їхня мета – допомогти студенту стати освічено� і культурно� 
л�дино��� Для підвищення ефективності використання му�еїв у культурно-
освітні� ро�оті �і студентсько� молодд� доцільно і далі ро�ро�ляти, шукати 
та вдосконал�вати виховну ро�оту �а допомого� му�е�них �асо�ів�� Цьому 
має сприяти підготовка му�еє�навчої навчально-методичної літератури�� За-
слуговує на увагу ро�ро�лена ��� �едведєво� програма “�у�е� для студент-
ської молоді” [24, с�� 130–131]�� Подальші напрями дослідження потре�у�ть 
вивчення всього комплексу комунікативних практик, що динамічно інтегру�ть 
до освітньо-виховного процесу у �НЗ; системати�ації уявлень про роль му�еїв 
у комунікаці�ному процесі та осо�ливості �ого використання у сфері освіти 
і виховання; вивчення �мін в умовах �ді�снення в�аємодії му�е� у просторі 
вищої освіти��
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ПРАВОСЛАВНОї ЦЕРКВИ 

Анатолій Яртись

Львівськи� національни� університет імені �вана Франка,
вул�� Університетська, 1, м�� Львів, 79000, Україна,

 e-mail: kafedra_k�lt�ry@mail��r�

Досліджено зв’язок релігії та етносу в історичному контексті. Про-
стежено взаємодію релігійного й етнічного чинників у розвитку 
християнської традиції в Україні. Акцентовано на провідній ролі ук-
раїнського православ’я в реалізації націоідентифікуючого фактора. 
Висвітлено рух за створення єдиної Помісної православної церкви в 
Україні, надання їй  автокефального статусу. 
Ключові слова: українське православ’я, етнос, релігія, автокефальна 
церква, релігійна конфесія, Помісна православна церква. 

Релігія на всіх етапах ро�витку �авжди становила своєрідни� індикатор 
етносу�� ��аємо�в’я�ок етносу та релігії в історичному контексті ро�гортається 
як етнорелігіогене�, що �а�нає  пості�ної евол�ції � виявляється в активному 
етнічному функціонуванні�� 

Етнос і релігія в�аємоісну�ть як функціональні суспільні компоненти: “етнос 
щодо релігії – як нео�хідни� ґрунт до виникнення, формування та реального 
свого �уття, а релігія щодо етносу – як суперечливи�, поліваріантни�  �а своїм 
характером духовни� важель впливу, своєрідни� інтегратор етносу” [15, c�� 3]��

�продовж  ро�витку християнської традиції в Україні сформувалася чіт-
ка схема в�аємо�в’я�ку релігі�ного � етнічного, кожне дало �могу трактувати 
релігі� як одну � ідентифікаці�них о�нак нації�� У цьому контексті первинна 
роль націоідентифіку�чого чинника  належить українському православ’��� Хоча 
�годом, у ХV� ст��, він уже простежується у греко-католици�мі, а також окремих 
протестантських релігі�них о�’єднаннях�� 

У до�у активного функціонування в структурі Константинопольського пат-
ріархату українське православ’я вважалось уже культурно-історичним фено-
меном �і специфічними рисами та виявами�� Тому відродження в роки не�алеж-
ної України  православ’я як власне національно-духовного явища перед�ачає 
насамперед повернення до само�утності, що “виокремл�вала �ого в право-
славному світі перших семи століть другого тисячоліття��  Ця само�утність не є 
чимось націоналістичним, а є ді�сно, витоково� християнськіст�, ��ережено� 
в українських формах її вияву” [5, c�� 106–107]��  

У сучасні� вітчи�няні�  історико-філософські� та релігіє�навчі� літературі 
про�лема відродження українського православ’я як етнонаціонального фено-
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мену висвітлена в окремих наукових пу�лікаціях, провідне місце �-поміж  котрих 
посіда�ть  монографічні дослідження відомих науковців України А�� Колодно-
го, П�� Яроцького, ��� �ондаренка, ��� Єленського, ��� Журавського�� А�� Пашука, 
��� Пащенка, О�� �агана, Л�� Филипович, О�� Шу�и та ін�� [1; 4; 8; 9; 11; 12; 13; 14; 
15; 17]��  

�сторія православної церкви в Україні  аналі�ується також у працях окремих 
православних �огословів, �окрема ��� �ласовського “Нарис історії української 
православної церкви”, ��� Огієнка “Українська церква”, Ю�� Федоріва “�сторія цер-
кви в Україні” тощо�� 

Формування українського православ’я від�увалося в руслі �агальних мен-
тальних впливів українства, �ого окремішнього спосо�у життя, специфіки мен-
тальної культури�� Тому воно не спри�няло від ві�анті�ської православності 
як матірної ані її �акостенілу ортодоксальність,  ані а�сол�ти�аці� аске�и  як 
єдиної форми праведності�� 

�сторія українського народу та �ого держави �асвідчує, що на їхні� ро�виток  
упродовж століть впливали рі�ні чинники, насамперед економічні, політичні 
� духовні�� �агому роль відіграли також етнонаціональні та релігі�ні фактори, 
в�аємо�в’я�ок між котрими на східнослов’янських �емлях виник ще в я�ични-
цькі часи�� �� �апровадженням християнства в Київські� Русі етнонаціональні � 
релігі�ні процеси  від�ува�ться у �в’я�ку не лише між со�о�, а � і� державним 
та політичним ро�витком  українського суспільства��  

На християнську релігі� як на державотворчу силу опиралися київські та 
галицько-волинські кня�і�� �ажливого �начення у внутрішні� та �овнішні� політиці 
надавалося релігі�ному чиннику в українські� ко�ацькі�  державі та в Українські� 
Народні� Респу�ліці�� �елике �начення ї� належить у сучасному українському 
державотворенні, національному відродженні��

Запровадження християнства в Русі-Україні східного ві�анті�ського о�ряду 
�уло не лише релігі�но� потре�о�, а � державно� нео�хідніст��� Ця релігія 
відповідала і внутрішнім, і �овнішньополітичним інтересам  східних слов’ян�� 
Християнство �міцн�вало устої давньоруської держави, сприяло встановленн� 
економічних, торговельних та культурних відносин � цивілі�ованими країнами, 
привносило у середовище східнослов’янських народів етноінтеграці�ни� потен-
ціал, традиції поліетнічної Римської імперії�� 

Християнство долало ро�рі�неність східнослов’янських племен, єднало їх 
у цілісни� державни� та етнонаціональни� органі�м, компенсувало відсутність 
у Русі-Україні єдиної ідеологічної основи консолідації суспільства�� Кня�ь �оло-
димир усвідомл�вав, що правити тако� велико� державо�, як Київська Русь 
неможливо �е� всеохопл��чої сили, �е� центральної ідеї�� Тако� ідеє� і стало 
християнство�� 

Досліджу�чи місце християнської релігії в етнонаціональному ро�витку 
України, О�� Шу�а доходить виваженого висновку: “Київська Русь �ула історично 
першо� формо� української державності, а християнство першо� державно� 
ідеологіє�”�� Завдяки при�нятт� християнства Київ став одночасно і політич-
ним і релігі�ним центром середньовічної Русі-України�� �іжнародни� авторитет 
Києва настільки �ріс, що �ого порівн�вали �і “священним градом” Єрусалимом 
та “новим Єрусалимом”  –  Константинополем�� Християнство стало у Київські� 



86Соціогуманітарні проблеми людини           № 7, 2013

Філософсько-культурологічні виміри буття людини

Русі державно� релігіє�, а церква – політично� інституціє�, яка в�яла на се�е 
виконання  �агатьох державних функці�, �окрема судових [3, c�� 49–54]��

Після офіці�ного хрещення територія Русі-України перетворилася  на арену 
поєднання двох культурно-релігі�них традиці� – ві�анті�сько-християнської та 
слов’янсько-я�ичницької�� Унаслідок цього �’явився слов’янськи� варіант спо-
чатку християнста, а �годом і православ’я, яке українські релігіє�навці останнім 
часом на�ива�ть київським християнством [18, c�� 71]�� 

Зі �апровадженням християнства в Київські� Русі ро�почався процес тво-
рення власної національної  церковної інституції��  Її уосо�ленням в Україні �ула 
Київська митрополія, підпорядкована �е�посередньо Константинопольському 
патріархові��  Київські кня�і  від Ярослава �удрого, дотриму�чись державно-
політичних інтересів, �ро�или чимало спро� по��утися ві�анті�ської церковної 
�алежності чере� �ведення на київську кафедру власних ієрархів�� Однак ці 
домагання тривали� час  Константинополь, що прагнув не втратити впливу на 
Київську митрополі�, не підтримував��

Першо� спро�о� на шляху до створення власної ієрархії християнських 
святих стала органі�ація �ратів Ярослава �удрого – �ориса і �лі�а, які  �аги-
нули в міжусо�ні� ві�ні�� Християнськи� культ почав на�увати національного 
�а�арвлення�� “�становлення шанування перших руських святих, – �а�начав  
Д�� Ліхачов, – стало торжеством національної політики Ярослава і на�уло форми  
національного культу” [7, c�� 65]��

Українці впродовж століть виро�или власне, своєрідне ро�уміння 
православ’я�� Потрапивши і� �і�антії на східнослов’янські �емлі, в�аємоді�чи  
тривали� час � елементами української культури, по�уту, народних традиці�, 
�вичаїв та о�рядів, воно поступово втрачало попереднє етнічне �а�арвлення, 
на�увало  �агальнол�дських та місцевих о�нак�� При�ма�чи християнство, Ук-
раїна християні�увалася, а християнство та церква � її характером, при�нятим  
від �і�антії – україні�увалися�� Утвердилося історико-культурне явище, яке ми 
на�иваємо українським православ’ям [6, c�� 46]�� Як певна релігі�на система воно 
сформувалося впродовж семи століть (Х–ХV�� ст��) автономного функціонування 
Київської митрополії в структурі Константинопольського патріархату�� � цьому 
відо�ра�ились осо�ливості при�няття християнства українським етносом у 
століття �ого хрещення, своєрідність пристосування християнства до існу�чих 
релігі�них вірувань, насамперед до я�ичництва�� 

Характерні риси українського православ’я, поєднання та практична реалі-
�ація котрих ро�ить �ого само�утнім національно-культурним явищем,  – со-
�орноправність, демократи�м, євангелістськість, по�утовість, національність, 
відкритість до інших релігі�них напрямів та ін�� 

Соборноправність  виявляється передусім у тому, що кожен � її ієрархів  
керує церкво� не самочинно і самовладно�� Усі церковні посади ви�орні�� При-
нципи со�орноправності � ви�орності духовенства �умовили перетворення 
Української православної церкви на живи� національни� органі�м, що о�ерігає 
і конденсує  духовні сили народу�� 

Демократизм притаманни� о�рядові� практиці церкви�� Під час відправи 
служ�и �ожої, священики повинні стояти в один ряд, а не висувати старшого 
�а чином наперед�� Євангеліє читається о�личчям до вірних і �а відкритих две-
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ре� вівтаря�� Рівноправність і демократи�м світських елементів стали умово� 
формування і тривалог функціонування такого унікального явища, як �ратства, 
котрі виконували роль  церковно-культурних і освітніх органі�аці��� 

Євангелістськість характери�ує насамперед неспри�няття церкво� це-
�орепапі�му, привнесеного у християнство ві�антеї�мом�� Євангелістськість  
українського  православ’я �асвідчує а�сол�ти�ація ним моральних чинників 
християнства�� �еручи до уваги те, що �сус Христос  приніс у світ �ратерство, 
українські православні духівники виступали �а рівність усіх л�де� на цьому 
світі�� 

Побутовість  виражається в тому, що воно формувалося на теренах по-
�утового життя народу, �ого  господарчої діяльності, а тому  в �ого о�рядові� 
практиці  ��ереглося чимало �вичаєвих елементів � народних традиці��� 

Національна інституційність українського православ’я виявляється пере-
дусім в о�рядово-культові� сфері�� Так, у храмах України практикувався о�ряд 
“уцерковлення новонародженого”�� Чере� десять днів після народження дитини 
�атьки �шли � не� в храм, а священик �рав дитину на руки і �аходив � не� 
до вівтаря, якщо це �ув хлопчик, а дівчинку підносив до царських воріт�� � Ук-
раїнські� церкві о�ов’я�ковим �ув ритуал  ношення хреста перед митрополитом  
– першосвящеником��

Національність православ’я  на українських �емлях виявлялася також у 
своєрідному спри�нятті ним науки �вятого Письма, догматів і канонів христи-
янства�� Онаціональненн� християнства  в Україні сприяло і те, що � ХV�� ст�� 
Євангеліє та Апостол в її храмах читали українсько� мово��� �икористання 
рідної мови у �огослужінні вважалося непорушним �ожим �аконом��   

Соціальність  українського православ’я, яку інколи ототожн��ть � народніс-
т�, виявляється насамперед у �алученні мирян до активної участі в церковному 
житті�� �аме вони поставали гарантом  со�орноправності церкви�� 

Толерантність  і відкритість  до рі�них релігі�них напрямів сформувалися 
ще в період кня��вання �олодимира �еликого�� Осо�ливо відкритим воно є до 
католици�му, �апо�ичило від нього ни�ку канонічних і о�рядових елементів, а 
також до я�ичництва, ��ерігши у по�утові� сфері ма�же всі о�рядові форми�� 
�аме відкритість українського православ’я дало �могу �ому постати як вселенсь-
ке  явище, а �ого історії на�ути �агальнол�дської  �начущості�� 

Однак унаслідок політичної угоди, підписаної в січні 1654 р�� між росі�ським 
царем Олексієм Романовим і гетьманом �огданом Хмельницьким  про приєд-
нання України до Росії, Православна московська церква ро�горнула наступ 
на не�алежну Київську митрополі��� �ідтоді починається ступеневи� �анепад і 
планова русифікація Української православної церкви�� 

Після Переяславської Ради у росі�ських релігі�них колах відра�у постало 
питання про �міну �рисдикції Київської митрополії � Константинопольського 
патріархату на �осковськи��� У 1686 р�� новоо�рани� митрополит �вятополк-
Четвертинськи� свідомо  �важився на це� крок��  З приєднанням Київської мит-
рополії до Росі�ської православної церкви  вона поступово починає втрачати 
риси національної само�утності�� �о�орни� устрі� митрополії скасовувався, 
о�межувалося церковне самоврядування, при�начення єпископів від�увалося 
�а участ� московського царя�� 
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За цар�вання Петра � та Катерини �� політика світської та церковної руси-
фікації України стала �начно активнішо� і на�ула цілеспрямованого характеру�� 
Ро�почався активни� наступ цари�му на українську мову, національну освіту, 
�а�оронялося видання українських церковних книг, �удівництво та ро�пис храмів 
в українському національному стилі�� 

Наприкінці Х�Х – початку ХХ ст��, не�важа�чи на �начне посилення русифі-
кації, в Україні почав відроджуватися і пошир�ватися національни� рух, яки� 
ро�гортався під гаслом створення суверенної самості�ної Української держави�� 
“�ідроджувана українська національна ідея охопл�вала також релігі�не сере-
довище�� Нижче духовенство, прожива�чи в гущі народних мас, навіть �а тиску 
русифікованих офіці�них церковних структур не могло повніст� і�ол�ватися 
від українських викликів і підтримувало національно-ви�вольни� рух�� Частина 
священнослужителів, не піддавшись тотальні� русифікації, відроджувала націо-
нальні традиції у церкві, виголошувала церковні промови українсько� мово��� 

Нова хвиля національного відродження, �окрема релігі�но-церковного, �ула 
пов’я�ана � подіями національно-демократичної револ�ції в Україні 1917–1918 рр��  
У це� період активно ді�ть усі сфери національного життя�� Паралельно � �о-
роть�о� �а автономни� статус та державни� суверенітет України ро�гортається 
рух �а створення не�алежної Української православної церкви�� Очолив �ого 
видатни� церковни� діяч митрополит �асиль Липківськи���

Тривала русифікаторська діяльність росі�ського самодержавства і росі�ської 
православної церкви в Україні �начно посла�ило етнонаціональну і конфесі�ну 
ідентичність українського народу�� Її �алишки стали осново� для ма��утнього 
національного та релігі�ного відродження�� 

З перемого� в Україні національно-демократичної револ�ції та проголошен-
ням Української Народної Респу�ліки у 1918 р�� виникли умови для �аснування 
Української Автокефальної православної церкви�� Провідниками руху �а прого-
лошення автокефалії виступили відомі церковні та громадсько-політичні діячі 
України протоієре� �асиль Липківськи�, громадсько-політични� діяч �икола 
�іхновськи�, представник гетьманського уряду Олександр Лотоцьки�, ви�начни� 
церковни� та державни� діяч �ван Огієнко�� 

Прихильники автокефалії у �ере�ні 1919 р�� �аснували в Києві гурток �а 
створення першої української православної громади, яки� не�а�аром реоргані-
�увався у парафі� у �иколаївському со�орі на Печерську�� Згодом українські 
парафії �ули �асновані при Андріївському та �офіївському со�орах, а також 
при церкві �в�� �ллі�� 

У квітні 1919 р�� �ула �аснована �сеукраїнська православна церковна рада в 
оновленому складі як осередок �ороть�и �а не�алежну Українську православну 
церкву�� Рада у травні ухвалила постанову – її можна на�вати Деклараціє� не-
�алежності Української православної церкви�� Це підтримали сотні українських 
парафі�, серед яких і �о�ор Київської єпархії�� 

�сеукраїнськи� православни� со�ор �ув скликани� у жовтні 1921 р�� �ін 
офіці�но проголосив автокефалі� Української православної церкви�� У посланні 
до вірних со�ор �акликав віру�чи� народ українськи� стати вільним керівником 
у свої� церкві і самосо�орним голосом вирішувати всі церковні справи�� �о�ор 
висвятив перших ієрархів УАПЦ – митрополита �асиля Липківського � архіє-
пископа Нестора Шараївського�� 
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Після со�ору УАПЦ 1921 р�� у �агатьох містах України стали відкриватися 
автокефальні парафії, органі�ову�ться �огословські курси, гуртки та �ратства, 
видавався журнал “Церква і життя”�� Активі�увалась місіонерська діяльність у 
місцях ро�селення українців в �Р�Р і �а кордоном�� Автокефальна православна 
церква давала �могу віру�чим спілкуватися � �огом у молитвах та �огослужіннях 
рідно� мово�, відновл�вати і ро�вивати українські релігі�ні �вичаї, традиції, 
церковни� спів тощо�� 

�ажлива роль у справі україні�ації церкви належала діяльності на посаді 
міністра ісповідань Української Народної Респу�ліки ��� Огієнка�� �ін кваліфіко-
вано ро�ро�ив концепці� української національної церкви, дав її історичне, 
політичне � канонічне о�ґрунтування�� Про�леми діяльності української церкви 
він ро�глядав у неро�ривні� єдності � про�лемами української державності, 
культури та мови, переконливо пока�ав нео�хідність утвердження її автоке-
фалії�� ��� Огієнко вважав Українську православну церкву цілком не�алежно� 
від росі�ської, апостольсько�, со�орноправно�, демократично�, національно 
�орієнтовано� в ідеології, о�рядах, дієвим �асо�ом відродження української 
нації�� [18, c�� 105–106]�� 

� умовах �ільшовицького тоталітарного режиму УАПЦ проіснувала недовго�� 
�она не мала �моги в і�ольовані� від світу тоталітарні� державі налагодити 
контакти � іншими православними церквами світу і домагатися свого ви�нання 
вселенським православ’ям�� На адресу церкви посипались �е�підставні �вину-
вачення у націоналі�мі, сепарати�мі, контрревол�ції, петл�рівщині�� У 1930 р�� 
УАПЦ �ула �винувачена в антирадянські� діяльності � гане�но ліквідована�� 
�осковсько-�ільшовицьки� режим остаточно і �ридично �нищив її, очистивши 
простір для подальшого панування в Україні Православної церкви �осковського 
патріархату�� 

Недо�ро�ичлива по�иція Росі�ської православної церкви простежується у 
�воліканні ро�гляду питання про надання автокефального статусу Українські� 
православні� церкві, підтримці не� тієї частини православних віру�чих, ду-
ховенства, ієрархів в Україні, котрі орієнту�ться на �осковськи� патріархат і 
не ви�нанні тих, хто прагне творити не�алежні церковні структури�� Аналі�у�чи 
релігі�ну ситуаці� в Україні, ��� �ондаренко слушно �ауважує:: “�индром “стар-
шого �рата” простежується не лише в економічні�, ві�ськові�, але � у церковні� 
сфері” [13, c�� 185]�� 

Росі�ська православна церква, опинившись перед �агро�о� втрати ук-
раїнського православ’я, вирішила дещо поступитись�� Першим кроком стало 
пере�менування Українського ек�архату на Українську православну церкву�� До 
невідкладного вирішення цього питання її �мушував приї�д в Україну �і �ША  
(20 жовтня 1990 р��) �аочно о�раного �о�ором Української автокефальної право-
славної церкви патріарха Київського і всієї України �стислава (�кринника), яки� 
18 листопада 1990 р�� мав �ути інтроні�овани� на патріарши� престол�� Намага-
�чись випередити ці події у �оскві 25–27 жовтня 1990 р�� спішно �уло �і�рано 
Архієре�ськи� �о�ор Росі�ської православної церкви, що при�няв ухвалу про 
надання Українські� православні� церкві не�алежності � самості�ності в управ-
лінні [10, c�� 4]�� Наступного дня – 28 жовтня до Києва при�ув патріарх �осковськи� 
Алексі� �� для урочистого вручення у �офії Київські� предстоятел� Української 
православної церкви Філаретові грамоти  про не�алежність церкви�� 
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Отже, під тиском національно-ви�вольного руху Росі�ська православна 
церква �мушена �ула ро�ширити суверенітет Української православної церкви, 
котра, однак, �алишалася в �рисдикції �осковського патріархату і �о�ов’я�ана 
�ула наглядати �а виконанням рішень Помісних со�орів Росі�ської православ-
ної церкви�� 

Унаслідок поступок Українська православна церква на�ула статусу �ли�ь-
кого до автономного�� Проте до офіці�ного проголошення не�алежності України 
вона навіть теоретично не мала шансів отримати автокефалі� від  �осковського 
патріархату�� 

Не�важа�чи  на часткове отримання автономії, органі�аці�не � іде�не ро�-
межування між Українсько� та Росі�сько� православно� церкво� не від�улося: 
�осковськи� патріархат �алишав �а со�о� право �атверджувати рішення �иноду 
Української православної церкви, при�начати архієреїв, формувати  �агально 
церковни� ��джет�� 

З проголошенням  державного суверенітету України в релігі�но-церковному 
житті від�улися великі �міни�� Нової актуальності на�ула про�лема автокефалії 
Української православної церкви�� Предстоятель церкви Філарет, патріотично 
налаштована частина єпископату, духовенства і віру�чих �мінили попередні 
погляди щодо статусу церкви і �аявили: у не�алежні� Україні повинна діяти 
не�алежна Автокефальна православна церква�� Однак ці  наміри не відповідали 
інтересам �осковського патріархату, яки� �волікав  надати автокефального 
статусу Українські� православні� церкві�� 

Ро�виток подальших поді� у політичному та релігі�ному житті українського 
суспільства, спро�и отримання автокефалії, відсутність єдності у поглядах і 
діях єпископату при�вели до ро�колу в самі� Українські� православні� церкві�� 
Значна частина ієрархів, невдоволена діями митрополита Філарета, користу-
�чись підтримко� Росі�ської православної церкви, 27 травня 1992 р�� провели 
в Харкові �о�ор�� На ньому митрополита Філарета �уло �вільнено � посади 
предстоятеля Української православної церкви, її главо� �уло о�рано митропо-
лита �олодимира (�а�одаша)�� Ухвало� суду Архієре�ського �о�ору Росі�ської 
православної церкви 11 червня 1992 р�� митрополит Філарет �ув по��авлени� 
сану та всіх ступенів священства�� Опинившись у скрутні� ситуації, Філарет 
рішуче �аявив про намір створити не�алежну українську церкву в не�алежні� 
Українські� державі�� Згодом митрополит та �ого прихильники, користу�чись 
підтримко� деяких народних депутатів України, 25 червня 1992 р�� провели у  
м�� Києві �сеукраїнськи� православни� �о�ор, де частина Української  право-
славної церкви о�’єдналась � частино� Української автокефальної православної 
церкви, створивши Українську православну церкву�� 

Рішень цього �о�ору не ви�нали ні тодішні� глава Української автокефаль-
ної православної церкви патріарх �стислав, ні �ого наступник Димитрі��� �ідтак 
прихильники автокефалії, не ви�на�чи над со�о� ні �осковського патріархату, 
ні новоствореного Київського, продовжували іменувати се�е Українсько� авто-
кефально� православно� церкво��� 

Новостворена Українська православна церква, користу�чись підтримко� на 
державному рівні, відра�у почала претендувати на роль всеукраїнської релігі�ної 
інституції, намага�чись довести, що лише вона на�повніше виражає національні 
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устремління українського народу�� � таки� спосі� у міжконфесі�ні в�аємини �ула 
внесена ще �ільша напруженість�� 

У сучасних умовах конфліктність  у релігі�ному середовищі на�ула форми 
політичної �ороть�и�� �она є одним і�  деста�ілі�у�чих чинників  державного та 
суспільного життя�� До ро�в’я�ання міжцерковних конфліктів повинні �алучатися 
не лише церкви, релігі�ні органі�ації, а � державні органи�� �тало цілком очевид-
ним, що покладатися на ро�в’я�ання цих протиріч  �а допомого� внутрішнього 
ресурсу су�’єктів конфлікту немає сенсу�� �е� втручання органів державної ви-
конавчої влади конфлікт не може �ути ро�в’я�ани� [1, c�� 26]�� 

Нео�хідність державного сприяння  в о�’єднанні православних церков та 
врегул�ванні міжцерковного конфлікту �ро�уміли � окремі церковні ієрархи�� Так, 
патріарх Філарет в одному � інтерв’� �аявив: “Українська православна церква 
Київського патріархату �акликає всіх українських православних шукати шляхів 
до о�’єднання�� �и �акликаємо також і державу не стояти осторонь цього про-
цесу�� Державні чиновники мусять �ро�уміти – �е� такого о�’єднання не може 
�ути міцної української держави” [15]�� 

Помітну роль на шляху о�’єднання  сучасних православних церков України 
в єдину Помісну православну церкву та надання ї� автокефального статусу 
відіграв ві�ит в Україну 20–27 липня 2008 р�� екуменічного патріарха Константи-
нополя �арфоломія ��� На �апрошення Пре�идента України він при�ув до Києва 
у �в’я�ку � урочистим від�наченням 1020-річчя �апровадження християнства в 
Київські� Русі�� �ета �ого ві�иту – сприяти �міцненн� українського православ’я, 
ро�діленого �а національно� о�нако��� 

� Україні ді�ть три не�алежні одна від одної православні церкви: Українська 
православна церква Київського патріархату (УПЦ КП), Українська автокефаль-
на православна церква (УАПЦ), Українська православна церква �осковського 
патріархату (УПЦ �П)�� За даними  соціологічних опитувань станом на грудень  
2006 р�� 30,1 % українських громадян �аявили про належність до УПЦ КП,  20,4%  
– до УПЦ �П, 1,5%  – до УАПЦ�� Однак �а чисельніст�  релігі�них громад домінує 
УПЦ �П, яка о�’єднує 11 тис�� реально ді�чих  парафі�, УПЦ КП  – �ли�ько 4 тис�� 
парафі�, а УАПЦ – понад 1 тис�� парафі��� Однак чисельність парафі� і кількість 
віру�чих, котрі ідентифіку�ть се�е � тіє� чи іншо� церкво�, не є тотожними�� 
До 40% населення України се�е ідентифіку�ть � Київським патріархатом, а  � 
�осковським  – 15–18%�� 

Якщо раніше ідея єдиної Помісної православної церкви мала ґрунт для 
власного існування лише в українському церковному середовищі, то тепер вона 
вперше ви�шла �а �ого межі � отримала �начни� імпульс для своєї реалі�ації та 
ви�нання її канонічного статусу�� Це �асвідчує кілька те�, висловлених патріархом 
�арфоломієм � до українського народу під час �ого ві�иту в Україну�� Констан-
тинопольськи� патріарх стверджував, що Україна має право створити єдину 
Помісну православну церкву, а Росі�ська православна церква категорично це 
право �аперечує�� �арфоломі� � �а�начив: приєднання Київської митрополії до 
�осковського патріархату 1686 р�� від�улося  неканонічно, насильно та неспра-
ведливо�� �ін наголошував, що Константинопольська церква не може спокі�но 
спостерігати �а подіями і катаклі�мами, які  від�ува�ться в українські� церкві�� 
Одночасно патріарх �апевнив: у всьому православному світі Константинополь 
має о�ов’я�ок �ути медіатором між рі�ними православними церквами�� 
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Як підтвердив ві�ит �арфоломія � в Україну, �ро�лено перши� крок на шляху 
створення єдиної Помісної православної церкви, але не стільки в органі�аці�-
ному сенсі, скільки  в сенсі ідеологічному�� Одночасно �селенськи� патріарх 
висловив сумнів, що в Україні можна створити єдину Помісну церкву, адже 
�осква �а жодних о�ставин не погодиться підтримати ц� іде��� �уперечності 
та ро��іжності між українськими церквами є надто принциповими, і їх не �може 
�алагодити жодна � існу�чих православних �рисдикці���  

У справі ви�нання автокефалії Української православної церкви не можна 
о�і�тися �е� �ацікавленості по�иції Української держави: оскільки православна 
церква ро�ділена, Константинопольськи� патріарх не може опиратися  лише на 
певну її частину, �о ро�уміє, що “�ого втручання в українські справи не  �алаго-
дить конфлікту, а тільки при�веде до  перегрупування релігі�них конфігураці�” 
[2]��

До на�складніших про�лем сучасного українського православ’я належить 
ви�начення �асад о�’єднання в єдину Помісну православну церкву і пошук 
на�оптимальніших моделе� досягнення автокефалії�� �творення  такої церкви  
сприяло �и ро�в’я�анн� �начної частини між церковних про�лем в Україні, кон-
солідації суспільства на �асадах моральних принципів християнства, гли�окої 
пошани і в�аєморо�уміння між віру�чими�� 

� сучасному українському православ’ї – три ворогу�чі між со�о� церкви, два 
патріархати, три �огослуж�ові мови (українська, росі�ська,  церковнослов’янська), 
простежується в�аємна неприя�нь керівників церков�� Значна частина віру�чих 
орієнтується на �осковськи� патріархат, а  інша підпорядкована двом Київським�� 
�ідоми� церковни� історик ��� �ласовськи�, ма�чи на ува�і поді�не становище, 
�а�начав: “Такі явища, як існування та однакове ви�нання на ті� самі� території 
кількох українських православних є  церков і нонсенсом не тільки  � церковної, 
а � � національно-державницької точки �ору і тільки компрометує українськи� 
народ у православному світі”

�е� о�’єднання православних церков подальши� їхні� ро�виток в Україні 
достатньо про�лематични��� Про це неоднора�ово �аявляли глави всіх українсь-
ких, а також на�важливіших у світі православних церков, Константинопольськи� 
і �осковськи� патріархи�� 

Наявність в українських православних церквах спільних поглядів насампе-
ред у сфері догматичні� та канонічні� �асвідчує, що їх поєднання теоретично 
нескладне�� Однак втілити у життя таке поєднання практично нелегка справа, 
оскільки їхні послідовники пере�ува�ть на рі�них платформах і �амість пошуку 
спільних �асад для поєднання вда�ться до а�сол�ти�ації відмінносте��� � основі 
їх ро�ходжень покладені церковно-�огословські про�леми, а також відмінності 
у поглядах щодо оцінки суспільних та етнонаціональних процесів�� 

Якщо Українська автокефальна православна церква � Українська право-
славна церква Київськи� патріархат  чітко ви�начились у ставленні до української 
державності � самочинно проголосили се�е  не�алежними від �ару�іжних ду-
ховних центрів, то Українська православна церква погоджується на отримання 
автокефалії лише канонічним спосо�ом, то�то від �осковського патріархату�� 

У монографічному дослідженні “Релігія в етнонаціональному ро�витку Ук-
раїни” О�� Шу�а слушно наголошує: на шляху о�’єднання православних церков в 
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єдину Помісну православну церкву України на сьогодні склалось кілька сценаріїв�� 
Перши� умовно можна на�вати поетапним о�’єднанням, други� – одночасним�� 
На думку дослідника, на першому етапі могли � попередньо о�’єднатися Ук-
раїнська автокефальна православна церква та Українська православна церква 
Київськи� патріархат�� �іж ними не існує ані догматичних, ані культових відміннос-
те��� Осново� для такого о�’єднання могло � стати повернення до  апостольських 
церковних �асад, впровадження у життя церкви принципу со�орноправності та 
демократи�ація релігі�но-церковного життя�� 

�тілення у життя другого варіанта – одночасного о�’єднання  існу�чих 
православних церков – можна реалі�увати на �сеукраїнському  о�’єднавчому 
православному �о�орі�� До початку �ого скликання повинні від�утися попередні 
�о�ори церков, де кожна � них ви�начиться стосовно о�’єднання в єдину По-
місну православну церкву�� 

Авторитетні дослідники сучасного стану православ’я в Україні стверджу�ть: 
отримання ма��утньо� Помісно� православно� церкво� канонічного статусу, 
о�’єднання усіх гілок українського православ’я має від�утися на платформі Ук-
раїнської православної церкви�� “Ця церковна структура – єдина серед ді�чих в 
Україні ��ерегла потенці�ні можливості для утворення на її основі автокефальної  
церкви” [1, c�� 26]�� 

Керівництво Української православної церкви чітко дотримується по�иці� 
о�’єднання церков лише на канонічних �асадах�� �удь-які неканонічні варіанти 
ро�в’я�ання цього питання вони рішуче відкида�ть�� 

Природа Української православної церкви, її традиції  вимага�ть що� пи-
тання про автокефальність  ро�в’я�увалося � питаннями  про канонічність�� Для 
церкви канонічна автокефалія на�агато важливіша, ніж просто не�алежність�� 
Адже не�алежність –  це категорія передовсім політична, автокефальність – цер-
ковна [17, c�� 209]��

Українська держава так само �ацікавлена в існуванні канонічної церкви, 
спроможної �долати внутрішні суперечності � міжнародну і�оляці�, посісти 
належне місце серед православних церков світу і �ути рівно� серед інших 
Помісних церков�� Єдина канонічна автокефальна со�орна апостольська ук-
раїнська православна церква могла �и стати дієвим інструментом українського 
суспільства, духовним �ого атри�утом�� Церква � канонічно нормованим статусом 
сприяла �и досягненн� національної �лагоди в Україні, підвищенн� міжнарод-
ного авторитету держави, інтеграції у міжнародне співтовариство�� 
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Проаналізовано підходи зарубіжних і вітчизняних дослідників щодо 
розуміння поняття “політичний консультант”. Розглянуто особ-
ливості співвідношення понять “політичний консультант”, “рад-
ник”, “політтехнолог”, “іміджмейкер”. Розкрито особистісні якості 
політичних консультантів на основі українського та закордонного 
досвіду. Окреслено особливості якостей політичного консультан-
та, діяльність якого пов’язана з виборчою кампанією. Відмічено 
переваги діяльності політичного консультанта у виборчій кампанії.  
Розглянуто критерії професіоналізму політичних консультантів у 
світовій практиці. Окреслено основні напрямки у дослідженні про-
фесійних якостей політичного консультанта та його діяльності 
в Україні.
Ключові слова: політичний консультант, клієнт, особисті якості, 
виборча кампанія, політичний консалтинг.

Актуальність. Політичне консультування є одним і� головних елементів 
сучасного політичного процесу, адже воно впливає на формування � діяльність 
органів державної влади, а також ухвалення тактичних і стратегічних політич-
них рішень�� У країнах і� ро�винутими демократичними традиціями діяльність 
політичних консультантів досить поширена � привертає увагу дослідників�� У 
сучасні� українські� політологічні� літературі сформувалося дещо спрощене 
уявлення про осо�истість політичного консультанта – �ого ототожн��ть �окрема 
� політтехнологом, політичним аналітиком, іміджме�кером�� Оскільки українські 
дослідники не окреслили чітко поняття “політични� консультант”, це усклад-
н�є можливість ви�начити нео�хідні для фахівця в ці� сфері якості�� У �ША та 
країнах Європи політични� консалтинг ро�гляда�ть як професі�ну діяльність 
фірм, що провадять ви�орчі кампанії та допомага�ть створ�вати імідж, а також 
фірм, які піарять політичних діячів, політичні партії та органі�ації�� Політичними 
консультантами є фахівці � відповідно� освіто� � нео�хідно� �а�о� �нань для 
діяльності на професі�ному рівні��
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Мета статті – ро�крити осо�истісні якості політичного консультанта, які 
ви�нача�ть �ого компетентність та професіоналі�м у відносинах і� клієнтом 
(політичним лідером, партіє�)�� У �ахідному політологічному середовищі від-
недавна �начно ��ільшилася кількість пу�лікаці� на ц� тему�� Осо�ливу увагу 
дослідженн� діяльності політичних консультантів нада�ть американські нау-
ковці ��� Келі, Д�� Німо, Л�� �а�ато, Ф�� Лунц, ��� �едвік, Дж�� Неаполітан, Д�� Даліо, 
Д�� �аґле�і, Т�� Патерсон, Дж�� Тор�ер, Н�� О’Шогнесі, П�� �анчіні, Д�� �оріс�� �агомі 
теоретичні � практичні ро�ро�ки в ці� галу�і пропону�ть росі�ські вчені: ��� �он-
чаров, О�� �атвє�чев, Д�� Ольшанськи�, А�� �итніков, Е�� �оро�ова, ��� Пушкарьова, 
��� Пши�ова, Ф�� Шарков, А�� Пронін, О�� �ерьо�кіна, ��� �арченко, К�� Єгорова-�ант-
ман, ��� �інтусов. �еред українських дослідників нара�і важко виокремити коло 
тих, хто �е�посередньо вивчає політични� консалтинг�� Проте є ті, які ро�гляда-
�ть окремі аспекти політичного консультування в рамках політичної аналітики: 
��� �огданова, ��� Телешун, А�� �аронін, а також ��� Ре�кало, О�� �алевськи� та 
Ю�� Кальниш��

Зважа�чи на національні осо�ливості, у рі�них країнах термін “політични� 
консультант” може на�увати іншого �а�арвлення�� У Франції говорять про “полі-
тичних маркетологів”, у Великобританії – про “медіа-маніпуляторів”, в Ірландії 
– просто про маніпуляторів, у Росії та Україні усталеним є термін “політтехноло-
ги” та “політичні аналітики”�� Отже, у теоретичному аспекті поняття “політичний 
консультант” досить ро�мите��

Американськи� дослідник Л�� �а�ато у праці “Поява політичних консультан-
тів: нові спосо�и �ороть�и на ви�орах” �а�начає, що політични� консультант 
– професіонал ви�орчої кампанії, яки� виконує насамперед функції радника � 
постачальника послуг (таких, як опитування, медіа-креатив) кандидатам, їхнім 
командам та іншим політичним структурам [21, с�� 156]�� У широкому �наченні 
слова термін “політични� консультант” �астосову�ть щодо всіх платних пра-
цівників шта�у а�о окремих фахівців кандидата�� Але частіше �ого вжива�ть на 
по�начення невеликої елітної групи професіоналів �агальнонаціонального чи 
міжнародного рівня, які прац��ть на кандидатів рі�них політичних орієнтаці� 
і ма�ть у свої� кар’єрі сотні успішних ви�орчих кампані��� Д�� Німо вважає, що 
політичні консультанти – ті, хто �а�е�печує підготовку � проведення кампані� 
�авдяки своїм органі�аці�ним �ді�ностям, консультаціям, таланту, інтелекту, 
�нанн� нових політичних технологі� [8]�� Ще один американськи� дослідник 
��� �едвік �ільш докладно характери�ує професі�ного політичного консуль-
танта: “осо�а, які� платять (а�о фірма, які� платять) �а надання послуг для 
однієї кампанії національного рівня (пре�идентської) а�о �ільш ніж однієї неп-
ре�идентської кампанії на рівні нижчого �а національни� (не важливо, ідеться 
про просування кандидата чи ідеї) впродовж одного електорального циклу�� 
Ця осо�а має реалі�увати таку діяльність протягом, як мінімум, двох електо-
ральних циклів поспіль�� До когорти професі�них політичних консультантів не 
входять фахівці, які отриму�ть винагороду тільки від однієї партії а�о групи 
інтересів” [20, с�� 152]�� 

�и�начення, що їх �апропонували американські дослідники, підтверджу�ть: 
політичному консультантові насамперед нео�хідні належні осо�истісні якості � 
�ді�ності, які ро�крива�ть �ого компетентність у сфері політичного консалтин-
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гу�� Також важливими критеріями є підприємницькі �ді�ності та рі�нопланови� 
досвід, �до�ути� �авдяки співпраці � �агатьма клієнтами�� 

На пострадянському просторі вчені ма�ть рі�номанітні погляди щодо ро-
�уміння осо�истості політичного консультанта, а також �ого діяльності�� Адже 
ро�виток політичного консультування в країнах Центрально-�хідної Європи 
ро�почався �начно пі�ніше � від�увається повільніше порівняно і� �ахідним 
досвідом і припадає на 90-ті роки ХХ ст��

На думку українського дослідника ��� �оловатого, політични� консультант у 
реальні� політиці фактично постає в ролі партнера того, кого він консультує [2, 
с�� 186]�� ��� �ор�атенко дає таке ви�начення політичного консультанта: компетен-
тна � авторитетна осо�а, яка репре�ентує інформаці�ни� продукт політичного 
аналі�у �амовникові а�о адресатові, якого на�вав клієнт [5, с�� 443]�� 

Аналогічного погляду дотримується росі�ськи� політолог Д�� Ольшанськи�, 
яки� наголошує, що політични� консультант виконує не допоміжну функці� у 
відносинах і� клієнтом, а є самості�ним функціонером у непу�лічні� тіньові� 
сфері політики [15, с�� 530]�� �еручи до уваги психологічни� аспект, О�� Єгоро-
ва-�антман наголошує: політични� консультант – насамперед психолог, яки� 
аналі�ує ситуаці�, що в ні� пере�уває клієнт, надає рекомендації, як вирішити 
�ого про�леми, допомагає реалі�увати стратегі� [6, с�� 2]�� Дещо іншу думку 
висловл�є ��� �ончаров�� Погоджу�чись і� американськими дослідниками, він 
�а�начає, що політичні консультанти – фахівці, які �де�ільшого технологічно 
�а�е�печу�ть ви�орчі кампанії�� Учени� �а�начає, що політични� консалтинг 
– сфера оплачуваних послуг, яка вимагає від її су�’єктів професі�них якосте�, 
що спрямовані на конкретни� ре�ультат [3, с�� 41–42]�� Росі�ськи� дослідник 
О�� �атвє�чев вважає, що політични� консультант є таким самим су�’єктом 
політики, як депутат, гу�ернатор, мер, міністр, чиновник, політолог, соціолог 
чи журналіст�� Політични� консультант – не теоретик політичної реклами, не 
політолог у стереотипному ро�умінні цього поняття, а практик, поле діяльності 
якого – �начно ширше [12, с�� 8]��

Отже, українські та росі�ські вчені ро�гляда�ть поняття “політични� консуль-
тант” у контексті відносин і� клієнтом, акценту�чи увагу на міжосо�истісні� в�ає-
модії, компетентності � авторитетності �амовників, що перед�ачає досягнення 
конкретного ре�ультату � о�начає комерці�ни� характер їхньої діяльності��

На нашу думку, поняття “консультант” потрі�но відмежувати від поняття 
“радник” (досить часто між ними проводять не �авжди виправдану аналогі�)�� 
О�� �атвє�чєв ро�’ясн�є ц� суперечність і� погляду �риспруденції, на при-
кладі аналогії між радниками � “корпоративними” �ристами та політичними 
консультантами і “вільними” �ристами�� Політичні консультанти, на відміну 
від радників, можуть прац�вати самості�но а�о в складі відповідної фірми, 
то�то консультант не є �е�посередньо підпорядкованим клієнту�� �ідносини 
між ними та політиками ви�удову�ться �а принципом “клієнт – виконавець”, 
а не �а принципом “начальник – підлегли�” [12, с�� 8–9]�� Така в�аємодія пере-
д�ачає не відносини підпорядкування, а рівноправну співпрац��� Діяльність 
радників від�увається у владних структурах і перед�ачає ни�ку “служ�ових 
о�ов’я�ків”, а політични� консультант має щодо клієнта не “о�ов’я�ки”, а 
“�о�ов’я�ання”�� 
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�важаємо, що очевидним є також ро�межування понять “політични� консуль-
тант”, “політтехнолог”, “іміджме�кер”�� Політични� технолог втіл�є на практиці 
ро�ро�лені схеми та при�оми політичної діяльності�� �ідмінність політконсуль-
танта від політтехнолога в тому, що консультант пока�ує клієнтові альтернативні 
ро�в’я�ання тієї чи іншої про�леми, попереджує про можливі пл�си � мінуси 
кожного варіанта, але остаточне рішення �алежить від �амовника (натомість 
політтехнолог ухвал�є рішення �амість клієнта)�� �ідповідно, політични� консуль-
тант �мушує клієнта думати, аналі�увати, а політтехнолог самості�но ро�в’я�ує 
�авдання �а допомого� відпрацьованих технологі� і методів�� �міджме�кер – фах-
івець управління іміджем та репутаціє� свого клієнта�� �ідмінність політичного 
консультанта � іміджме�кера – насамперед у ву�ькі� спеціалі�ації іміджме�-
кера, адже �авдання політичного консультанта не о�межено суто по�удово� 
політичного іміджу��

Професі�ному політконсультантові потрі�ні вміння та навички для ефек-
тивної в�аємодії � клієнтом (політичним лідером, партіє�, органі�аціє�)�� Що� 
реалі�овувати на практиці сво� діяльність, політични� консультант має відпові-
дати осо�истісним якостям та рисам, які �асвідчуватимуть �ого компетентність 
у відносинах і� клієнтом на професі�ному рівні��

Осо�истісні якості �а�вича� ро�гляда�ть у межах психологічного підходу�� 
��� Олпорт у свої� праці “�тановлення осо�истості” окресл�є поняття осо�истість 
“як динамічну органі�аці� тих психофі�ичних систем усередині індивідуума, які 
ви�нача�ть характерну для нього поведінку та мислення” [16]�� На �ого думку, 
осо�истісні якості – �датність л�дини поводитися відповідним чином у широкому 
діапа�оні ситуаці���

З погляду управлінського консультування, вважає ��� Теплов, становлення 
консультанта пов’я�ано � �ого л�дськими якостями [19]�� Учени� ви�начає осо-
�истісні якості як індивідуально-психологічні осо�ливості, які є умово� успішності 
тієї чи іншої продуктивної діяльності і які не поляга�ть суто в �наннях, уміннях 
та навичках�� На думку А�� Пригожина, у діяльності консультанта важливими є такі 
універсальні осо�истісні якості, нео�хідні �а �удь-яких о�ставин: відповідаль-
ність, активність, моральні норми [19]�� �одночас о�ов’я�ковими є комуніка�ель-
ність, �датність до лідерства, переконання, терпимість у відносинах і� клієнтом�� 
З досвідом ці якості трансформу�ться у вміння і да�ть �могу встановити довіру 
до своєї осо�истості��

Д�� Ольшанськи� виокремл�є основні якості політичного консультанта 
[15, с�� 534]:

1) адаптивні (швидке спри�няття інформації, навчання);
2) комунікативні (�датність до активного � ефективного спілкування);
3) креативні (прагнення прогресувати, рухатися вперед і вдосконал�ва-

тися);
4) уміння формулювати (досконале вміння писати, говорити, о�ґрунто-

вувати ідеї та положення)��
Наголошу�чи на органі�аці�ному � фінансовому аспектах, ��� �ончаров 

�а�начає, що ідеальни� тип політичного консультанта охопл�є такі характе-
ристики [4, с�� 123]:
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1 – компетенцію в спеціальній галузі політики (як правило, електо-
ральної комунікації), що перевищує заданий рівень знань клієнта в цій 
сфері;

2 – тимчасовість співпраці з клієнтом, і співпраця в процесі про-
фесійної кар’єри зі значною кількістю різноманітних клієнтів;

3 – основний стимул професійної діяльності – матеріальна (фінан-
сова) зацікавленість.

Аналі� �ару�іжної та української наукової літератури �асвідчує, що осо-
�истісні риси політичного консультанта на�яскравіше виявля�ться у ви�орчі� 
кампанії�� О�� Єгорова-�антман на�иває такі, на її думку, основні риси політичного 
консультанта, діяльність якого пов’я�ана � ви�орами [6, с�� 123]:

1. Відповідальність.
�ідповідальність є одніє� � головних рис �удь-якої професі�ної діяльності�� 

Політични� консультант, яки� прац�є � клієнтом у період ви�орчої кампанії, 
цілковито відповідає �а ро�ро�ку її стратегії і тактики, по�удову по�итивного 
іміджу �амовника�� ��аємоді�чи � кандидатом під час ви�орчої кампанії, важ-
ливо усвідомл�вати, що ре�ультат консультування може вплинути на життя 
�агатьох осі���

2. Збереження таємниці.
�півпрац��чи � кандидатом у ви�орчі� кампанії, політични� консультант 

досить часто о�і�нани� і� внутрішньо� секретно� інформаціє� про рі�номанітні 
факти а�о події � життя клієнта, що їх суперники можуть використати для не-
гативної реклами�� У такому ра�і не�датність політичного консультанта тримати 
інформаці� в таємниці �мусить клієнта відмовитися від �ого послуг, не�важа�чи 
на компетентність і професіоналі�м��

3. Сміливість.
Уміння �ахищати сво� по�иці� – це вміння �ахищати інтереси свого клієн-

та�� У процесі кампанії консультант стикається і �е�посередньо � кандидатом, 
і � рі�ними чиновниками, депутатами, політиками, які можуть прямо на нього 
впливати�� До прикладу, в кри�ови� період, коли ухвалення рішення потре�ує 
швидкої реакції, консультант має аргументовано � лаконічно о�ґрунтувати клієн-
тові власну по�иці�, яка чере� коротки� термін сприятиме ро�в’я�анн� тієї чи 
іншої про�леми�� 

4. Знання.
Політични� консультант має пості�но �до�увати нові �нання, �о опануван-

ня нових методів, технологі�, практичних навичок сприятиме підвищенн� �ого 
компетенції та �датності маневрувати своїми �ді�ностями �адля ефективної 
реалі�ації стратегічних і тактичних �аходів у ви�орчі� кампанії�� Тому політични� 
консультант повинен пості�но вчитися нового � удосконал�вати на�уті в процесі 
професі�ної діяльності �нання для співпраці � клієнтом�� �труктуру �а�и �нань 
професі�ного політичного консультанта становлять [6, с�� 2–3]:

– �агальні політологічні �нання;
– �нання конкретних дисциплін, пов’я�аних і� політично� діяльніст�;
– �нання, методи та навички в процесі ухвалення політичних рішень;
– мистецтво PR та �нання в ці� галу�і;
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– вища освіта в одні� і� галу�е� науки, пов’я�аної � політичним консульту-
ванням [6, с�� 2–3]�� 

�талі�ськи� дослідник Паоло �анчіні в праці “Нові напрями в політичному 
професіоналізмі”, ро�гляда�чи феномен політичного консалтингу крі�ь при�му 
понять професі�ної політичної діяльності, характери�ує політичних консуль-
тантів як таких, що належать до центральних су�’єктів сучасного політичного 
процесу [4, с�� 130]��

5. Цілеспрямованість.
Якщо для політика перемога на ви�орах – вагоми� осо�истісни� �до�уток, 

то для політичного консультанта досягнення мети є ре�ультатом їх спільної 
діяльності�� То�то мету � �авдання ви�орчої кампанії політични� консультант 
реалі�овує �а �е�посередньої участі та діяльності клієнта, активно � ним в�ає-
моді�чи�� 

6. Уміння сприймати політику як “виставу”.
Таки� підхід дає �могу політичному консультантові �е�пристрасно � ініціа-

тивно оцін�вати роль свого клієнта у ви�орчі� кампанії�� Адже реальність 
політики – реальність віртуальна, вигадана�� �удь-яка політична кампанія 
– формування відповідного уявного світу � надання �ому правдивих рис [7]�� 
�прощене �о�раження політичної ситуації, у які� пере�уває кандидат, дає 
консультантові поле для маневру, для �астосування свого творчого потен-
ціалу�� Уявімо, що ви�орча кампанія – своєрідна “вистава”, стратегія кампанії 
– її “сценарі�”, тактика – окремі “дії”, а кандидат і �ого суперники – головні 
“актори”�� Політични� консультант постає в ролі “режисера” цієї вистави, яки� 
використовує “матеріальні” та “технічні”, “л�дські” ресурси � перед�ачає пе-
ре�іг поді� і ви�начає поведінку акторів�� 

7. Орієнтація на завдання.
Основні свої �усилля політични� консультант має скерувати на ро�в’я�ання 

про�лем а�о пошук шляхів їх ро�в’я�ання, прогно�ування наслідків, оцін�вання 
наявних і нео�хідних ресурсів�� Клієнт, співпрац��чи � політичним консультантом, 
ра�ом і� ним о�говор�є сформульовані �авдання � делегує �ому повноваження 
їх реалі�ації в процесі кампанії, що є головно� умово� успішності реалі�ації 
�удь-якої діяльності��

8. Комунікативність.
�и�орча кампанія перед�ачає активне спілкування � л�дьми, встановлення 

контактів, що спрямовано на досягнення ефективної в�аємодії�� Професі�на 
політконсалтингова фірма – ро�галужена система комунікаці�, яку пропону�ть 
кандидатові � на основі якої реалі�у�ть �ого мету та �авдання [6, с��  4]�� Тому 
політични� консультант має о�на�омитися � усіма видами � жанрами комунікації, 
що� �на�ти спільну мову � �удь-яким клієнтом��

9. Правильна артикуляція думок.
�пілкування клієнта � політичним консультантом перед�ачає о�мін інформа-

ціє�, яки� неможливи� �е� грамотності � доступності повідомлень консультанта�� 
У ви�орчі� кампанії правильна артикуляція думок політичного консультанта 
осо�ливо важлива, адже �ого мова має �ути �ро�уміло� і клієнтові, � �удь-кому 
іншому, що дасть �могу �е� вагань �вертатися до нього � власними думками чи 
пропо�иціями��
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Отже, О�� Єгорова-�антман ро�глядає ті якості політичного консультанта, що 
�де�ільшого орієнтовані на встановлення оптимальної в�аємодії між політичним 
консультантом і клієнтом у період ви�орчої кампанії�� Активність, комунікатив-
ність, цілеспрямованість та органі�ованість консультанта відігра�ть кл�чову 
роль�� 

У�агальнивши вище�а�начені підходи, доходимо висновку, що політични� 
консультант має �начно ширше поле для своєї діяльності у ви�орчі� кампанії, 
�о в це� період він �датни� максимально в�аємодіяти � клієнтом, використову-
�чи оптимальну кількість ресурсів, та ухвал�вати рішення, реалі�ову�чи сві� 
творчи� потенціал і �еручи на се�е відповідальність �а її проведення�� �про�ує-
мо окреслити переваги політичного консультанта, діяльність якого пов’я�ана � 
ви�орчо� кампаніє���

по-перше, ви�орча кампанія – насамперед інтерактивни�, цілеспрямо-
вани� та комунікативни� процес, що пості�но потре�ує креативності, ри�и-
кованості, новаторства в процесі ухвалення рішень�� Політични� консультант, 
яки� �ере в ні� участь, є активнішим порівняно �і �вича�ним консультуван-
ням клієнта � про�лем, да�чи усні а�о письмові рекомендації, поради�� Його 
активність виявляється в цілеспрямованості ді�, чере� виконання функці� 
(формування стратегії і тактики, �а�е�печення методів та �асо�ів їх реалі�ації), 
які делегував клієнт�� 

по-друге, політични� консультант у ви�орчі� кампанії відповідальніши� 
�а ре�ультат своєї діяльності перед клієнтом�� �ід компетентності консультанта 
�алежить вдали� імідж чи репутація клієнта, до певної міри, �ого політична по-
ведінка (висловл�вання в З��, пу�лічні дії, виступи), що �а�е�печує перемогу 
на ви�орах�� Політични� консультант відповідає �а по�удову стратегії і тактики 
у ви�орчі� кампанії, стежить �а дотриманням плану ді� та рекомендаці�, у�год-
женим і� клієнтом упродовж окресленого періоду їх співпраці�� 

по-третє, діяльність політичного консультанта у ви�орчі� кампанії є мані-
пулятивно��� Клієнт, делегу�чи функції створення політичного іміджу та стратегії 
ді�, свідомо до�воляє фахівцям �мін�вати в очах потенці�них ви�орців сво� 
поведінку а�о навіть власну �іографі��� Ефективність та успішність такого мані-
пул�вання �алежатиме від чесності � професіоналі�му політичного консультанта 
у відносинах і� клієнтом��

по-четверте, професі�ни� консультант у період ви�орчої кампанії має 
цілковито �ануритися в її процес, в іншому ра�і кінцеви� ре�ультат не відпові-
датиме очікуванням клієнта�� То�то консультантові тре�а оптимально �адіяти 
весь сві� ресурсни� потенціал для досягнення ціле� та �авдань клієнта в ок-
реслени� період�� 

по-п’яте, у ви�орчі� кампанії суттєво �мін�ється статус політичного 
консультанта�� Тепер він – кл�чова фігура, фахівець, яки� виконує функції 
контрол� � управління, ухвал�є рішення і ви�начає умови проведення кам-
панії�� У �ША �ільшість відомих ви�орчих кампані� асоці��ть � іменами ви-
датних політичних консультантів Дж�� Неаполітана, Д�� �арта, Д�� �оріса�� � Ук-
раїні інша ситуація – політики прихову�ть співпрац� � політичними консуль-
тантами, що� видаватися в очах народу діє�датними, спроможними �долати 
�удь-які про�леми �е� допомоги кваліфікованих фахівців�� Хоча на практиці �  
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2002 р�� є тенденція, коли політики �апрошу�ть політологів, �ристів, експер-
тів і� суспільно-політичних питань�� Деякі дослідники вважа�ть, що політичні 
консультанти втручалися у ви�орчу кампані� ще 2004 року, коли в країні поля-
ри�ували суспільство, нагнітали відчуття страху, неви�наченості, чере� дуже 
сильне протистояння та штучни� ро�поділ л�де� на поганих і до�рих, лівих 
та правих, своїх і чужих [1, с�� 730]�� Щоправда, у це� період ��� Ющенко спів-
прац�вав � американсько� компаніє� “Aristotle International”, яка 21–23 січня  
2005 року на щорічні� конференції Американської асоціації політичних кон-
сультантів у �ашингтоні отримала спеціальну нагороду в номінації “На�краща 
передви�орча команда року” �а перемогу в “оранжеві� револ�ції” і внесок у 
ро�виток передви�орчих технологі� і комунікації [11, с�� 147]�� 

по-шосте, політични� консультант у ви�орчі� кампанії якомога ширше 
ро�криває сві� осо�исти� потенціал�� На кожному етапі в�аємодії � клієнтом 
він демонструє �датність швидко мислити, що на�частіше виявляється у 
кри�ових ситуаціях, де нео�хідно впродовж мінімального часу �на�ти оп-
тимальни� варіант ро�в’я�ання про�леми�� Політични� консультант, яки� 
має досвід ви�орчих кампані�, не може �упинятися на досягнутому�� Адже 
співпраця � рі�ними клієнтами потре�ує інших підходів, ініціативних рішень, 
нетрадиці�них поглядів, осо�ливо коли �деться про участь у ви�орчих кам-
паніях �а кордоном�� 

по-сьоме, у ви�орчі� кампанії важливо дотримуватися етичних норм про-
фесі�них політичних консультантів�� Щоправда, це� пункт �умовл�є ро��іжності 
та дискусії�� На конгресах Американської асоціації політичних консультантів від 
часу її створення 1968 року традиці�но в рамках окремої секції о�говор��ть 
етичні про�леми політичного консалтингу [22]�� Зокрема досі спереча�ться, чи 
може консультант допомагати на ви�орах кандидатові, �а якого сам не голосував 
�и�� З цього приводу американські науковці у 1997, 1999 і 2002 рр�� органі�ували 
ни�ку досліджень [9, c�� 73]�� 

У листопаді 1997 – �ере�ні 1998 року американські вчені Д�� �аґле�і і К�� Па-
терсон в�яли ґрунтовне інтерв’� в 28 політичних консультантів, які останніми 
роками активно провадили ініціативні кампанії�� На �апитання “Які внутрішні 
переконання втягують людину в політичний консалтинг?” �ільшість респон-
дентів відповіла, що �еруть участь у кампаніях чере� �магальницьки� а�арт, а 
такі стимули, як “політичні переконання” і “гроші”, о�рали 26% опитуваних�� Ці 
ре�ультати викликали певні сумніви, тому 1999 року органі�ували повторне опи-
тування � двома уточн�вальними �апитаннями: “Як ви охарактеризували б свій 
головний мотив стати професійним політичним консультантом у той час, 
коли вперше долучилися до політичної кампанії на професійній та оплачуваній 
основі?”, “Яким є сьогодні основний мотив бути політичним консультантом?”. 
52% респондентів �аявили, що головним мотивом на початку їх діяльності �ули 
осо�исті політичні погляди, а на момент опитування так вважали 42%; а�арт 
�магань – відповідно 18 і 16%; гроші – 11 і 24%; допомога свої� партії – 7–8%; 
політична влада і вплив – 4% [9, с�� 72]��

Отже, ідеологія для політичних консультантів і далі є �начущим фактором, 
хоча її вагомість �а період між двома опитуваннями �ни�илася�� Щодо грошового 
стимулу, то він суттєво підвищився, але Дж�� Неаполітан �а�начає, що політични� 
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консультант має �ути професіоналом, а не шукати вигоди в співпраці � клієнтом 
[4, с�� 124]��

Цікаву думку � приводу діяльності політичних консультантів висловив Д�� Ро-
�ен�лум, яки� провів перше емпіричне дослідження, що охопило 50 консалтин-
гових фірм і �а�ується на опитуваннях політичних консультантів [17, с�� 57]�� У 
процесі дослідження виявили, що перемога на ви�орах є практично а�сол�тно� 
цінніст� професіоналів у сфері політичного консалтингу�� 

У світові� практиці ви�начено 5 критеріїв професіоналізму політичних 
консультантів

[13, с�� 38–39]:
• спирання на загальновизнані теоретико-методологічні підходи 

в організації кампаній;
• компетентність, яку визнали користувачі послуг консультан-

тів;
• компетентність, визнана професійною спільнотою, яка має пра-

во застосовувати санкції проти порушників усталених правил 
консультування;

• належність до професійної асоціації, що забезпечує підготовку 
і підвищення кваліфікації своїх членів;

• дотримання професійної етики. 
Осо�исті якості політичних консультантів на практиці не �авжди ��іга�ться 

�і �гаданими вище характеристиками�� �кажімо, �ільш на�лижени� до “ідеалу” 
політични� консультант у �ША�� Американці ціну�ть у своїх фахівцях “ділову 
хватку”, �о правильно органі�ована кампанія – ві�ськова операція, де нео�-
хідним є централі�оване � авторитарне керівництво, яке �а�е�печує сильни� 
менеджер-консультант�� 

Тому в �ША професії політичного консультанта нада�ть на��ільшої уваги, 
цілеспрямовано готу�ть відповідних фахівців в університетах�� �еред на�відо-
міших центрів професі�ної освіти політичних консультантів виокремимо Школу 
політичного менеджменту Університету Джорджа Вашингтона (The Grad�ate 
School of Political Management, The George Washington Uni�ersity) � Програ-
му вивчення політичних кампаній Університету штату Флорида (Political 
Campaigning, Uni�ersity of Florida) [4, с�� 124]��

Європе�ське �ачення ідеальних рис політичного консультанта дещо відрі�-
няється, тому що для європе�ців політика – радше мистецтво, а не наука�� Для 
них неодмінними якостями політичного консультанта є [14, с�� 46]:

1) політична �рілість;
2) диплом про вищу політологічну чи іншу гуманітарну освіту � прикладно� 

спеціалі�аціє�;
3) хороши� літературни� стиль і �ді�ності редактора;
4) грамотне усне мовлення � талант полеміста;
5) уміння легко контактувати � л�дьми, “�апал�ватися” їхніми ідеями, не 

відступа�чи від своїх;
6) тверди� характер��
На пострадянському просторі дослідники тяжі�ть до європе�ської моделі 

політичного консультування і тих якосте� політичного консультанта, які вона 
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пропонує�� Наприклад, у Росії функціонує факультет прикладної політології 
Московської вищої школи економіки, на якому студенти навча�ться �а спе-
ціальніст� “політичне консультування” на кафедрі політичного консалтингу 
та виборчих технологій, що її �аснував А�� �итников [23]�� 

Українські дослідники C�� Телешун та ��� Ре�кало ро�гляда�ть політичне 
консультування в рамках політичної аналітики та державного управління [18], 
тому професі�ні якості політичного консультанта та �ого діяльності �де�ільшого 
чітко не окреслено�� Однак �ацікавленість у їх ви�наченні існує�� � Україні активно 
формується наукове середовище, яке професі�но вивчає політичне консуль-
тування, �’явля�ться спеціалі�овані дослідницькі інститути, що ро�ро�ля�ть 
наукову та методологічну �а�у стратегії державної політики [1, с�� 728]�� 

Навчальні курси � політичного консультування чита�ть на кафедрі державної 
політики та управління політичними процесами та кафедрі політичної аналітики 
і прогно�ування Національної академії державного управління при Пре�иден-
тові України, кафедрі політології Львівського національного університету імені 
�вана Франка, кафедрі політичних наук і філософії Львівського регіонального 
інституту державного управління��
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Проблематика політичної стабільності є однією з найважливіших до-
слідницьких проблем сучасної політичної науки. В світі існує декілька 
рівнів та вимірів політичної стабільності, які впливають на її наукове 
визначення. У даній статті зроблено спробу всестороннього аналізу 
поняття “політична стабільність”, його трансфармацію та змістове 
наповнення цієї категорії. Проаналізовано політологічні та соціоло-
гічні підходи до розуміння понять «стабільності» та «політичної 
стабільності», досліджено та розкрито базові принципи формування 
стабільності політичної системи, визначено чинники, які впливають 
на формування політичної стабільності, а також фактори які її виз-
начають. 
Ключові слова: стабільність, політична стабільність, політична 
нестабільність, фактори політичної стабільності.

� умовах активних суспільних трансформаці� (реформ) саме від ста�іль-
ності політичної системи (політичної ста�ільності) �алежить ефективність �апла-
нованих у країні �мін у всіх сферах суспільної життєдіяльності�� �ідповідно, акту-
альності на�уває ро�ро�ка теоретико-методологічних інструментів оцін�вання 
реального стану політичної системи � погляду її ста�ільності, а також про�лем, 
пов’я�аних і� функціонуванням політичної системи, її основних елементів, осо�-
ливосте� їх в�аємодії � рі�ними соціальними групами та інститутами, а також 
виявлення чинників, які детерміну�ть політичну ста�ільність��

Попри те, що поняття “ста�ільність”, “політична ста�ільність” вжива�ть 
досить часто, нара�і в наукових працях не сформульовано їх одно�начного 
тлумачення�� Одне � перших ви�начень політичної ста�ільності (у виданні “Полі-
тологія�� Енциклопедични� словник”) трактує її як систему �в’я�ків між рі�ними 
політичними су�’єктами, для якої характерні цілісність і �датність ефективно 
реалі�овувати свої функції [10, с�� 281]�� �а�же аналогічне ви�начення політичної 
ста�ільності – як стану політичної системи суспільства, якому властива сукуп-
ність �в’я�ків між рі�ними політичними су�’єктами, що їм притаманна сті�кість і 
цілісність, �датність до ефективної і конструктивної співпраці – подано у виданні 
“Філософія політики: Коротки� енциклопедични� словник” [15, с�� 537]�� Але в цих 
формул�ваннях не враховано властивої політичні� ста�ільності динамічності, а 
також о�’єктивних та су�’єктивних умов і чинників, які �начно� міро� вплива�ть 
на це� процес��
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Мета статті – проаналі�увати поняття “політична ста�ільність”, �ого транс-
фармаці� та �містове наповнення цієї категорії; ро�глянути підходи до ро�уміння 
понять “ста�ільності” та “політичної ста�ільності”, дослідити �а�ові принципи 
формування ста�ільності політичної системи, ви�начити чинники, які вплива�ть 
на формування політичної ста�ільності, а також фактори які її ви�нача�ть��

А�� де Токвіль логічно ви�удував систему політичної ста�ільності, тракту�чи 
її чере� �’ясування істотних причин, які �умовили несті�кість політичної дина-
міки, на прикладі Франції перед �елико� револ�ціє��� По-перше, радикальна 
�міна співвідношення сил між провідними класами, по-друге, �анепад старих 
політичних інститутів, що підтримували колишн� рівновагу соціальних сил [14, 
с�� 149]��

Згідно � ��� �арі, основне �авдання політичної ста�ільності – �а�е�печувати 
сті�ки�, �аконни� політични� устрі� [16, с�� 874–915]��

Дж�� Роулс, ро�гляда�чи про�лему політичної ста�ільності в конституці�них 
демократичних державах, пропонує “політичну” концепці� правосуддя як �асі� 
ефективної адресації до про�леми політичної ста�ільності в сучасних пл�раліс-
тичних суспільствах�� Політична концепція правосуддя може дати те, що не �датні 
інші концепції правосуддя, які ґрунту�ться на рі�номанітних доктринах [17], а 
саме: угоду, яка спроможна гарантувати підставу для сті�кого демократичного 
режиму�� Унікальність угоди, що її він �апропонував, дає �могу �ого парадигмі 
гарантувати ступінь політичної ста�ільності, яка дотепер �ула невловимо��� 
Угода, що її уклада�ть, – нео�хідна передумова для до�ре органі�ованого 
суспільства: тільки �а�е�печу�чи угоду, можна отримати тип політичної ста�іль-
ності, нео�хідни� для встановлення, підтримання � о�слуговування суспільства�� 
Д�� Растоу �а�начає, що процес досягнення ста�ільності не о�ов’я�ково має �ути 
одноманітним соціально: навіть коли �деться про одне � те саме місце � один 
і то� сами� відрі�ок часу, по�иції-стимули політиків і простих громадян іноді 
відрі�ня�ться [18, с�� 337–363��]

На думку А�� Дегтярьова, поняття “політична ста�ільність” виявляє “ідеаль-
ни� тип” таких кра�ніх станів політичного життя, як сталість політичного устро� 
і �ого �міна, що при�водить до �ого ро�паду [5, с�� 88]�� 

��� �льїн інтерпретує політичну ста�ільність крі�ь при�му динаміки�� �ін вва-
жає, що ста�ільність відповідає вимогам �апровадити �начно ширше ро�уміння 
суті політичного процесу, яке характери�ує �міну не станів, а типів політичної 
системи, не режиму �міни станів, а спосо�у �міни самого режиму [6, с�� 58–60]�� 

Поняття хвилеподі�ності коливань у ста�ільності політичних систем і пе-
ріодичності кри�ових ситуаці�, у яких вони опиня�ться, вводить А�� �алкін [4, 
с�� 119–120]��

��� Ліханова аналі�ує про�лему ста�ільності насамперед як про�лему оп-
тимального співвідношення адаптивних ресурсів системи і механі�мів її само-
��ереження�� Тільки їх �аланс може �а�е�печити ефективне функціонування 
системи та її подальши� ро�виток [8, с�� 59–60]�� 

У цьому контексті важливо ро�глянути трактування поняття ста�ільності 
� погляду соціології�� Ю�� Левада акцентує, що ста�ільність існує �авдяки �а-
лансу інтересів рі�них соціальних груп, “гри � ненульово� сумо�”�� �та�ільно� 
доцільно вважати суспільну систему, �датну до відтворення, саморо�витку, до 
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опору ру�нівним впливам, до “наступності” � оновлення л�дського потенціалу 
владних та інших інститутів [7, с�� 10]�� 

Термін “ста�ільність” о�начає �міцнення, досягнення пості�ного сті�кого 
стану системи а�о підтримання цього стану, наприклад, �авдяки пості�ності 
окремих процесів�� �ідомо, що �удь-яку систему можна відо�ра�ити як структуру, 
то�то як ни�ку одиниць а�о компонентів �і ста�ільними властивостями (�а�ви-
ча�, вони є відносними)�� Але система – це і події, і процеси, під час яких “щось 
від�увається”, �мін��чи окремі властивості і в�аємоді� між елементами�� Як 
�а�начав Т�� Парсонс, система є тоді ста�ільно� а�о пере�уває в стані відносної 
рівноваги, коли відношення між структуро� системи та процесами в ні� і між 
системо� та середовищем таке, що властивості і відношення, які на�иваємо 
структуро�, не�мінні [1, с�� 464]��

У динамічних системах підтримання такої рівноваги �авжди �алежить від 
процесів, які пості�но �мін��ться та “не�тралі�у�ть” ек�огенні (�умовлені �ов-
нішніми чинниками) та ендогенні (�умовлені внутрішніми детермінантами) �міни, 
що �датні �умовити �міни в самі� структурі системи�� 

Якщо �астосовувати термін “ста�ільність” до політичної системи, то �ого, на 
думку росі�ських дослідників ��� Жукова та ��� Краснова, потрі�но трактувати як 
сті�ки� стан системи, що дає ї� �могу ефективно функціонувати � ро�виватися 
в умовах �овнішніх та внутрішніх �мін, водночас ��еріга�чи сво� структуру [9, 
c�� 522]�� �ідповідно до теорії, ста�ільна політична структура має демонструва-
ти високи� рівень “підтримки” � �оку �ільшої частини суспільства, інститутів 
управління суспільством (режим), а також щодо тих, хто виконує управлінські 
функції, то�то пере�уває при владі��

�они вважа�ть, що для ста�ільної держави характерні:
а) почуття належності до нації, яке поділяє �ільшість населення; 
�) поступова і впорядкована �міна правлячих еліт; 
в) наявність системи стримувань і противаг для �алансу рівноваги у в�ає-

модії владних структур;
д) функціонування �агатопарті�ності, у рамках якої ефективно діє опо�и-

ція;
е) наявність численного середнього класу�� 
Усі чинники політичної ста�ільності є в�аємопов’я�аними – неста�ільність 

одного чинника може спричинити неста�ільність інших�� Наприклад, дії і �ороть�а 
регіональної меншини �а автономі� �датні �меншити підтримку режиму, а�о 
навпаки, можуть �ути �умовлені �ниженням підтримки на користь конституці�ної 
системи��

�ільшість учених-політологів вважає, що ста�ільність на�імовірніша тоді, 
коли політичні інститути режиму �датні оперативно � адекватно реагувати на 
потре�и громадян [11, с�� 31], а це �умовл�є своєрідну підтримку режиму та 
�ого посадовців�� Зде�ільшого серед вимог громадян на першому місці – ті, що 
стосу�ться їх економічного до�ро�уту�� Заворушення від�ува�ться, коли народ 
вважає своє економічне становище гіршим, ніж мало � �ути��

Як свідчить практика, �ростання наді� часто поєднується �і �начним рівнем 
політичної активності населення�� Деякі політологи кажуть, що висока активність 
населення досить часто �умовл�вала неста�ільність, чере� �агострення гру-
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пових конфліктів та �ростання вимог; як наслідок – крах наді�, коли вимог не 
�адовольняли [2]��

Крім того, неста�ільність може погли�л�ватися � далі, у �в’я�ку � відсутніст� 
ро�виненої політичної культури, яка сприяла � цивілі�овані� �адіяності громадян 
у політиці�� Для підтримання ста�ільності рекоменду�ть о�межити політичну 
активність доти, доки політичні інститути не �удуть достатньо сильними, а�и 
самим підтримувати високи� рівень політичної активності громадян��

У порівняльному аналі�і сті�кості (ста�ільності) рі�них політичних систем 
потрі�но враховувати і тривалість існування тих чи інших органі�аці� а�о про-
цедур, їхні� авторитет у суспільні� свідомості, то�то ступінь інституціоналі�ації, 
а основне – кількість та частоту державних кри� і переворотів, кількість та ін-
тенсивність �аворушень і інших рухів, спрямованих проти чинного керівництва 
� режиму��

Політичну ста�ільність також ви�нача�ть як стан політичної системи, якому 
притаманні нео�хідні умови � чинники, �авдяки яким суспільство ��ерігає сво� 
ідентичність, громадянськи� мир і �лагоду, досяга�чи �алансу інтересів рі�них 
соціальних су�’єктів та політичних сил, своєчасно легітимно ро�в’я�ує про�ле-
ми і протиріччя, що виника�ть у сфері політики, �а допомого� перед�ачених 
�аконом механі�мів та �асо�ів��

Політична ста�ільність, як і ста�ільність суспільства, �умовлена   �аконами 
функціонування � ро�витку суспільства, осо�ливостями та спосо�ами в�аємодії 
�ого підсистем, �міни та евол�ція яких не спричин��ть ру�нування функціо-
нальної єдності структури і їхньої рівноваги�� Політичну ста�ільність гарантує 
політична система суспільства (її головни� елемент – держава) � ефективність 
�ді�снення її функці�, що, �і свого �оку, �алежить від масової підтримки грома-
дян:

1) від так �ваної “ситуативної підтримки”, яка виявляє оцінку громадської 
думки конкретних ухвалених державними органами рішень, пу�лічних 
�аяв наділених владо� політичних лідерів, дієвості політичних акці�;

2) від “системної підтримки”, то�то сті�кості по�итивних оцінок і думок, 
які свідчать про схвалення суспільством діяльності владних структур, 
у сфері внутрішньої і �овнішньої політики�� �ажливим чинником “сис-
темної” підтримки є довіра до політичних лідерів і політичного режиму, 
готовність рі�них соціальних груп �ахищати свої інтереси на основі � 
відповідно до �акону��

�асова підтримка політичного режиму виявляється також у при�нятті �іль-
шіст� населення сукупності основних політичних цінносте� (принцип поділу 
влади, гласність, �агатопарті�ність, пл�ралі�м думок, сво�ода слова, не�алеж-
ність �асо�ів масової інформації і т�� д��), що ви�нача�ть осо�ливості � спосо�и 
функціонування цієї політичної системи��

До основних умов, які вплива�ть на рівень масової підтримки політичного 
режиму, належать також: рівень матеріального достатку та соціальної �ахи-
щеності громадян, наявність демократичних інститутів і механі�мів, що �а�е�-
печу�ть участь населення в політичному процесі; �е�пека та правові гарантії 
осо�истості��

Осо�ливого �начення масова політична підтримка на�уває в умовах ре-
форм, коли суспільство �агалом і �ого політична система �окрема переходять 
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від одного стану до іншого, і впродовж якогось часу є ро��алансованими, а отже, 
менш ста�ільними�� За цих о�ставин виникає протиріччя і навіть ро�рив між со-
ціальними нормами � цінностями, �атверджуваними (насаджуваним) владними 
структурами, і соціальними нормами та цінностями, що доміну�ть у масові� 
свідомості�� У масові� свідомості в силу ни�ки причин – інерці�ності, сті�кішої 
прихильності до фундаментальних цінносте� – іноді виникає непри�няття норм 
і цінносте� панівних груп, напруженість і навіть конфлікт між масами та владо��� 
�ажливо враховувати, що в суспільстві �авжди є конкуренція груп �а лідерс-
тво, �міна груп, які претенду�ть на помітнішу політичну роль і на вагоміши� 
політични� статус�� Ці групи, органі�овані в політичні рухи та партії, спроможні 
очолити опо�иці�ні виступи в рі�них формах�� Їхня успішність �ростатиме, якщо 
вони якна��ільше відо�ражатимуть у своїх програмах та �ахищатимуть �агаль-
нонаціональні інтереси і цілі, цінності культури та менталітет�� Опо�иці�ні групи 
�датні при�ти до влади �а умови, якщо їм вдасться мо�ілі�увати � повести �а 
со�о� маси, о�’єднавши їх ідеологічними гаслами і програмами�� 

Політична система не �уде ста�ільно�, якщо в основі діяльності правля-
чої еліти – лише власні інтереси � водночас ігнорування інтересів �ільшості�� 
За таких умов вона може триматися тільки на силі, о�мані і т�� д�� [12, с�� 23]�� Її 
су�’єктивна діяльність суперечить о�’єктивним потре�ам і природі суспільства, 
що при�водить до нагромадження соціального невдоволення, до політичної 
напруженості та конфліктів��

Конфлікти у функціонуванні політичної системи відігра�ть неодно�начну 
роль�� Їх виникнення є пока�ником �агострення протиріч�� Але самі конфлікти як 
такі не вплива�ть істотно на ста�ільність політичної системи, якщо ця система 
має механі�ми їх інституці�ного чи правового ро�в’я�ання а�о локалі�ації�� Однак 
охарактери�увати непримиренні конфлікти як ендемічну рису суспільства – ще 
не о�начає �аявити, що для суспільства характерна пості�на неста�ільність [3, 
с�� 571–572]�� 

Отже, наявність реальних механі�мів швидкого виявлення, �апо�ігання 
та ро�в’я�ання конфліктів є нео�хідно� умово� ефективного функціонування 
політичної системи і пока�ником її ста�ільності�� 

Що� підтримувати політичну ста�ільність, важливо утверджувати в суспіль-
стві та кодифікувати в правових нормах легітимні спосо�и �ороть�и �а владу�� 
�сторични� досвід нелегітимної політичної �ороть�и – від політичних �мов до 
політичних револ�ці� – �асвідчує, що вона є ру�нівно� для політичної ста�іль-
ності � �агрожує ро�падом суспільства�� Нелегітимна �ороть�а �а владу може 
�ути очевидно� і латентно��� Приховані форми нелегітимної �ороть�и �а владу, 
не виходячи на поверхн� суспільного життя, �датні сер�о�но посла�ити сті�-
кість правлячого режиму, �ру�нувати �ого внутрішн� консолідаці� і при�вести 
в кінцевому підсумку до сер�о�них політичних потрясінь��

Політичної ста�ільності суспільства досяга�ть, нада�чи правові гарантії 
�е�пеки громадянам і політичним органі�аціям �а участь у політичні� діяльності 
� осо�ливо в опо�иці�них (протестних) рухах, які �ахища�ть свої політичні 
інтереси і претенду�ть на політичну активність у реалі�ації влади�� У �агатьох 
демократичних країнах нагромаджено чимали� досвід політичної �ороть�и (на-
самперед �ороть�и �а владу), що не спричин�є �начних політичних катаклі�мів 
і національних потрясінь��
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У рі�них державах ро�ро�или � успішно реалі�у�ть спеціальні програми 
виходу � економічних та політичних кри�, відновлення політичної ста�ільності 
�е� �міни суспільно-політичної системи, модерні�ації економіки в умовах держав-
ного контрол� � регул�вання, що враховує відмінність соціально-політичних 
систем та історичних умов��

Політична ста�ільність �алежить від рівня � специфіки політичної активності, 
від по�иці� політичних лідерів, від їхньої �датності та вміння висловл�вати 
�агальнонаціональні інтереси � консолідувати політичну вол� громадян, від 
спроможності критично аналі�увати сво� діяльність та дотримуватися мораль-
них і правових норм��

 �истема наявних у суспільстві �аконів має �мін�ватися відповідно до нових 
умов і викликів часу�� Несвоєчасна �міна, відставання а�о �атягування вдоско-
налення конституці�них норм і чинного �аконодавства деста�ілі�ує політични� 
процес, в�аємоді� політичних су�’єктів і гілок влади�� 

Пока�ник політичної ста�ільності суспільства – �ого �датність не�тралі-
�увати негативні впливи ��овні (міжнародни� терори�м, економічну �локаду, 
політични� тиск, шантаж, де�інформаці�, �агро�у �астосування сили та ін��)�� 
Такі негативні впливи можуть укра� деста�ілі�увати політичну систему � навіть 
її �ру�нувати�� У цьому аспекті осо�ливо не�е�печне ро�в’я�ання громадянської 
ві�ни а�о масшта�них політичних насильницьких актів � �оку і прихильників, і 
супротивників чинного ладу�� Тому настільки важливо� є адекватна реакція де-
ржави на �агро�у своєму суверенітету, власним соціальним інтересам, �е�пеці 
громадян��
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СВОБОДА ВИРАЖЕННя ПОГЛяДіВ В УМОВАХ СТАНОВЛЕННя 
ГРОМАДяНСЬКОГО СУСПіЛЬСТВА В УКРАїНі
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Розкрито соціально-правові засади демократизації всіх сфер суспіль-
ного життя. З’ясовано, що конституційною основою громадянського 
суспільства в Україні є гарантування прав і свобод людини. Сформу-
льовано  розуміння свободи вираження поглядів у контексті станов-
лення громадянського суспільства в Україні. Проаналізовано критерії 
правомірного обмеження свободи вираження поглядів, згідно з існую-
чим законодавством і ступенем демократизації суспільства.
Ключові слова: громадянське суспільство, демократія, права людини, 
свобода вираження поглядів.

У контексті євроінтеграці�них процесів перед Україно� постала ни�ка викли-
ків щодо погли�лення демократичних перетворень у соціально-правові� сфері, 
ро�ширення правової �а�и в�аємодії громадянського суспільства і владних 
структур, гарантування сво�оди вираження поглядів в умовах монополі�ації 
інформаці�но-комунікативної сфери транснаціональними корпораціями тощо�� 
�итуаці� ускладн�є те, що додатковим тягарем для суспільства, що пере�уває 
в стані системних трансформаці� є гло�алі�аці�ні �агро�и�� Неста�ільна полі-
тична система України не спроможна адекватно і вчасно реагувати на виклики 
сучасності�� Пошук відповіде� на �а�начені виклики актуалі�ує нео�хідність те-
оретико-правового осмислення в�аємо�в’я�ку громадянського суспільства та 
держави, ро�межування їхніх повноважень, ролі громадянського суспільства в 
реалі�ації прав і сво�од громадян�� 

�рахову�чи актуальність про�лематики громадянського суспільства, її 
вивчали � вивча�ть �ару�іжні науковці: Ю�� �а�ермас, Е�� �елнер, Р�� Патнем та 
ін�� Зокрема, про�лематику становлення громадянського суспільства в Україні 
досліджу�ть такі українські науковці: А�� Карась, А�� Колоді�, ��� �о�чук, ��� Кресі-
на�� ��аємо�в’я�ок громадянського суспільства і правової держави аналі�у�ть 
��� �а�муратов, Ю �альці�, Ю�� О�оротов, ��� Ор�іх, ��� Погорілко, Ю�� Тодика, 
О�� Фрицьки� та ін�� 

Про�лему сво�оди вираження поглядів у контексті демократичних трансфор-
маці� українського суспільства у в�аємо�в’я�ку �і світовими тенденція вивчали  
українські автори: Ю�� �аулін, З�� �ладун, О�� �уткевич, ��� До�рянськи�, ��� За�ора, 
О�� Заверуха, Т�� Коротки�, Д�� Куле�а, О�� Онуфрієнко, ��� Палі�к, П�� Ра�інович, 
Т�� �віда, О�� �вєтлов, ��� Шевчук та ін��
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Не�важа�чи на широке коло досліджень,  трансформаці�ні �міни в Україні 
�аторку�ть практично всі види прав л�дини, але на��ільше вони �ачепили саме 
право на сво�оду вираження поглядів, право на інформаці��� 

Мета статті – дослідити правові аспекти сво�оди вираження поглядів як 
механі�му демократи�ації життя та громадянського поступу в Україні��

За�начимо, що поняття “громадянське суспільство” характери�ує самоор-
гані�аці� суспільства, ступінь ро�витку демократії, реалі�ації прав і сво�од л�ди-
ни як громадянина�� Процес становлення громадянського суспільства складни� і 
суперечливи�, оскільки пов’я�ани� і� усвідомленням громадянами се�е як носіїв 
суверенітету, як свідомих су�’єктів правової діяльності та відповідальності �а 
наслідки своїх ді� і ма��утнє своєї країни�� 

� умовах інформати�ації суспільства �ростає не лише сво�ода думки, а 
можливості її пре�ентації�� Передовсім це пов’я�ано � �нтернет-комп’�терними 
технологіями, �авдяки яким конститу�ється гло�альни� інформаці�ни� простір�� 
Україна також долучилася до �нтернет-мережевої комунікації�� Однак сподіван-
ня що �нтернет �уде �наряддям а�сол�тної сво�оди слова не виправдалися�� 
�нтернет щора�у �ільше стає не лише �наряддям контрол� �а раціонально� та 
емоці�но� сферами л�дини, а � �наряддям �овнішньої експансії національного 
соціально-культурного та політико-правового простору�� На��ільшо� про�лемо� 
в контексті до�ованого о�меження права на сво�оду вираження поглядів є на-
роста�ча монополі�ація З��, �нтернету та інших комунікативних технологі���

�ідомо, що �ільшість українських телеканалів монополі�овано �і�несовими 
структурами Росії і на�лиженими до них українськими фінансовими групами�� 
Потужна інформаці�на ві�на, яку веде Росія, є  деста�ілі�у�чо� для України 
та прямо� �агро�о� для її національної �е�пеки�� Адже чере� З�� �де прихо-
вана а�о пряма кампанія щодо �міни української ідентичності в �ажаному для 
росі�ських чи проросі�ських геополітичних інтересів��

Теоретично� осново� трансформації української ідентичності є концепція 
“Русского мира”, яка пропагується на всіх основних телеканалах Росії�� Її �міст 
сформул�вав А�� �елер: “Україна – це колиска Русі, це місце її народження і 
хрещення, її дитинства і її перших подвигів… Це наше минуле і це, �е�перечно, 
наше ма��утнє�� Повернути Україну – це наше перше геополітичне �авдання, це 
наш �рааль, яки� у нас �ув і якого нас по��авили” [7, c�� 192]�� 

На жаль, пострадянськи� ідеологічни� синдром �а інерціє� � надалі впливає 
на �міну і корекці� історичної пам’яті, консерву�чи росі�сько-радянську соціаль-
ну міфологі�, яка явно суперечність �апитам історичних смислів суверенної 
української держави�� Чере� своє геополітичне становище Україна ніяк не може 
�на�ти консенсусу � �агатьох питань своєї історичної пам’яті�� Натомість росі�-
ські шовіністичні кола приклада�ть максимум �усиль для вкл�чення України в 
Євра�і�ськи� геополітични� простір чере� �міну її ідентичності, маніпул��чи 
історично� пам’ятт�  нашого народу, пропагу�чи ідеї �ого не історичності, 
меншовартості, екстернальної �алежності�� Ц� ру�наці� культурно-історичного 
світу можуть упереджувати З��, інформу�чи про �агро�и русифікації та втра-
ти власної само�утності�� Як наголошує Т�� Фрідмен, культура творить тканину 
громадського життя�� “�она надає житт� впорядкованості � певного �начення�� 
�она ні�и дає санкці� на всі наші �вички, поведінкові о�меження, сподівання 
та �вичаї, що творять наше життя і є стрижнем громадської єдності” [14, с�� 395]�� 
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Натомість насильницька модифікація історичної пам’яті шляхом нав’я�ування 
соціальних міфів ру�нує основи єдності суспільства, що в Україні виявне як 
протистояння �хід–Захід��

Підписавши Харті� про партнерство �аради інформаці�них сво�од та �а-
хисту суспільної моралі провідні телеканали України скоріше спри�няли її як 
деклараці� про наміри � огляду на �ого до�ровільни�, нео�ов’я�кови� характер�� 
�супереч при�нятим деклараціям ми �ачимо протилежне, щодня З�� дедалі 
гли�ше �анур��ть л�де� у хаос а�сол�тно суперечливої інформації, супере-
чливих соціальних �амовлень, у тому числі експансіоністсько налаштованих 
сусідніх держав��

Ще одніє� про�лемо� у справі �а�е�печення сво�оди вираження поглядів 
є не стільки селективне до�ування інформації, скільки монополі�ація її тлу-
мачення, орієнтація на ро�важальність, �а рахунок відвернення глядача від 
о�мірковування, смислопрочитання, смислотворення�� Отже, у динамічному 
суспільстві правлячо� сило� ста�ть ідеї і л�ди, які �датні їх виро�ляти�� Тому 
сьогодні правомірно cтверджувати, що світом володіє то�, хто володіє аналі�ом 
інформації, та її тлумаченням�� �ідтак, монополі�ація інформаці�но-комунікаці�-
ної сфери на дани� час є основно� �агро�о� �а�е�печенн� і �ахисту сво�оди 
вираження поглядів�� 

�е�перечно, держава повинна сприяти ро�ширенн� інформаці�ного простору, 
підтримувати в ньому ті ніші, які сприя�ть відкритт� нових смислів, нових пог-
лядів�� Річ у тім, що творча інтерпретація інформації відкриває шлях до інноваці� 
та якісних �мін у соціокультурному �утті�� �, навпаки, �амовчування інформації, її 
догмати�ація при�водить до неминучої стагнації соціуму�� �аме на важливість пра-
ва на інтерпретаці� інформації � �оку преси, акцентує у своїх рішеннях Європе�-
ськи� �уд, яки� додатково від�начив, що преса виконує �авдання інформування, 
а також коментування поді�, передовсім тих, які ма�ть кл�чове �начення для 
демократичного суспільства�� � цьому контексті �уд вважає відносно виправданим 
суспільни� ри�ик журналіста �в’я�ани� і� культивування ним провокативності, 
пере�ільшення, спонтанності в �ого творчі� діяльності��   

�рак правосвідомості, �невага до �акону приводить до того, що ціла ни�ка 
�аконів, у тому числі стосовно �а�е�печення права на сво�оду вираження пог-
лядів, сво�оду доступу до інформації при�нятих �ерховно� Радо� просто ігно-
ру�ться, причому правоохоронні органи виконавчої влади волі�ть не помічати 
тих чи інших правопорушень у сфері прав л�дини, толерантно ставлячись до 
провокування ксенофо�ії, етнічної ворожнечі�� �права � по�иттям журналістів, 
які висвітл�вали органі�овані лівими партіями так �ваних маршів проти гіпоте-
тичного фаши�му в Україні є наочним тому свідченням�� 

�иходячи � численних фактів порушення прав на сво�оду вираження пог-
лядів в Україні, �окрема рішень національних судів в Україні, в яких накладені 
о�меження на сво�оду думки слова, Радо� Європи неоднора�ово наголошуєть-
ся на введення відповідних механі�мів і� мето� створення �ільш сприятливих 
умов на теренах України, щодо прав на сво�оду вираження поглядів�� Реальна 
перспектива стати асоці�ованим членом Євросо��у, яка супроводжується конс-
труктивно� �аконотворчіст� вселяє оптимі�м, що Україна таки при�ме і �асвоїть 
європе�ські стандарти в сфері гарантування і �ахисту прав л�дини і права на 
сво�оду вираження поглядів �окрема�� 
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Що стосується спосо�у вираження поглядів, то Європе�ськи� суд у своєму 
ро�’ясненні ч�� 1 ст�� 10 Конвенції наголошує, що сво�ода вираження поглядів не 
о�межується письмово� чи усно� формо�, а � охопл�є також сферу живо-
пису, о�ра�ів, іде� тощо�� За�начена стаття �ахищає не тільки �міст інформації 
чи ідеї, але і форму, в які� вони виражені�� Таким чином, друковані матеріали, 
радіомовлення, твори живопису, фільми чи електронні інформаці�ні системи 
підпада�ть під ді� даної статті та підляга�ть �ахисту [6, c�� 8]��

Тому формул�вання �місту права на сво�оду вираження поглядів повинно 
охопл�вати можливість використання всіх можливих �асо�ів вираження – як 
традиці�них (усних, письмових, о�ра�отворчих), так і новітніх (аудіові�уальних, 
предметних, рі�них форм діяння і недіяння)��

На основі порівняльного аналі�у �місту тлумачення права на сво�оду ви-
раження поглядів у ст�� 19 Загальної Декларації прав л�дини (1948 р��); ст�� 19 
�іжнародного пакту про громадянські, політичні права (1966 р��); ст�� 10 Конвенції 
Ради Європи про �ахист прав л�дини основних сво�од, і відповідно ст�� 34 Кон-
ституції України стосовно цього питання, врахову�чи практику Європе�ського 
�уду, а також, виходячи � нових соціокультурних чинників впливу на �міст і спосі� 
вираження поглядів, спро�уємо сформул�вати авторськи� варіант тлумачення 
поглядів на сво�оду вираження поглядів та її правомірне о�меження, а саме: 
право на сво�оду вираження поглядів – це система прав л�дини, окремих спіль-
нот, які реалі�ову�ться  на основі пошуку, ��ору, ��ереження, тлумачення і поши-
рення �удь-якої інформації пу�лічно чи осо�исто, у формі слова, письма, діяння 
і недіяння, ві�уальних о�ра�ів, символів, експресивних жестів, технічних �асо�ів 
– як вільни� ви�ір у всіх сферах осо�истого і суспільного життя �е� втручання 
��овні, � �оку держави і не�алежно від місця пере�ування�� Невідчужуваність 
прав л�дини �овсім не о�начає відсутності потре� їх певного о�меження��

�� �місту Європе�ської Конвенції � прав л�дини (ЄКПЛ) 1950 р�� та практики 
Європе�ського �уду � прав л�дини (Є�ПЛ) щодо рішень ст�� 10 Конвенції вип-
ливає, що сво�ода вираження поглядів може підлягати певним о�меженням, 
які ви�начені �аконом і є нео�хідними у демократичному суспільстві, � мето� 
�ахисту таких інтересів:

1) національної, громадської �е�пеки, територіальної цілісності; 
2) попередження та �апо�ігання �лочинів та �аворушень; 
3) охорони �доров’я, честі, репутації, моралі а�о �ахисту прав і сво�од 

інших осі�; 
4) �апо�ігання ро�голошенн� конфіденці�ної (секретної) інформації та під-

тримання авторитету і �е�сторонності правосуддя��
Аналі� цих положень дає �могу ви�начити критерії правомірного о�меження 

сво�оди вираження поглядів�� По-перше, критерієм їх о�меження є о�умовленість 
певного о�меження існу�чим �аконодавством, яке могло �ути легітимним тільки 
в �ого межах�� По-друге, критері� о�меження повинен ґрунтуватись на �асадах 
�ого нео�хідності в демократичному суспільстві, яки� ґрунтується на принципі 
пропорці�ності між мето� і �асо�ами її досягнення�� 

Перша частина (право на сво�оду вираження поглядів, одержання та пе-
редача інформації), а також друга частина ст�� 10 Конвенції (ЄКПЛ), яка містить 
ряд о�межень (в інтересах національної �е�пеки, територіальної цілісності, 
громадської �е�пеки, для охорони �доров’я чи моралі, для �ахисту репутації 
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чи прав інших осі�, для �апо�іганн� ро�голошення конфіденці�ної інформації, 
для підтримання авторитету і �е�сторонності суду) і� сфери даної сво�оди, �а-
клада�чи фундамент міжнародно-правового регул�вання сво�оди вираження 
поглядів, ра�ом � тим, у просторово-часовому вимірі не може перед�ачати всіх 
конкретних о�ставин, конкретно-історичних умов її практичного �астосування��

�иходячи � того, що ті чи інші країни �находяться на рі�них умовах соціально-
економічного, політико-правового, демократичного ро�витку, що ґрунтується на 
власних правових традиціях менталітету, виникає нео�хідність конкретно-спе-
цифічного підходу у ви�наченні �місту і пропорції о�меження сво�оди вираження 
поглядів, виходячи � національних потре� та інтересів�� А � врахуванням того, що 
гло�алі�ація суттєво впливає, як на �міст та о�сяг прав л�дини, ро�шир��чи і 
погли�л��чи весь комплекс прав л�дини, продуку�чи появу нових прав л�дини, 
так і на механі�ми їх реалі�ації – то це � нео�хідніст� повинно враховуватися як 
міжнародними так і національними право�ахисними органі�аціями��

Практика імплементації міжнародних стандартів �асвідчує, що її сутт� є 
не тільки трансформація �місту відповідних конвенці� і� прав і сво�од л�дини, 
конкретної спільноти у внутрішнє �аконодавство країни, але і наявність умов 
для практичної реалі�ації вимог, які містяться в цих документах, інакше вони 
�алишаться простими деклараціями�� �тупінь реалі�ації міжнародних правових 
актів у сфері прав і сво�од �алежить �начно� міро� від �аконотворчої спромож-
ності конкретного політичного правового режиму соціально-економічних умов, 
правових національних традиці�, правосвідомості населення тощо��

Не�важа�чи на те, що Україна ро��удовує правову державу � урахуванням 
міжнародних правових актів, практична реалі�ація правових вимог стикається 
� відсутніст� головної умови – громадянського суспільства�� Його істотно� ха-
рактеристико� є відсто�вання культурно-економічних інтересів, прав і сво�оди 
л�дини�� �ромадянське суспільство не є опо�иціє� до держави�� �оно – посе-
редник між державо� і осо�о� та слугує умово� вільного самови�начення 
л�дини�� �ромадянське суспільство �орієнтоване на ро�кріпачення л�дини від 
�удь-якої примусовості а�о домінування шляхом �алучення її до суспільного 
врядування �адля створення рівних громадянських можливосте� само�ді�с-
нення [5, с�� 426]�� 

�ромадянська активність пов’я�ана � національно� самосвідоміст� та са-
моідентичніст��� Її утвердження неможливе по�а функціонуванням української 
мови як державної�� Однак правові гарантії стосовно української мови  як мови 
титульної нації повс�дно ігнору�ться�� Одніє� � причин є сла�кість громадянсь-
кого суспільства, яке не виявляє солідарності громадян стосовно порушення 
прав користування українсько� мово���

Щодо ви�ору мови спілкування і поведінки в умовах України, то після при-
�няття Закону про регіональні мови (недосконалого) �ріс ри�ик дискримінації 
на ґрунті мовної компетентності�� �овна компетентність і поведінка в умовах дії 
цього �акону стали �ільш гостро спри�матись як прояв лояльності до членів 
національних меншин�� А не�нання, наприклад, росі�ської чи угорської мови 
оцін�ється на місцевому рівні як “манкурти�м” і “рагулі�м”�� Тож крі�ь при�му 
колективного непри�няття �ростає ри�ик витіснення � престижних посад і втрати 
соціальної мо�ільності саме в осі� титульної нації, дискримінації в сфері націо-
нальної освіти, мови, ведення судочинства��
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�ідновлення та �ахист української ідентичності є стратегічно� про�лемо� 
в по�удові України як демократичної і правової держави�� Тож  цілком можна 
погодитись � Є�� Островським: “Що в сучасному світі ресурси мови і культури є 
�ільш важливими, ніж ресурси території” [8]�� Не дивно, що такі сильні країни, як 
�елико�ританія, Франція, Німеччина не лише �ахища�ть власну мову, �окрема 
чере� систему �аконодавчо-правових норм на свої� території, вони просува�ть 
її в інші країни�� Державна мова – це ціла модель власного суверенного світу, яка 
є непомітно�, поки її не намага�ться �упинити�� Коли ру�нується мовна складо-
ва національної ідентичності, ру�ну�ться � інші складові�� Завдяки �міні мовної 
картини нашої ментальності на користь мови сусідньої держави ми поступово 
�анур�ємося в систему чужих смислів і чужої ідентичності�� 

�ільше того, саме після при�няття під тиском сусідньої держави і в угоду 
ву�ько регіональним кон’�нктурним інтересам вкра� недолугого Закону про 
регіональні мови �росла не тільки дискримінація на ґрунті мовної компетент-
ності, але створ��ться потенці�ні умови для сепаратистських настроїв, �агро�и 
регіоналі�ації та федералі�ації країни�� Подальше втягування � вдосконаленням 
вка�аного Закону �уде тільки погли�л�вати теоретичну і практичну �ридично-
правову суперечність цього Закону �і ст�� 14 ЄКПЛ про �а�орону дискримінації�� 
Згідно � ціє� статте�: “Користування правами та сво�одами, ви�наними в ці� 
Конвенції, має �ути �а�е�печена �е� дискримінації �а �удь яко� о�нако� – статі, 
раси, кольору шкіри, мови, релігії, політичних чи інших переконань національного 
чи соціального походження, належності до національних меншин, ма�нового 
стану, народження, а�о �а іншо� о�нако�” [2]��

Нео�хідно �а�начити, що �астосування по�итивної дискримінації є виправда-
ним не лише для �а�е�печення фактичної рівності в мовних правах спільнот, але 
�а певних історичних о�ставин є нео�хідним і в процесі реалі�ації їх культурних 
прав�� За�е�печення єдиного культурного простору в Україні на основі створення 
і підтримки �агальнонаціонального варіанту масової культури вимагає не прос-
то недискримінації, формальної рівності, але і спеціальних �аходів по�итивної 
підтримки культурних меншин в цьому питанні�� Причому, коли ми говоримо про 
доміну�чу масову культуру, ми маємо на ува�і ту сукупність культурних цінносте� 
та орієнтаці�, які в державі вважа�ть своїми доміну�ча �ільшість�� 

Під доміну�чо� �ільшіст� ми ро�уміємо не статистичну �ільшість громадян, 
а ту частину населення, яка реально має сер�о�ні переваги в культурному житті 
країни�� Тако� переваго� порівняно � іншими меншинами, титульно� націє�, в 
силу історичних причин, має росі�ськомовна частина населення�� Адже не секрет, 
що �ільшість З��, телерадіокомпані�, книгодрукування як �а кількіст�, так і �а 
іде�ним спрямуванням �орієнтовані на о�слуговування, передовсім, інтересів 
і смаків саме цієї частини населення держави��

Але на��ільшо� про�лемо� є те, що культура, ідеологічно нав’я�увана 
росі�ськомовному та україномовному населенн� держави, є а�сол�тно чу-
жорідно� �ому �а своїм смислом�� Як слушно �ауважує Є�� Островськи�: “Наша 
ідеологія вся імпортна, творчого начала немає, ідеологія лі�ералів у�ята і� 
�ахідних політологічних �рошур і га�ет, комуністична � підручників істмату, плат-
форма сучасних патріотів веде своє походження від давньоруської історії, при-
чому досить при�ли�но ро�тлумаченої” [8]�� З пострадянської пори культурне 
середовище України, осо�ливо в східних регіонах, мало �мінилось: воно ще 
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�ільше �анур�ється в чуже, ми живемо в системі чужих смислів, нав’я�уваних 
санкціонованими ��овні гуманітарними технологіями�� 

�ідсутність поро�уміння де�інтегрує суспільство�� Натомість там, де є ро-
�уміння, існує солідарність�� “�ова і практика солідарності, – наголошує А�� Ка-
рась, – інтенціонує суспільство рівних у своїх правах л�де��� У сенсі соціальної 
органі�ації – це суспільство, в якому вигода одного індивіда не перетвор�ється 
на пора�ку іншого�� Навпаки, відносини �а принципом “перемога–пора�ка” від-
сува�ться � соціального простору солідарності” [5, с�� 425]�� 

�олідари�ація суспільства можлива на ґрунті власних національних смислів, 
а не на правовому ро�ширенні однієї культурної традиції �а рахунок іншої�� Для 
цього нео�хідно творити нову національно-масову культуру, яка � �удувалася 
на літературі, мистецтві, кіно, теле�аченні, які �ули � апологіє� не пора�ки, а 
національного успіху в досягненні європе�ських і світових стандартів у космосі, 
нанотехнологіях, медицині, освіті, спорті, тури�мі��

То�то, ма�чи рі�ні культурні орієнтації ідентичності слід не нав’я�увати 
одне одному власну ідентичність, а створ�вати нову, яка стоятиме над двома 
ідентичностями, які весь час конфлікту�ть�� �пільнота стає єдино� націє�, коли 
вона �датна виро�ляти ��лижені матриці мислення і поведінки�� Тако�, на думку 
О�� Донченко, повинна стати єдина ідеологічна матриця смислів солідарності, 
як фактор формування простору єдиної масової культури, ідентичності та то-
лерантності [1, c�� 298]��

Формування єдиного �агальнонаціонального культурного простору �а�е�-
печення сво�оди вираження поглядів перед�ачає і формування демократич-
ної правосвідомості громадян України�� Річ у тім, що ни�ька правосвідомість 
пересічного громадянина, що проявляється у рі�них формах: правовому 
нігілі�мі та правовому інфантилі�мі дає �могу легко маніпул�вати л�дьми, 
нав’я�увати �удь-що: на��е�глу�діші �акони не виклика�ть навіть ноти про-
тесту�� Завдяки цьому �е�прав’я і несправедливість спри�мається цілком 
толерантно��

Натомість лі�ерально-демократична правосвідомість в європе�ських краї-
нах �авдяки соціальному �ахисту правового механі�му створ��ть умови для 
домінування і самореалі�ації, передовсім, “�аконослухняні� вільні� л�дині”�� 
Цьому сприя�ть несиметричні правові вимоги відносно рядових і посадових 
осі��� Є� в цьому ро�’ясненні констатує, що вимоги для владних структур повинні 
�ути на порядок вищі�� “�ежі допустимої критики є на��ільш широкими, у ви-
падку якщо предметом стає уряд” [4, c�� 17]�� На��ільш строгого контрол� � �оку 
�уду вимагає втручання y висловл�вання політика, що представляє опо�иці� 
[4, c�� 20]�� Юридичні, а також економічні о�меження щодо олігархічних владних 
структур (наприклад �апровадження прогресивного податку у Швеції, Франції) 
є стриму�чим фактором щодо можливості виникнення станової соціальної 
структури, що є гарантіє� для �а�е�печення прав і сво�од л�дини��

Прикрим свідченням того, що в Україні не все гара�д і� �ахистом права і 
сво�од громадян є кількість по�овів до Європе�ського �уду (Є�ПЛ), �а якими 
Україна посідає четверте місце серед 47 країн (перше місце посідає Росія) [10]�� 
Прикладом може слугувати � ре�тинг “�ндекс верховенства права” створени� 
передово� органі�аціє� “Проект світової �стиції”, в якому Україна посідає 87 
місце серед 97 країн [3]��
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Якщо �вернути увагу на принцип Європе�ського суду (Є�ПЛ) стосовно Ук-
раїни у справах щодо порушення власне права на сво�оду вираження поглядів 
(п��1 ст�� 10), та правомірного о�меження права на сво�оду вираження поглядів 
(п��2 ст�� 10), то слід від�начити, що статистика наданих �аяв є не�начно� у порів-
нянні � іншими європе�ськими країнами�� 

�во�ода вираження поглядів як і її �ахист потре�ує громадянської активності  
кожного,  “� осо�ливо� уваго� ставитися до �удь-яких спро� (насамперед влади) 
порушити чи о�межити л�дські права�� Завтра ті, хто порушу�ть права вашого 
сусіда, можуть у�ятися �а вас” [13]�� Отже, громадянське суспільство солідари-
�ується стосовно гідності л�дини, її самоцінності, слугу�чи ма�данчиком для 
ро��удови демократії та правосвідомості��
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Охарактеризовано авторську стратегію психологічного мотивуван-
ня. Проаналізовано особливості психологічного мотивування порів-
няно з педагогічним і управлінським мотивуванням та мотиваційним 
коучингом. Закцентовано увагу на проблемі визначення мети і на 
етапах процесу психологічного мотивування. Доведено, що принцип 
стратегії психологічного мотивування – психологічний супровід, а 
мета – актуалізувати психологічні ресурси особистості. Виокрем-
лено послідовність кроків психологічного мотивування. 
Ключові слова: мотивація, мотиваційні теорії, психологічне консуль-
тування. 

У психологічному консультуванні на�важливішим і водночас на�складнішим 
кроком є мотивування�� Психологи-консультанти �ауважили, що саме ефектив-
не мотивування клієнта �а�е�печує ре�ультативність професі�ної співпраці�� 
Ефективне мотивування нео�хідне для успішної та ре�ультативної професі�ної 
діяльності психолога�� Однак мету психологічного мотивування теоретично вио-
кремлено нечітко, а �ого процес охарактери�овано недостатньо�� 

Формулювання проблеми
�важа�ть, що вміння мотивувати інших �начно� міро� �умовлене осо-

�истісними рисами л�дини та її життєвим і професі�ним досвідом�� Однак ус-
пішна психологічна ро�ота, на наш погляд, потре�ує не тільки су�’єктивного 
відчуття “слушного” моменту для спонукання іншого, а � �нань психологічних 
осо�ливосте� су�’єкта та стратегії мотивування��

Корифеї психологічного консультування – Р�� �е� [10], ��� �інгер [3], ��� А�ра-
мова [1], Р�� Коч�нас [6], ��� �аськівська [2] �а�начали: досягнення вмотивованості 
клієнта – головни� критері� ефективності консультативного контакту�� 

�одночас науковці і практики акцентували, що процес мотивування клієнта 
складни�, не �авжди усвідомлени� � �оку консультанта, тому можливі непро-
гно�овані ре�ультати�� Що� подолати ц� про�лему, важливо виокремити мету 
та критерії ефективного мотивування осо�истості в психологічному консульту-
ванні�� 
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Аналіз найновіших досліджень і публікацій
На думку Р�� �ея, консультант має сформувати в клієнта відповідни� настрі� 

для саморо�витку [10, с�� 9; 81–86]�� А вміння створити таки� настрі� �алежить 
від професіоналі�му � навіть мистецтва психолога��

За ��� �інгером, на�головнішими фа�ами в гештальт-консультуванні є вход-
ження в контакт, успішність якого �умовл�є готовність до в�аємодії консультан-
та і клієнта, та �авершення контакту, що характери�ує ступінь “вивільнення”, 
дорослішання клієнта [3, с�� 45]�� Ре�ультативність о�ох фа� �алежить від уміння 
психолога мотивувати��

��� А�рамова, опису�чи �авершальну стаді� психологічного інтерв’� – пе-
реходу від научіння до дії, підкреслила, що чимало клієнтів не вдається до 
само�міни [1, с�� 129], а це свідчить про важливість мотиваці�ної компоненти в 
структурі саморо�витку��

Р�� Коч�нас підкреслив, що ро�ота � “немотивованими” клієнтами може спри-
чинити “синдром вигорання” консультанта [6, с�� 38]�� Тому �датність мотивувати 
є нео�хідно� складово� професіоналі�му психолога��

Подані погляди перекону�ть у вагомості для психолога-практика вміння 
мотивувати�� Однак рі�номаніття думок про мету психологічного мотивування 
виявляє про�лему нечіткості формул�вання �ого мети�� 

�ето� психологічного мотивування на�ива�ть і саморо�виток клієнта [10], і 
�ого відкритість до нового досвіду [3], само�міну [1], готовність діяти [6] чи �ра-
ти відповідальність [8]�� Що� �’ясувати, що є мето� ефективного мотивування, 
потрі�но проаналі�увати процес мотивування��

Мета статті – пре�ентувати авторськи� погляд на ефективне психологічне 
мотивування�� 

�тратегіє�, на нашу думку, є о�’єднана відповідним принципом послідов-
ність етапів рішень та ді�, що �а�е�печує досягнення відтермінованої в часі 
цілі�� На відміну від моделі, стратегія ґрунтується на практичному досвіді та 
су�’єктивних цінностях стратега��

Принципом, яки� ви�начає структуру психологічного мотивування, вва-
жаємо психологічни� супровід�� Психологічни� супровід ро�глядаємо, �гідно � 
��� �аксименко, ��� Ложкіним та А�� Колосовим, як “систему спосо�ів та методів, 
що сприя�ть самови�наченн� су�’єкта в процесі формування �ого <…> від-
повідальності �а свої дії” [9]�� Поділяємо думку шановних науковців, що мето� 
та ре�ультатом психологічного супроводу, що містить і психологічну допомогу, і 
психологічну підтримку, має �ути формування ресурсів л�дини [9]��

Отже, принцип психологічного мотивування – психологічни� супровід, мета 
– актуалі�увати психологічні ресурси осо�истості�� Для повної характеристики 
стратегії нео�хідно описати етапи психологічного мотивування, а для цього 
потрі�но проаналі�увати теорії мотивації��

Основний матеріал дослідження
�ажливі мотиваці�ні осо�ливості л�дини, на нашу думку, такі: 
1) осо�ливості індивідуальних ціле��� Згідно � ��� Двек (�а Д�� Леонтьевим [13, 

с�� 68]), виокремл��ть два типи гло�альних осо�истісних ціле�: а) ціль успіш-
ності, коли для л�дини вагомішими є престиж, ви�нання та статус, ніж �до�уття 
�нань; �) ціль компетентності – пріоритетними осо�а вважає вміння, �нання, 
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професіоналі�м, саморо�виток�� За�вича�, гло�альна ціль конкрети�ується в спе-
цифічних індивідуальних цілях�� �ажливо �’ясувати реалістичність та ам�ітність 
ціле��� За А�� Адлером (�а Р�� Фре�джер [14, c�� 125]), досяжними а�о реалістичними 
є цілі, яких л�дина має шанс досягти �авдяки саморо�витку (самореалі�ування в 
професії, �датність дружити і л��ити)�� Нереалістичними а�о фіктивними цілями 
психолог на�вав ті, яких л�дина ніколи не �може досягти цілковито, оскільки 
такі цілі не ма�ть конкретного виміру їхнього досягнення (прагнення влади, 
матеріального ��агачення, ви�нання � �оку всього л�дства); 

2) тип домінантних мотивів, що у двофакторні� теорії Х�� �ерц�ерга (�а ��� Пу-
гачовим [11, c�� 178]) охарактери�овано як мотиви-мотиватори а�о гігієнічні (�а-
�ові) мотиви�� Домінування мотиваторів притаманне л�дині, для якої важливе 
прагнення покращити своє матеріальне а�о соціальне становище, а перева-
жання �а�ових мотивів – осо�і, для якої вагомо не �до�ути, а ��ерегти наявне 
становище; 

3) локус-контроль, яки�, �гідно � Дж�� Ротером (�а Р�� Фре�джер [14, c�� 755]) 
виявляє, чи вважає л�дина се�е відповідально� �а власні успіхи та неуспіхи�� 
Л�дину і� �овнішнім локус-контролем мотивувати складніше, оскільки ї� склад-
ніше діяти самості�но, ніж осо�і � внутрішнім локус-контролем;

4) мотиваці�ни� модус, що �ого ��� Аптер, автор реверсивної теорії (�а 
��� Хомик [16, c�� 7]), характери�ує як цільови� та парацільови��� Л�дина-цільовик 
переживає напруження як дискомфорт, тому прагне швидше досягти ре�ультату�� 
Л�дина-парацільовик відчуває напруження як приємни� творчи� стан, тому 
�ільшо� міро� �агли�л�ється в процес виконання �авдання, ніж концентрується 
на �ого ре�ультаті;

5) тип мотиваці�ної тенденції �а Х�� Хекхау�еном [15, c�� 377]�� Осо�и, яким 
властива мотиваці�на тенденція досягнення успіху, чіткіше уявля�ть ціль і вод-
ночас не схильні �вертати увагу на можливі перешкоди її досягнення; осо�и � 
мотиваці�но� тенденціє� уникання неуспіху налаштовані на появу численних 
перешкод на шляху до успіху, для них головне – не накоїти помилок�� 

�важаємо �а нео�хідне �вернути увагу на осо�ливості саме психологічного 
мотивування (та�л�� 1)�� Також �а�начимо, що всі методи мотивування – вер�альні, 
а мотиватором є л�дина, яка ви�начає індивідуальні психологічні осо�ливості 
та формул�є перспективні цілі��

Таблиця 1
�тратегії мотивування

Критерії 
порівняння

Типи стратегі� мотивування
психологічна педагогічна управлінська коучинг

1 2 3 4 5
�у�’єкт моти-
вування

Учень/студент, 
працівник, клієнт

Учень/
студент Працівник Працівник

�отиватор Психолог, учитель, 
керівник, коуч Учитель Керівник Коуч

�ета мотиву-
вання

Актуалі�ування 
інтересу

Правильне 
виконання 
�авдання

Чітке вико-
нання �авдан-
ня

Досягнення 
конкретної про-
фесі�ної цілі
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1 2 3 4 5

�етоди моти-
вування

Переконання, 
притча

Пояснення, 
ро�’яснення,
приклад

�нформуван-
ня та інструк-
таж

Делегування, 
інструктаж, ске-
рування

Характерис-
тика мотиву-
вання

Конструктивне Ефективне Оптимальне

Актуалі�ована 
мотивація

�нутрішньоор-
гані�ована �нтринсивна

�отивація
інтерналі�ації 
цілі

Ре�ультат 
мотивування

�амодетерміна-
ція су�’єкта моти-
вування

�у�’єкт мотивування само-
сті�но виконує �авдання 

Цілеспрямо-
ваність су�’єкта 
мотивування

Ефективність мотивування �умовлена продуктивніст� виконання �авдань, 
а оптимальність – швидкіст��� Натомість конструктивність мотивування �але-
жить від урахування відповідності осо�истісних властивосте� л�дини �місту 
�авдання�� 

�нтринсивна мотивація актуалі�ується тоді, коли л�дину мотивує інтерес, 
можливість самовдосконалення, самоствердження�� �отивація інтерналі�ації цілі 
виявляє �ацікавленість л�дини виконати �авдання, яке дає ї� �могу утвердити 
власні моральні цінності [15]�� 

�одночас у процесі психологічного мотивування актуалі�ується внутрішньо-
органі�ована мотивація осо�истості, що виявляється як психологічна готовність 
л�дини самості�но сформул�вати мету власних ді� та ви�начити спосо�и її 
досягнення, яка пролонгована в часі як намір самовираження � актуалі�ується 
в ра�і су�’єктивного відчуття сенсовності �авдання [15]�� �аме внаслідок пси-
хологічного мотивування су�’єкт �датни� до самодетермінації (самості�ного 
виокремлення життєвих та аксіологічних пріоритетів), що є о�нако� осо�истісно 
�рілої, ресурсної осо�истості��

�иокремлені осо�ливості су�’єкта психологічного мотивування да�ть �могу 
пере�ти до характеристики стратегії мотивування�� 

�важаємо, що послідовність етапів психологічного мотивування, які �а�е�-
печу�ть �ого ефективність, така [17]��

Перший крок психологічного мотивування – �’ясувати індивідуальні осо�-
ливості мотивації л�дини, а саме: індивідуальну ціль, тип домінантних мотивів 
і мотиваці�ної тенденції, мотиваці�ни� модус та локус-контроль�� �иокремити 
індивідуальні мотиваці�ні осо�ливості осо�и нео�хідно, що�, підсил��чи при-
родну для неї поведінку, сформувати в л�дини готовність до самоаналі�у та 
само�міни�� 

Наша практика психологічного мотивування довела, що �’ясувати індиві-
дуальні мотиваці�ні осо�ливості осо�истості можна �а допомого� �авдання 
“�оя ул��лена гра” [18]�� Осо�і пропону�ть пригадати ул��лену гру дитинства 
та/а�о теперішнього часу (якщо важко ви�рати одну гру, варто ро�глянути дві-
три)�� Далі л�дина має описати основні правила цієї гри та її виграш�� У процесі 

Закінчення табл. 1
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аналі�у та виконання �авдання потрі�но одержати відповіді на такі �апитання: 
хто встановл�є правила гри? У яких ситуаціях л�дина не дотримується правил 
а�о каже “Я так не гра�”? Чи справді осо�а відчуває сенсовність життя, коли 
виграє? Чи порівн�є вона сві� виграш і� виграшами інших? Що для неї важ-
ливіше: грати чи вигравати? 

Теорія “прива�ливості” Р�� �олса (�а Х�� Хекхау�еном [15, с�� 269]) стверд-
жує, що л�дина успішніше �асво�є нові форми поведінки, які для неї на�-
природніші, а �асо�ом формування нео�хідних форм поведінки є по�итивне 
підсилення�� Згідно � теоріє� “прива�ливості” Р�� �олса, доцільніше не пере-
учувати л�дину, а навчити її використовувати свої переваги для досягнення 
успіху��

Другий крок психологічного мотивування – актуалі�увати інтерес л�дини�� 
На цьому етапі нео�хідно о�ґрунтувати, як саме клієнт, виконавши �авдання 
а�о дії, що їх �апропонував психолог, досягне своєї цілі�� �ажливо врахувати 
мотиваці�ні осо�ливості осо�и та рівень ам�ітності�� Консультант �може �аці-
кавити л�дину, якщо вона відчуватиме �е�пеку в ситуації співпраці та довіру 
до психолога��

Третій крок психологічного мотивування – актуалі�увати відчуття самоефек-
тивності клієнта, надихнути �ого, надати впевненості в силі �долати складну 
життєву ситуаці��� Цілеспрямовано сформувати впевненість л�дини в тому, 
що вона може досягти успіху, дає �могу теорія самоефективності А�� �андури 
(�а Р�� Фре�джер [14, с�� 697])�� Її автор на�вав такі чинники формування відчуття 
самоефективності: 1) для л�дини ре�ультат її ді� повинен �ути емоці�но �на-
чущим; 2) осо�а має пригадати власни� досвід успіху; 3) порівняно � іншими, 
л�дина повинна сконцентруватися на своїх перевагах, осо�ливостях, а не на 
недоліках; 4) осо�і важливо мати підтримку �начущої л�дини�� �амоефектив-
ність характери�ує осі�, які переконані, що самі �начно� міро� вплива�ть на 
події свого життя��

Четвертий крок психологічного мотивування – органі�увати психологічни� 
супровід осо�и, яка ро�почала шлях само�міни, �алежно від рівня її �ажання 
�мін�ватися та о�і�наності (саморо�уміння та характеристик складної життєвої 
ситуації)��

На�частіше на цьому етапі �аді��ть інструктування а�о спрямування, 
які ��� Ланс�ерг на�вав напрямами мотиваці�ного коучингу [7, с�� 77]�� Коуч для 
ефективності спонукання пропонує враховувати рівні компетентності та вмо-
тивованості осо�истості�� До інструктування вда�ться, якщо є ни�ьки� рівень 
компетентності та вмотивованості, а до скерування – якщо ни�ьки� рівень ком-
петентності та високи� рівень вмотивованості, л�дині нео�хідно пояснити мету 
та спосо�и виконання �авдання�� Клієнтові, яки� може проживати �міну мотиву 
досягнення, нео�хідна психологічна підтримка�� Наслідок �міни мотиву досяг-
нення – мотиваці�на кри�а [15]�� 

�ажливо спрямувати клієнта в �ік конструктивного долання мотиваці�ної 
кри�и – таким, на нашу думку, є актуалі�ування ре�ервної мотивації�� 

За А�� Фа��улаєвим (�а ��� Ро�овим [12]), у ра�і наявності ре�ервної мотивації 
л�дина �датна аналі�увати та перед�ачати наслідки власних ді�, органі�увати 
се�е для виконання нецікавого, але нео�хідного �авдання�� �важаємо, що ре-
�ервна мотивація є о�нако� гнучкості мотиваці�ної сфери�� 
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�и ви�начили ре�ервну мотиваці� як відтерміновану мотиваці� досяг-
нення, що її осо�истість актуалі�ує �а умов трансформації домінантного мо-
тиву пропріативного прагнення�� Отже, конструктивно подолавши мотиваці�ну 
кри�у, л�дина �датна самості�но актуалі�увати нови� домінантни� мотив, 
то�то �на�ти нови� шлях досягнення цілі�� �иокремл�ємо такі типи ре�ервної 
мотивації: мотивація саморо�уміння, мотивація творчості, мотивація долання 
виклику, пі�навальна мотивація, мотивація успіху, мотивація допомоги іншим, 
мотивація прагнення сенсу, мотивація спілкування, мотивація співпраці, мо-
тивація самості�ності��

На п’ятому кроці психологічного мотивування важливо надати клієнтові 
�воротни� �в’я�ок �ого успішності в досягненні цілі�� Психолог має реалі�увати 
по�итивне підсилення ді� осо�и, що� сформувати в неї відчуття осо�истого 
впливу�� У л�дини повинно �’явитися відчуття “капітана свого життя”, яке 
Е�� Дісі (�а ��� Климчук [5, с�� 12]) охарактери�ував як відчуття “осо�истого 
впливу”�� Дослідник переконани�, що чинниками високого рівня відчуття осо-
�истого впливу є наявність ви�ору та сво�оди �ого реалі�ації, оптимальни� 
рівень складності �авдання чи життєвої ситуації, наявність інформативного 
�воротного �в’я�ку��

Проаналі�увавши мотивування клієнта під час психологічного консультуван-
ня, ми виокремили критерії та мету ефективного мотивування осо�истості�� 

�ета ефективного мотивування – актуалі�увати психологічну ресурсність 
осо�истості�� Критерії ефективного мотивування такі: 1) мотивування осо�истості 
відповідно до її індивідуальних мотиваці�них осо�ливосте�; 2) коучинг сфери 
компетентності осо�и; 3) превенція мотиваці�ної кри�и л�дини в ра�і �міни 
домінантного мотиву мотивації досягнення; 4) формування в клієнта відчуття 
осо�истого впливу��

Пока�ник ефективності психологічного мотивування: клієнт на�уває ком-
петентності в саморо�умінні, виявляє пріоритетність �начущих в�аємин щодо 
осо�истої престижності та спроможни� до самодетермінації�� Тоді осо�а пере-
конається, що �датна самості�но подолати кри�у��

�исновки та перспективи подальших досліджень
Уміння мотивувати належить до професі�но важливих компетенці� психо-

лога-консультанта�� �важа�ть, що для ефективної професі�ної діяльності ком-
петенції можна сформувати, але чере� нечіткість характеристики психологічного 
мотивування психологам-практикам складніше на�ути нео�хідних умінь��

Що� виокремити осо�ливості психологічного мотивування, ро�ро�лено ав-
торську стратегі�, яка складається � таких кроків: �’ясувати мотиваці�ні осо�-
ливості, актуалі�увати інтерес, актуалі�увати самоефективність, психологічни� 
супровід, формувати відчуття осо�истого впливу��

�отивування є ефективним, якщо актуалі�овано компетентність і психоло-
гічну ресурсність осо�истості�� �ета ефективного мотивування – актуалі�увати 
психологічну ресурсність клієнта�� Критерії ефективного мотивування: 1) мо-
тивування осо�и відповідно до її індивідуальних мотиваці�них осо�ливосте�; 
2) коучинг сфери компетентності осо�истості; 3) превенція мотиваці�ної кри�и 
л�дини в ра�і �міни домінантного мотиву мотивації досягнення; 4) формування 
в клієнта відчуття осо�истого впливу��
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Уміння мотивувати важливе для вчителів, �атьків, менеджерів, керівни-
ків, лікарів, адвокатів�� Практичне �начення ма�ть ре�ультати дослідження 
мотиваці�них умінь як компоненти ефективного педагогічного спілкування 
вчителя��
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The author strategies of a psychological motivation are presented in the 
article. Peculiarities of the psychological motivation as compared with (to) 
the pedagogical, management motivation and motivational couching are 
analysed. Attention is paid to the problem of determining an aim and to 
different stages of the process of psychological motivation. It is proved that 
a principle of strategy of the psychological motivation is the psychological 
accompaniment, and its aim is considered to be the actualization of 
psychological resources of a personality. A succession of steps of the 
psychological motivation is selected.
Key words: motivation, motivational theories (strategies of psychological 
motivation), a psychological consulting.
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ВПРОВАДЖЕННя КОМП�ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГіЙ  
У РЕАБіЛіТАЦіЙНУ ДіяЛЬНіСТЬ

Юрій Вінтюк

Національни� університет “Львівська політехніка”,
вул�� Квітнева 6, м�� Львів, 79044, Україна,

e-mail: y�r�in@�kr��ne�

Розглянуто широке кола питань, що стосуються вирішення завдань 
реабілітації осіб з функціональними обмеженнями, передусім дітей та 
молоді, з застосуванням сучасних комп’ютерних технологій. З’ясовано  
можливості реабілітації за допомогою застосування різних видів діяль-
ності: ігрової, навчальної, комунікативної та трудової, що здійсню-
ються за допомогою застосування відповідних комп’ютерних програм. 
Наведено також дані про використання комп’ютерних технологій для 
розвитку творчих здібностей, у психотерапевтичних цілях, для фор-
мування необхідних поведінкових реакцій, зокрема, подолання фобій 
і посттравматичних стресів. Подано інформацію про застосування 
комп’ютерних технологій для розширення фахових можливостей, 
зокрема, для автоматизації процесу досліджень, моделювання процесу 
реабілітації тощо.
Ключові слова: комп’ютерні технології, реабілітація, діяльність, особи 
з функціональними обмеженнями.

1. Постановка проблеми

�ажливо� соціально� про�лемо� сьогодення є формування гуманного 
ставлення до осі� � функціональними о�меженнями, �окрема, адаптація їх до 
умов соціуму�� Для їхньої фі�ичної, психологічної і соціальної реа�ілітації в наш 
час використовується широки� арсенал можливих методів, які характери�у�ть 
як стан ро�витку окремих галу�е� �нань, так і соціальної ро�оти в�агалі�� Проте 
характерним для сучасного етапу суспільного ро�витку (становлення інфор-
маці�ного суспільства) є широке впровадження комп’�терних технологі� у всі 
сфери життєдіяльності л�дини, у т�� ч�� і в процес реа�ілітації осі� � функціо-
нальними о�меженнями�� Але, як свідчить досвід практичної діяльності в дані� 
сфері, саме комп’�терні технології, які відкрива�ть принципово нові можливості 
і �авдяки цьому �до�ули ви�нання та ро�повс�дження у ро�винених країнах 
світу, ма�же не використову�ться вітчи�няними фахівцями � реа�ілітації�� Дана 
о�ставина ро�ить актуальним �авдання висвітлення можливосте� використання 
комп’�терних технологі� в діяльності реа�ілітаці�них �акладів��

Мета роботи: �ді�снити огляд можливосте�, що їх нада�ть сучасні 
комп’�терні технології у сфері реа�ілітації осі� � функціональними о�межен-
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нями; а також для ро�ширення можливосте� діяльності фахівців навчально-
реа�ілітаці�них центрів��

Пу�лікаці� у вітчи�няні� фахові� літературі на дану тему не �агато, є та-
кож кілька ро�іт про �астосування комп’�терних технологі� у рі�них сферах 
професі�ної діяльності [1–18], в яких можна також �на�ти інформаці� � цього 
питання�� Зокрема, дослідники даної про�леми вка�у�ть на доцільність �асто-
сування технології віртуальної реальності для вирішення �авдань психології 
навчання, психотерапії та психологічної реа�ілітації [1]��

Ро�гляд можливих сфер �астосування комп’�терних технологі� �уде наве-
дено � врахуванням видів діяльності, які провадяться в �акладах такого типу�� 
За основу викладу в�ято досвід ро�оти Навчально-реа�ілітаці�ного центру 
“ДЖЕРЕЛО” (м�� Львів)�� Ро�почато впровадження комп’�терних технологі� �е�по-
середньо � процесу реа�ілітації осі� � функціональними о�меженнями, оскільки 
ця діяльність є головно� для даного �акладу��

Оскільки реа�ілітація �водиться до ро�витку функці�, які до�воля�ть л�дині 
адекватно адаптуватися до вимог оточення (фі�ичного і соціального), �а основу 
�уло в�ято освоєння осо�ами, що проходять реа�ілітаці�, рі�них видів діяльності 
(гра, спілкування, навчання, праця) в ході яких від�увається ро�виток: фі�ични�, 
психічни� і осо�истісни��� Ро�виток і адаптація – рі�ні поняття, проте адаптаціє� 
є таки� ро�виток, що від�увається в певному �аданому напрямку�� �ідповідно, 
далі �уде ро�глянуто можливості �астосування комп’�терних технологі� для 
освоєння даних видів діяльності��

2. Визначення основних понять

Технологія – процес створення певного продукту чи одержання певного 
ре�ультату��

Комп’ютерна технологія (КТ) – процес створення певного продукту чи 
досягнення певного ре�ультату, що реалі�ується �а допомого� комп’�тера, 
шляхом �астосування відповідних комп’�терних програм��

Інформаційні технології (�Т) – це у�агальнена на�ва технологі�, що �ді�с-
н��ть ��ерігання, передачу, о�ро�ку, �ахист і відтворення інформації � вико-
ристанням комп’�терів��

Неможливо уявити со�і сучасні галу�і виро�ництва, науки, культури, спорту 
та економіки, де не �астосовувалися � комп’�тери�� Комп’�тери допомага�ть 
л�дині в ро�оті, відпочинку, освіті та наукових дослідженнях�� Комп’�терні тех-
нології – це передні� кра� науки XXI сторіччя��

Розвиваючі ігри – ігри, які до�воля�ть ро�вивати певні пока�ники психічної 
і/а�о фі�ичної активності��

Віртуальна реальність (�Р) – створення “удаваної реальності” �а допомо-
го� технології в�аємодії л�дини � комп’�тером�� �твор�ється шляхом ві�уалі-
�ації трьохмірних о�’єктів �а допомого� програмування, комп’�терної графіки 
та анімації, до�воляє імітувати одночасно �орові, слухові і тактильні о�ра�и, 
поміщати у віртуальну реальність спостерігача, що створ�є ефект “віртуальної 
присутності” і відкриває нові можливості для досягнення феномену �мінених 
станів свідомості та їх дослідження [1, с�� 22–23]��
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Реабілітація – в широкому сенсі – поновлення і ро�виток �удь-яких життє-
вих функці���

Фактично, в даному викладі, �деться про комп’�тери�овані (психологічні, 
педагогічні, соціальні) реа�ілітаці�ні технології��

3. Результати дослідження
3.1. Розвиваюче ігрове середовище
Терапія і реа�ілітація – рі�ні поняття, проте ці явища достатньо �ли�ькі і 

в�аємодоповн��ть одне одного�� �ра доволі широко і успішно використовуєть-
ся як для терапії – “ігротерапія” – так і для реа�ілітації, оскільки нерідко вони 
вирішу�ть одні � ті ж �авдання��

“Ро�вива�чі ігри” да�ть можливість ро�вивати пі�навальні �ді�ності, мис-
лення, просторову уяву, фанта�і�, пам’ять, увагу діте�, допомага�ть оволоді-
ти вмінням аналі�увати, порівн�вати, у�агальн�вати, проявляти кмітливість і 
винахідливість�� То�то ро�вива�чі ігри створ��ть умови для кращого пі�нання 
дітьми се�е і л�де�, в�аємодії л�дини � навколишнім світом, усвідомлення 
�в’я�ків � природо�, сім’є�, родичами, � самим со�о�, ви�начення поведінки в 
життєвих ситуаціях [7]��

Правильно піді�рані і до�ре органі�овані ігри, логічні �адачі, вправи для 
ро�витку уяви, пам’яті, уваги сприя�ть все�ічному, гармоні�ному ро�витку шко-
лярів, допомага�ть виро�ити нео�хідні в житті і навчанні корисні навички та 
якості�� �ра – це “чарівна паличка”, �а допомого� якої можна навчити дитину 
не тільки читати, писати, а, головне, мислити, винаходити, доводити�� �ажливо, 
що� гра �ахопл�вала і �ула доступно�, що� у ні� �ув елемент �магання, якщо 
не � кимось, то, прина�мні, � самим со�о� [7]��

Для �адіяння ігрового компоненту діяльності нео�хідно створити відповідні 
можливості�� Звично це рі�номанітні іграшки чи настільні пристрої, правила гри, 
проте для створення нео�хідних умов для гри можна �адіяти ті можливості, які 
нада�ть нам комп’�тери�� Діти вже давно оцінили переваги комп’�терних ігор, 
тому варто поставитися до них � усіє� сер�о�ніст���

3.1.1. Розвиваючі ігри – до�воля�ть осво�вати в ігрові� формі рі�ні ком-
поненти процесу діяльності, чим сприя�ть ро�витку рі�номанітних психічних 
функці�, операці� та осо�истісних якосте���

�гор є дуже велика кількість, вони на�рі�номанітніші, ставлять рі�ні вимоги 
до учасників і нада�ть рі�ні можливості�� Проте для реа�ілітації можна � успіхом 
використовувати на�простіші і на�популярніші�� Їх є величе�на кількість, від на�-
простіших до на�складніших: Змі�ка, Лінії, Тетріс, шашки, шахи та ін��

3.1.2. ігрове конструювання – реалі�ується � �астосуванням анімаці�-
них технологі�, що до�воля�ть оживляти створені о�ра�и�� Дає �могу в ігрові� 
формі осво�вати при�оми констру�вання, що формує певні навички та сприяє 
ро�витку творчого потенціалу осо�истості�� Такі ігри є не тільки рі�ної тематики, 
але � рі�ної складності – як для осі� рі�них уподо�ань, так і рі�ного віку чи рівня 
ро�витку�� Наприклад: �ncredible toons, Ci�City: Rome, Ci�ilization та ін��

3.1.3. інтерактивні комп�ютерні ігри – �ді�сн��ть в�аємоді� гравця � вір-
туальним світом�� Ряд � них �а�у�ться на ототожненні гравця � персонажем гри 
(рольові ігри)�� При цьому часто �астосовується віртуальна ігрова реальність 
– надає можливість переживання переміщення у рі�ні середовища і �удь-які 
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перевтілення, створення фантастичних ефектів, що використовується для ро�-
витку, а також лікування і корекції рі�них психічних ро�ладів��

Технології і системи �Р до�воля�ть створ�вати іншу реальність та імітувати 
ефекти присутності, чим нада�ть нові можливості не тільки для ігор, але і нав-
чання, тренування, психокорекції, модел�вання та ін��, нада�чи їм нову якість�� 
�тає можливим �авдяки �астосуванн� сучасних програм, шолома �Р та ряду 
інших допоміжних пристроїв�� Це широко відомі �арі Потер, �етмен, �упермен, 
Русалонька та ін��

3.2. Розвиваюче навчальне середовище
Навчання не використову�ть для терапії, проте нерідко воно є дієвим �асо-

�ом реа�ілітації�� � ході навчання від�увається ро�виток ряду психічних процесів, 
функці� і якосте� осо�истості�� Крім цього, воно надає �нання про те, як нео�хідно 
поводитися �а певних умов, що ро�ити в певних ситуаціях, як виконувати певні 
види діяльності�� �ідповідно, освіту і навчання можна ро�глядати як дієви� �асі� 
соціальної і психологічної реа�ілітації інвалідів [8; 14]��

Процес навчання не тільки до�воляє ро�вивати певні пока�ники психічної 
активності, в якому вони �адіяні, ро�вивати осо�истісні якості, але � допомагати 
�асво�вати рі�ні соціальні норми; тому �ого також можна ро�глядати як �асі� 
реа�ілітації: психологічної і соціальної��

Для органі�ації навчання теж потрі�но створити нео�хідні для цього умови, 
�а�е�печити потрі�ні навчальні посі�ники тощо�� Застосування комп’�терних 
навчальних програм надає нам для цього великі можливості, як для навчання 
і контрол� �нань, так і для освоєння рі�них видів діяльності��

3.2.1. Програми-репетитори і екзаменатори – при�начені для оволодіння 
рі�номанітними навчальними дисциплінами, підготовки до �дачі іспитів рі�ного 
рівня складності (самопідготовки і самоконтрол�)�� �они є практично �а всіма 
навчальними дисциплінами, які вивча�ться в �агальноосвітніх школах, від по-
чаткових класів до випускних�� Є також ряд програм для підготовки до навчання 
в школі дошкільнят: для вивчення алфавіту, ліч�и, математичних ді�, та�лички 
множення, а також вивчення правил поведінки, правил вуличного руху та ін�� На-
приклад: програма для вивчення мови, історії, �іології, хімії, фі�ики, математики 
у т��ч�� підготовки до ЗНО та ін��

3.2.2. Програми-симулятори і тренажери – при�начені для ро�витку про-
фесі�них навичок (психологічних і рухових) при управлінні технічними о�’єктами 
і л�дино-машинними системами�� За�е�печу�ть �агальни�, осо�истісни� і про-
фесі�ни� ро�виток��

Тренажер – пристрі� для тренування�� Програма-тренажер перетвор�є 
комп’�тер на таки� пристрі���

Тренування – система підготовки органі�му для пристосування �ого до 
певних вимог і складних умов ро�оти��

Рі�номанітні тренажери широко �астосову�ться сьогодні при підготовці: 
водіїв, машиністів ескаваторів, ди�ель- та електро-потягів, літаків, океанічих 
ла�нерів та криголамів, атомних підводних човнів та космічних апаратів��

На�поширенішими є спортивні тренажери, при�начені для тренування � 
�ігу чи ї�ди на велосипеді, ро�витку як окремих м’я�ів так і їх груп тощо; у т��ч�� 
електронні: для тренування �і стріль�и та ін��
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Як правило, тренажер – дуже складни� і дороги� пристрі�, проте сучасні 
технології �Р до�воля�ть �ро�ити їх доступними, передусім фахівцям у рі�них 
галу�ях�� Фактично ряд систем �Р є вдосконаленими системами-симулятора-
ми і тренажерами [1, с�� 33]�� Це тренажер автомо�іля, авто�уса, пої�да, літака, 
космічного кора�ля та ін��

�елику перспективу ма�ть також спеціалі�овані тренажери для реа�ілітації�� 
На жаль, інформація про них практично відсутня��

3.2.3. Дистанційне навчання в мережі інтернет – до�воляє осво�вати 
рі�номанітні навчальні дисципліни, а також �до�увати освіту �а певним фахом 
[4; 9; 11]�� �ьогодні �а допомого� дистанці�ного навчання можна навчатися не 
лише на курсах, але � �до�ути освіту, вищу у т��ч��

Професі�на освіта виступає �асо�ом соціальної реа�ілітації осі� � функ-
ціональними о�меженнями [14; 15; 17]��

На цьому можливості �астосування комп’�терних технологі� в процесі 
навчання не вичерпу�ться�� Наступна можливість - створення віртуального 
мовного середовища – що нео�хідно для вивчення іно�емних мов [2]�� Таке 
середовище модел�є умови, нео�хідні для вивчення мови, чим �начно полегшує 
процес її освоєння��

3.3. Розвиваюче комунікативне середовище
Комунікація є важливим компонентом соціальної реа�ілітації��
Для ро�витку навичок спілкування теж потрі�ні певні умови, які можна ство-

р�вати і �а допомого� комп’�терів�� Таке “спілкування” має як певні недоліки, 
так і переваги, �ро�уміло, що в даному випадку користувачів цікавить саме 
використання наявних переваг��

Процес спілкування �а допомого� комп’�терних технологі� не може �амі-
нити спілкування віч-на-віч, хоча не тільки максимально на�лижує спілкування 
�а допомого� технічних �асо�ів до реального, але � надає �ому ряд нових 
можливосте�, які можуть �ути корисними в процесі реа�ілітації��

3.3.1. Спілкування в чатах і соціальних мережах – нада�ть сучасні ко-
мунікаці�ні технології, які на�ули �начного ро�повс�дження і усьому світі, для 
рі�них ціле�: це не тільки спілкування, пошук л�де� �а інтересами та видом 
�анять, але � консультації � фахівцями, форуми, наради в режимі on-line та ін�� 
�они теж нада�ть певні можливості, не доступні при �вичному спілкуванні��

� деяких випадках л�дині складно пре�ентувати се�е перед іншими тако�, 
як вона є, � рі�них причин�� �ноді доречно приховати сво� �овнішність �а віртуаль-
но� �овнішніст� якогось персонажа�� Л�ди � функціональними о�меженнями теж 
ма�ть труднощі у спілкуванні, тому має сенс �алучати їх до такого спілкування, 
що до�воляє ро�вивати нео�хідні навички, не соромлячись своєї �овнішності��

Такі можливості нада�ть ISQ, Однокласники, �контакті, Facebook та ін��
3.3.2. Взаємодія з трьохмірними представниками – �вича�не явище в 

сучасному �нтернет-просторі�� �оже �ути реалі�овано як у рольових іграх, так 
і при спілкуванні в �нтернеті; як � програмами, так і � реальними л�дьми; як у 
�вичному, так і віртуальному середовищі��

Л�дина може о�рати со�і партнера по спілкуванн�, виходячи �і своїх інте-
ресів, схильносте�, мотивів, мети в�аємодії, смаків та уподо�ань�� Таки� ви�ір 
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партнера до�воляє ї� досягнути не тільки певного настро� у спілкуванні, але 
� атмосфери довіри, до�воляє ро�критися перед іншо� л�дино�, оскільки �а 
кожним � о�ра�ів стоїть конкретна л�дина, яка теж �ацікавлена у такому спіл-
куванні, має схожі про�леми, мотиви та цілі��

Л�ди не тільки о�ира�ть для се�е у спілкуванні певні о�ра�и, але � о�и-
ра�ть для се�е партнерів � певними, �ли�ькими а�о ж цікавими їм о�ра�ами�� 
Часто це рі�ні тварини � якими ототожн�є се�е л�дина, а�о ж герої ка�ок, мульт-
фільмів, кіногерої чи відомі осо�и�� �ожна о�рати о�ра� А�� Делона чи ��� �онро 
– він матиме для того, хто �ого о�ирає, таке ж �начення, як для актора, що дає 
�ому роль на сцені – перевтілення�� Прикладом такої програми є “�имулятор 
романтичних �устріче�” та ін��

3.3.3. Невербальне спілкування – � �адіянням тактильних стимулів��
�ідомо, що в спілкуванні “о�личчям до о�личчя”, як у діловому, так і інтимно-

осо�истісному, торкання відігра�ть важливу роль�� �они можуть о�начати схва-
лення і під�адьор�вання, переконання а�о ствердження і підтримання статусу 
тощо�� Торкання виклика�ть тактильні та кінестетичні відчуття, які створ��ть �а 
допомого� механічних, електричних, термоелектричних а�о ві�роактиваторів�� 
За допомого� психофі�іологічних механі�мів віртуальні торкання підсил��ть 
відчуття присутності у даному середовищі, а також відчуття причетності [цит�� 
�а 1, с�� 27]��

3.3.4. Робота в команді – теж може �ути �модельована і реалі�ована �а 
допомого� сучасних КТ�� Таку можливість надає і ряд ігор – як гра в команді, що 
можна проіл�струвати на наступному прикладі��

� одному � досліджень модел�валася в�аємодія піддослідних (їм пропо-
нувалася роль вчителя іно�емної мови) � віртуально� студентсько� групо��� 
Члени віртуальної студентської групи демонстрували рі�ну гли�ину �нань і 
ступінь �ацікавленості в іно�емні� мові�� Піддослідні починали ставитися до 
членів віртуальної групи як до живих л�де�, тим �ільше що поряд � вер�аль-
ними впливами вони могли переміщати віртуальні о�ра�и, відчувати контакт 
очима � членами групи, демонструвати їм вка�івні жести, причому ро�ити це у 
достатньо реалістичні� манері [цит�� �а 1, с�� 30]�� Застосування даної технології 
до�воляє �’ясувати, які невер�альні, кінестетичні та інші сигнали �астосову�ть 
піддослідні при в�аємодії � іншими су�’єктами��

Наступни� рівень і ще одна можливість �астосування комп’�терних техно-
логі� для вка�аних ціле� – �ді�снення маніпулятивних впливів.

3.4. Розвиваюче середовище з застосуванням інших видів діяль-
ності

Для вирішення �авдань реа�ілітації можливо �аді�вати і інші види діяль-
ності�� �се нео�хідне для них теж нада�ть комп’�терні технології��

3.4.1. Трудова діяльність – використовується в процесі реа�ілітації як 
“трудотерапія”��

Дедалі �ільше видів професі�ної діяльності �ді�сн�ється сьогодні � �асто-
суванням комп’�терів і рі�номанітних комп’�терних технологі��� Комп’�тери 
нада�ть нові, не�ачені раніше можливості для �вичних видів діяльності (на-
приклад: машинопис, верстка, фотографія та ін��), але � створ��ть нові�� Ряд 
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видів діяльності неможливі �е� комп’�терів: програмування, WEB-ди�а�н, 3-D 
модел�вання можливих реальних о�’єктів та ін��

3.4.2. Спортивна діяльність – теж використовується для реа�ілітації – “ін-
васпорт”��

За допомого� мережі �нтернет можна �магатися � суперником чи навіть 
�рати участь у �маганнях � ряду видів спорту: шашок, шахів, нардів, спортив-
ного �риджу, пе�нт�олу, control strike – стра�к�олу, автораллі та інші гонки, 
спортивне орієнтування, а також і� суто комп’�терних видів спорту, як спортивне 
програмування та ін��

З �астосуванням спеціального о�ладнання ста�ть доступними �ільшість видів 
спорту�� Наприклад: симулятори рі�них спортивних ігор, сенсорна ігрова консоль 
Wii (до�воляє грати в �окс, теніс, гольф, �а�матися фітнесом, ри�алити) та ін��

На��ільшого ро�повс�дження на�ули спортивні імітатори�� Як слідує � на-
�ви – імітація якої-не�удь спортивної гри, на��ільше поширення на�ули імітації 
фут�олу, хоке�, �аскет�олу, тенісу і гольфа, �оулинга і �ільярда��

Спортивний менеджер – рі�новид спортивного симулятора�� �ідмітно� 
осо�ливіст� є те, що при симуляції гравець cпостерігає �е�посередньо �а ігро-
вим процесом і може впливати на хід матчу в режимі онла�н, а при менеджменті 
настро�ки тактики, стратегії, трансферів і фінансових операці� ви�ира�ться 
наперед, і гравець проглядає ре�ультати вже після матчу��

� спортивному менеджері гравець виступає в ролі керівника власно� спор-
тивно� командо� (спортсменом)�� Задаче� гра�чого стає не тільки перемога 
в матчах, але і грамотне та успішне управління інфраструктуро� свого клу�у�� 
Наприклад: “11х11” – фут�ольни� онла�н-менеджер, “Королі Льоду” – хоке�ни� 
онла�н-менеджер та ін��

3.4.3. Творча діяльність – �астосовується для вка�аних ціле� як “інса�т-
терапія”, ро�виває творчі �ді�ності осо�истості��

Для цього можна використовувати графічні та му�ичні редактори, спеціалі�о-
вані му�ичні комп’�тери тощо�� �ожна не тільки написати і відтворити мелоді�, 
але � складни� му�ични� твір на �агато парті���

Констру�вати можна не лише мелодії, а практично �удь-що, що можна 
створ�вати: �удівлі, комплекси споруд, рі�ні о�’єкти, технічні пристрої, елект-
ронні схеми, хімічні сполуки, �овнішність, підприємства, літаки, машини, тощо, 
досліджувати та �мін�вати їхні характеристики тощо��

Причому навіть не так важливо створити щось, як допомогти пацієнту пові-
рити у свої сили, ро�крити наявні можливості, створити ситуаці� успіху��

3.5. Комп�ютеризовані психотерапевтичні методики
3.5.1. Формування емоційних станів – одне і� �авдань психотерапії, може 

успішно вирішуватися �а допомого� комп’�терних технологі���
Для іл�страції таких можливосте� доречно ро�глянути наступни� приклад�� 

�спанські та італі�ські фахівці створили віртуальне середовище, яке сприяє 
формуванн� у л�дини певних емоці�них станів, а�о настроїв: смутку, щастя, 
тривоги а�о релаксації�� Для цього піддослідним пропонували самості�но пе-
реміщатися по віртуальному парку і о�стежувати рі�ні о�’єкти – дерева, лавки 
та альтанки�� Для формування конкретних настроїв використовувалися кілька 
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параметрів впливу: яскравість освітлення, му�ични� супровід, коротки� емоці�но 
�а�арвлени� текст, певне �авдання тощо�� Дослідження пока�ало, що настрі� 
піддослідних �мін�вався відповідно до індукованих емоці�них станів [цит�� �а 
1, с�� 28–29]�� Ро�ро�ники рекоменду�ть �астосування поді�них технологі� у 
клінічних цілях��

3.5.2. Формування поведінкових реакцій – доцільних в психотравму�чих 
ситуаціях�� (Причому психотравму�чо� може стати �удь-яка не�на�ома повсяк-
денна ситуація)�� Досягається шляхом дослідження реакці� на певні �модельо-
вані ситуації і �адіяння нео�хідних коректу�чих стимулів��

Для цього модел�ється ситуація, в які� л�дина проявляє неадекватну по-
ведінку�� Пере�ува�чи у відповідному середовищі, вона має певну можливість 
ви�ору проявів поведінки�� Осво��чи не�вичні і нетипові ситуації, л�дина пос-
тупово відпрацьовує оптимальні варіанти поведінки��

Англі�ські фахівці � соціальної реа�ілітації діте� � о�меженими можливос-
тями �доров’я активно використову�ть комп’�терні технології, які прац��ть в 
інтерактивному режимі � дитино��� Осо�ливе місце серед них �а�ма�ть “соціаль-
ні” комп’�терні програми, які модел��ть ситуації в мага�ині, метро, на вулиці і 
т��д��, що до�воляє дитині � о�меженими можливостями адаптуватися до тієї а�о 
іншої не�на�омої життєвої ситуації [6]��

Комп’�терні технології не тільки �нижу�ть ступінь інтелектуальних дефек-
тів і сприя�ть ро�критт� потенці�них можливосте� психіки, але ра�ом � цим 
ро�вива�ть маніпулятивну активність в цілому і дрі�ну моторику рук �окрема, 
оптимі�у�ть ціли� ряд інших локомоторних функці�, сприя�ть становленн� та 
ро�витку мовного аналі�атора і т��д�� �лід підкреслити, що оцінка ефекту вживання 
комп’�терних програм істинно о�’єктивна, оскільки її проводить сам комп’�тер 
�а допомого� системи �алів, що на�ирає дитина �а одиниц� часу а�о по кіль-
кості вірно виконаних �авдань [6]��

Ро�вива�чі і навчальні програми покликані у тому числі привчати дитину 
до самості�ності ухвалення рішень�� �агато трудотерапевтів у Англії саме ро-
�оту � комп’�тером ро�гляда�ть як можливість для працевлаштування діте� � 
о�меженими можливостями �доров’я в ма��утньому, усвідомлення ним своєї 
суспільної корисності і, як наслідок, успішної соціалі�ації в доросле життя [6]��

3.5.3. Подолання фобій і посттравматичних стресів – можливе �а ра-
хунок створення осо�ливої, дружньої (чи прина�мні, щадячої) до пацієнта ре-
альності��

Ро�ро�лено ряд програм, які до�воля�ть долати можливі страхи, досягати 
стану релаксації тощо�� Ряд � них про�шли нео�хідні випро�овування і рекомен-
довані для клінічного �астосування��

При використанні такої терапії, л�ди повинні проводити все �ільш тривали� 
час в �е�посередні� �ли�ькості від о�’єкту своїх страхів�� Це допомагає поступово 
по��утися нав’я�ливої фо�ії��

Традиці�ним методом лікування фо�і� є поступове пред’явлення пацієнту 
о�’єктів, що виклика�ть страх, і� �а�е�печенням при цьому �ого повної �е�пеки�� 
Так, стражда�чих страхом висоти підніма�ть на верхні поверхи і дахи висотних 
�удівель, л�де�, потерпілих від нападу тварин, водять в �оопарк, де вони, 
�находячись у �е�пеці, можуть в�аємодіяти � тваринами�� З недавніх пір для 
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тих же ціле� використовується віртуальна реальність, в яки� ви можете літати, 
ходити по хмарочосах, �находиться в кімнаті � павуком і при цьому не �оятися 
�а своє життя�� Наприклад: л�дині, яка �оїться павуків, пока�у�ть спеціально 
�монтоване відео, в які� павуки �овсім не страшні, і яких не потрі�но �оятися�� 
�икористано ефект поступового �викання, протягом ряду сеансів павуки ста�ть 
все �ільш �вичними��

3.6. Поновлення втрачених функцій
На сьогодні �а допомого� спеціалі�ованих комп’�терних програм �ді�с-

н�ється відновлення втрачених ряду функці�, �окрема, у осі� � частково� чи 
повно� втрато� �ору, слуху, мовлення та ін�� Оскільки спектр таких можливосте� 
доволі широки�, дана тема потре�ує окремого ро�гляду��

Нео�хідно ро�глянути � інші можливості �астосування КТ у діяльності нав-
чально-реа�ілітаці�них центрів для осі� � функціональними о�меженнями, які 
�е�посередньо не повя�ані � процесом реа�ілітації, проте є важливими для її 
органі�ації, оптимі�ації, інтенсифікації та контрол���

3.7. Розширення фахових можливостей
3.7.1. Програми для професійної діагностики в рі�них галу�ях, 

комп’�тери�овані діагностичні комплекси і системи�� На сьогодні це діагностика 
�ору, слуху, характеристик уваги, пока�ників інтелектуального ро�витку та �ого 
складових, діагностика пока�ників спри�мання, професі�но важливих якосте�, 
професі�ної придатності для певної для певної професії тощо��

3.7.2. Корекційні і формуючі програми для ро�витку певних психічних про-
цесів, станів, властивосте�, а також функці� рі�них систем та їхніх комплексів�� 
Да�ть �могу �ді�сн�вати ряд функці�, як: корекція вад мовлення, корекція вад 
�ору (як косоокість), корекція відчуттів, корекція пока�ників уваги, тренування 
уважності, а ще ро�виток ряду професі�но важливих пока�ників��

3.7.3. Відеотелефонний інтернет-зв�язок – до�воляє оперативно дистан-
ці�но проводити наради, семінари, симпо�іуми, конференції � фахівцями � інших 
установ, у т�� ч�� � інших країн, одержувати їхні консультації тощо��

�ожна встановити пості�ни� �в’я�ок � іншими поді�ними установами, на-
лагодити � ними не лише партнерські стосунки, але � повсякденну співпрац� у 
вирішенні �авдань реа�ілітації та ін��

Наприклад: технологія SKYPE до�воляє не тільки �ачити співро�мовника 
на відстані, але � проводити наради, семінари, ро�ити операції тощо��

3.8. Автоматизація наукових досліджень
3.8.1. Проведення експериментальних досліджень – можливо �адати 

тесту�чі стимули �а допомого� відповідних комп’�терних програм; причому 
для дослідників це теж створ�є ни�ку переваг��

�тосовно про�лем реа�ілітації, можна досліджувати осо�ливості спри�-
мання і пі�нання осі� � рі�ними ро�ладами і �ахвор�ваннями, що нео�хідно 
для внесення коректив у процес їхнього навчання та реа�ілітації, складання 
індивідуального плану ро�оти тощо��

Наприклад: л�дину поміща�ть у віртуальни� ла�іринт, і ставлять �авдання 
ви�ратися � нього�� Досліджу�чи це� процес, фіксу�ть активність піддослідного, 
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на які о�наки він орієнтується при пошуку шляху, стратегії вирішення �адачі, 
допущені помилки, час тощо��

Зді�сн�ється дослідження ефективності діяльності (при виконанні рі�них 
�авдань) і пошук шляхів підвищення ефективності��

3.8.2. Моделювання процесу реабілітації та ін.
Як тіло л�дини, так і рі�ні системи органі�му можна модел�вати, відповідно, 

можна досліджувати вплив рі�них коригу�чих, у т��ч�� реа�ілітаці�них впливів�� 
Ре�ультат тривалого процесу можна ді�натися наперед, таким чином можна 
під�ирати на�оптимальніші впливи і програми ді� � вдосконалення всього про-
цесу [12; 13]��

3.8.3. Моделювання управлінських впливів
Реа�ілітаці�ни� центр – складна система, функціонування якої теж мож-

на модел�вати і досліджувати для пошуку шляхів оптимі�ації управлінських 
впливів, пошуку сла�ких місць та їх підсилення тощо�� Таким чином, пошук оп-
тимальних рішень �ді�сн�ється не шляхом про� і помилок (що дуже �атратно), 
а на наукові� основі��

На �авершення нео�хідно також від�начити, що ні наведеними прикладами 
використання у кожні� �і сфер, ні вка�аними сферами діяльності не вичерпу-
�ться можливості �астосування комп’�терних технологі� в ро�оті �акладу, що 
�а�мається реа�ілітаціє� осі� � функціональними о�меженнями�� Так, у дани� 
час активно ро�вива�ться технології маніпулятивних впливів, психології орієн-
тування і вивчення оточення, системи управління поглядом рі�ними о�’єктами 
тощо – що може �ути використано і для вирішення �авдань реа�ілітації��

4. Висновки

1�� �учасні комп’�терні технології нада�ть широкі можливості у всіх сферах 
л�дської діяльності, ряд � яких можуть �ути використані в процесі реа�ілітації 
осі� � функціональними о�меженнями��

2�� Їх �астосування надає нові можливості для працівників реа�ілітаці�них 
�акладів, надає �могу реалі�увати недоступні раніше методики, що ро�шир�є 
спектр послуг, які нада�ться і покращує рівень �адоволення потре� клієнтів��

3�� Застосування сучасних комп’�терних технологі� надає можливість реа-
�ілітаці�ному �акладу піднятися на нови�, вищи� рівень функціонування, прак-
тично у всіх видах діяльності��

4�� � подальшому перед�ачено провести дослідження, які до�волять оцінити 
ефективність комп’�терних технологі� в процесі реа�ілітації осі� � функціональ-
ними о�меженнями, рі�ної но�ології та вікових категорі���
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Consideration of wide circle of questions, that touches the decision of tasks 
of rehabilitation of humans with functional limitations is carried out, foremost 
children and young people, with the use of modern computer technologies. 
Possibilities of rehabilitation are considered by means of he application of 
different types of activity: playing, educational, communicative and labour, 
that are carried out by means of the application of the proper computer 
programmes. Also these are resulted about application of computer 
technologies for development of creative capabilities, in psychotherapy aims, 
for forming of necessary behavioural reactions, in particular, overcoming of 
phobias and post-traumatic stresses. Information is given about application of 
computers’ technologies for expansion of professional possibilities of those, 
who carry it out, in particular, for automation of the process of investigations, 
design of the process of rehabilitation and so on.
Key words: computer technologies, rehabilitation, activity, humans with 
functional limitations.
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ХРИСТИяНИН У СЕКУЛяРИЗОВАНОМУ СВіТі

Андрій Дахній

Рецензія на книгу Томаша Галіка 
“Ніч сповідника: парадокси малої віри у постоптимістичну епоху”. 

Жовква: Місіонер, 2�1�. – 2�� с.

Насамперед варто �ро�ити дві істотні �ауваги (кількісного та якісного плану): 
це перша книга Томаша �аліка, яку перекладено українсько� мово� (хоча �ого 
праці вже перекладали рі�ними мовами світу); матеріал цієї книги – прекрасна 
пожива для інтелекту, чудови� шанс для вдумливого читача поспілкуватися � 
ро�умним, ерудованим і сер�о�ним співро�мовником�� Коротше кажучи, це, � 
одного �оку, “прем’єра”, де��т, � іншого, –чудова лектура для інтелектуалів (до 
речі, �важа�чи на дуже часті �гадки і цитування тих чи тих мислителів, �уло � 
не�а�вим, як�и книга Т�� �аліка супроводжувалася іменним покажчиком)��

Насправді твір чеського �огослова, соціолога і філософа становить со�о� 
шістнадцять есеїв, �містовно між со�о� пов’я�аних і �вернених до широкого 
кола читачів�� Утім, ідеться про таких читачів і�-поміж “широких”, які в принципі 
готові ро�думувати над темами � ідеями, що їх автор окреслив і “проанонсував” 
на самому початку праці; при цьому Т�� �алік просить не �авдавати со�і клопоту 
читанням опусу тих л�де�, для яких відповідні ідеї вида�ться цілком �ро�умі-
лими, “непро�лематичними” і які тому не ма�ть потре�и про це ро�думувати, 
а також тих, які пере�ува�ть “на протилежному пол�сі”, се�то ро�мірковуван-
ня поді�ного роду вважа�ть нісенітнице�, �астарілим мотлохом [див��: с�� 35]�� 
То�то автор прекрасно �дає со�і справу в �е�перспективності �удь-яких спро� 
щось наві�вати чи нав’я�увати, до чогось примушувати: “на силування нема 
милування”��  

До речі, таки� “підхід до справи” свідчить про твере�ість, реалістичність 
�огослова�� �одночас �і сторінок книги віє не�а�дужість і �ацікавленість, до�ре 
помітни� живи� темперамент, пристрасність Т�� �аліка, а також такі �ого риси, 
як гранична відвертість, щирість і сповідальність (�ому як священикові нерідко 
доводиться слухати сповідь, але в ці� кни�і він почасти сповідається сам)�� �іж 
іншим, поєднання спроможності притомно дивитися на речі та �датності до ін-
телектуальної пристрасності створ��ть неповторни� дух, осо�ливи� колорит 
книги�� Авторові �агато важить не �датність “навернути у сво� віру”, а можливість 
підштовхнути читача до рефлексії над тими питаннями, що їх це� читач а�о 
недо�ачав, а�о, �викнувши плисти �а течіє�, ��а�дужівши, спри�має – сило� 
інерції – лише “під певним кутом �ору”, не в останн� чергу внаслідок �алежності 
від панівних у суспільстві та нав’я�уваних медіа умонастроїв і стереотипів (в 
основі свої�, додамо, антирелігі�них, антихристиянських)��
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Отже, Т�� �алік не �акликає � порогу при�няти всі ті цінності, якими дорожить 
сам�� Передовсім, ма�чи �а плечима прекрасни� інтелектуальни� вишкіл, він 
прагне прищепити читачеві навички критичного мислення�� Проте чех є критич-
ним і стосовно самого се�е�� �ідтак автор �е� �удь-якого натяку на ре�онерство 
чи моралі�аторство ділиться � читачем своїм власним досвідом ро�думів і віри�� 
Причому це� досвід, як �і�нається Т�� �алік, на�ліпше переживається і, відповідно, 
на�ліпше відрефлектовується не “у гамірні� Пра�і впродовж академічного року”  
[с�� 261–262], а у стані усамітнення, у пустині, там, де �начно �ільше споко� і 
тиші…

Деякі приводи для занепокоєння

Проте повернімося до початку книги, точніше, до її на�ви�� Насправді дуже 
вагомим є під�аголовок останньої – “парадокси малої віри в постоптимістичну 
епоху”�� Не секрет, що наша епоха о�начається (�алежно від тих чи тих контек-
стів) дуже по-рі�ному: і як “пост-модерністична”, і як “пост-індустріальна”, і як 
“пост-гуманістична”, і як “пост-метафі�ична”, і, �решто�, як “пост-християнська” 
тощо�� Тим часом чеськи� мислитель на�иває її “постоптимістичною”, вка�у�чи 
на широко ро�повс�джену нині атмосферу ро�чарування, �невіри, песимі�му�� 
Отож, автор наважується говорити про християнство і �ого “оптимістичні” істини 
саме в до�у, вектор якої спрямовани� у протилежни� �ік�� То�то �ого �авдання 
вже наперед видається вельми нелегким��

Звісно, Т�� �аліка як людину релігійну �асмучує і непокоїть скепсис �ільшості 
�ого сучасників щодо релігії�� Проте осо�ливу стур�ованість �умовл�є саме та 
о�ставина, що це� скепсис на��ільше поширився саме серед л�де� �ахідного 
світу, причому ледь чи не на��ільшим о�’єктом цього скепсису стало саме хрис-
тиянство – релігія, �авдяки які� �начно� міро� це� Захід, властиво, і постав як 
потужна � само�утня цивілі�ація (втім, стур�ованість автора �умовл�є не тільки 
ситуація у �ахідному світі в цілому, але � у �ого рідні� Чехії �окрема – у країні, 
де кількість громадян, які ви�на�ть сво� індиферентність і навіть ворожість 
стосовно християнства, є чи не на�вищо� в Європі)�� 

Як людина інтелектуальна, мислитель має �агати� досвід не лише читання 
численних �огословських, філософських і літературних текстів, але � спілку-
вання � освіченими л�дьми, і �вертається він передовсім до тих і� них, які не 
ро�учились думати і �датні критично оцін�вати те, що від�увається довкола, хоч 
�агато � них, як правило, критично налаштовані саме до релігії�� �тім, сама їхня 
відкритість, не �ашореність, готовність чути �ода� якісь аргументи є якщо не 
�апоруко�, то хоча � шансом у справі гіпотетичної успішності такого діалогу��

До речі, те, що така спро�а не�е�наді�на, Т�� �аліка міг �и переконати інши� 
досвід�� Приміром, у ХХ столітті доволі схожу ситуаці� спостерігаємо  по о�идва 
�оки “�алі�ної �авіси”: отець Олександр �ень ро�ив щось поді�не в дехристи-
яні�ованому Радянському �о��і, яки� виріс і� “�е��ожної” револ�ції 1917 року  
(і �вертався він передовсім саме до інтелігенції), а Жак �арітен чи Етьєн Жільсон 
�ули “сіячами” євангельських істин у дехристияні�овані� Франції, яка пережива-
ла кри�у християнства ще від давніших часів (в якомусь сенсі предтече� такого 
роду релігі�них мислителів можна �уло � на�вати, �вісно, не тільки росі�ських 
релігі�них філософів у першому випадку чи францу�ьких мислителів на кшталт 
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Рене Шато�ріана чи Поля Клоделя – у другому, але � німця Фрідріха Шляєрма-
хера та �ого “Промови про релігі�”, де то�, як відомо, �вертався до освічених 
л�де�, які її, се�то релігі�,  �неважа�ть)��

Цікаво, що Т�� �аліка, яки� у свої� кни�і в жодни� спосі�  не апел�є ні до пер-
шої, ні до другої традиції мислення, можна спри�мати, тим не менш, як л�дину, 
дивовижним чином причетну до о�ох: він �астав часи тоталітарної Чехословач-
чини у минулому і �до�ув чимали� досвід священничого служіння �ара�, у часи 
чеського лі�ерального суспільства, яке, хоч і �вільнилося від тоталітари�му, в 
цілому �алишилося таким же �е�релігі�ним, як і в “комуністичні” часи�� �се це 
наводить на ро�думи про те, що вже �гадани� Ж�� �арітен (в “�нтегральному 
гумані�мі”) вкладав у поняття �ільшовицької і лі�еральної форм “гумані�му, 
однаково рі�ко критику�чи як першу, так і другу – головно �а їхн� �е�релігі�ність 
і втрату відчуття священного�� У першому випадку релігія �нищується, у друго-
му – вона, �алиша�чись справо� приватності, стає на�утком дуже не�агатьох 
(якщо віднаходити паралелі в літературі, можна покликатися на дві антиутопії 
– “1984” Джорджа Орвелла та “Дивовижни� нови� світ” Олдоса �акслі; як ми 
пам’ятаємо, у першому випадку від церкви �алиша�ться самі руїни, у другому 
до неї приліпл�ється секс-шоп)�� 

Потре�ує уточнення ще один елемент під�аголовку, концепт “малої віри”�� 
Т�� �алік має на ува�і малу, непомітну віру, віру як “�ерно гірчичне”, проте така 
віра �годом �датна виявити сво� силу, відтак вона протиставляється до “наїв-
ної віри” дитячих стаді� чи “якоїсь імітації церковного минулого”�� Таке пере�у-
вання в полоні іл��і� веде в підсумку до псевдошляху релігі�ного фанати�му, 
сектантства, �верхності � нетерпимості у ставленні до інших вір (див��: с�� 42), у 
ставленні до чужих сла�косте��� Не можна, скажімо, у приступі праведного гніву 
суворо картати гріхи інших л�де�, не припустимо, приміром, – в дусі такого ж 
фанатичного настановлення – спри�мати природні катаклі�ми як “вияв �ожого 
гніву” [с�� 189] (як відомо, поді�ну по�иці� свого часу вельми яскраво �о�ра�ив 
в о�ра�і отця Панл� в романі “Чума” Аль�ер Кам�)��

Насправді ж віра повинна про�ти “крі�ь вогонь кри�и” і таким чином на�ути 
нової зрілості�� �ажливо мати не ту л�дську віру, яка “могла � �агу�итись між 
ідеологіями � світоглядами цього століття”, а “віру �ожу” – “непомітну, малу, 
ма�же невидиму у ві�ії цього світу!” [с�� 44]��

Самотній голос

Утім, така “мала віра” є не лише непримітно� у цьому світі, вона живе в 
ньому як щось не�мовірно чуже духові�� � справді, у теперішні� конс�меристські� 
цивілі�ації існує певна шкала цінносте�, яку активно підтриму�ть сучасні �асо�и 
масової інформації (якими, �а словами Т�� �аліка, володі�ть послідовники кра�-
нього лі�ертині�му)�� Не секрет, що вплив медіа на нашого сучасника, очевидно, 
переважає всі інші впливи�� Ні вплив сім’ї, ні школи, ні, власне кажучи, Церкви не 
�де в жодне порівняння, не може суттєво конкурувати, а тому напрочуд важко 
�оротися � тими стереотипами мислення, які, наприклад, �водяться до того, 
що, мовляв, ця жахлива консервативна Церква “�аперечує а�орти, евтана�і�, 
клонування, штучні контрацептиви, шл��и гомосексуалістів і все інше до�ро на 
світовому ринку” [с�� 233]�� �се в цьому конс�меристському світі спрямоване на 
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якомога �ільше споживання, на отримання, а не на прагнення щось “�алишити”, 
щось дати, чимось поділитися��

У руслі такого агресивного наступу секуляри�му складається і пошир�ється 
чимало уявлень, які, хоч насправді дуже спірні, перетвор��ться у щось на кш-
талт прописних істин, ста�ть панівними стереотипами, �окрема, часто  навіть 
для самих носіїв християнських цінносте��� Так, � �оку медіального світу поши-
р�ється, чи то пак, нав’я�ується думка, що істини релігії, для прикладу, христи-
янської, суперечать даним науки, пості�но “мусується” думка про перешкоди, 
які чинили в минулі часи науково-технічному і суспільно-політичному прогресу 
� �оку християнських інституці�, на кожному кроці ро�лять спро�и скомпроме-
тувати християнську релігі��� �, правду кажучи, вони часто досяга�ть мету�� Але 
це не те критичне мислення, яке �важено враховує аргументи “іншої сторони”, 
�і щирим інтересом пригляда�чись до протилежного погляду; тут усе ставлять 
під сумнів, під підо�ру, тут критици�м стає тотальним і нігілістичним��

Як наслідок такого агресивного наступу, навіть чимало священиків, пот-
рапля�чи в ситуаці� тих, які повинні о�оронятися, �ахищатися, пере�у-
ва�ть у ��ентеженні, в ро�гу�леності, а тому прагнуть у то� чи то� спосі� 
виправдовуватися і ро�пачливо шукати �ода� якісь наукові аргументи, які 
� в очах сучасників виглядали � переконливо і допомогли схилити останніх 
до при�няття релігії чи прина�мні �ільш шано�ливого до неї ставлення�� З 
гірким жалем Т�� �алік пише про таких парафіяльних священиків у Чехії, про 
їхнє “скиглення” �а маленьким раціональним дока�ом (див��: с�� 100)�� Автор 
трактує такі прагнення як вияв сла�кої віри, яка вимагає від науки “виправ-
лення своєї невпевненості” [с�� 100]�� Отож, як �ачимо, від Т�� �аліка дістається 
не лише “лі�ретистам”, � одного �оку, чи фанатикам, � іншого, але � свяще-
никам, які не �датні адекватно реагувати на виклики цього дуже �міненого, 
прони�аного цінностями релятиві�му світу��

Так чи так, а голос Церкви в сучасні� цивілі�ації лунає дуже самотньо і, 
ска�ати �, маргінально�� На думку мислителя, рі�ким дисонансом до цього су-
часного секулярного світу (світу ринкових відносин, гедоністичних цінносте� і 
нічим не приховуваного культу гроше�) �вучить “ото� ма�же єдини� голос, що 
посеред нашої �ахідної культури промовляє щось інше, що тихо � наполегливо 
пропонує л�дям можливість �амислитись…” [с�� 234]�� 

Утім, автор таки має наді� саме на тих, які це� голос спроможні почути, 
які чинять опір тому, а�и �ути слухняним о�’єктом маніпуляці�, які не �ажа�ть 
“ро�чинятися в масі”, які не хочуть ставати такими, як інші, які �датні протиста-
вити панівному тренду сво� індивідуальну по�иці� і сво� само�утн� поставу 
(у цьому �в’я�ку автор солідари�ується � критико� �артином �а�деґером “�а-
непалості, неавтентичності л�дського існування, �ого “ро�порошеного” життя 
на поверхні” [див��: с�� 51])�� 

Релігія парадоксу

�аме негативно відштовху�чись від такого ме�нстриму сучасності, Т�� �алік 
чере� контраст говорить про “нетутешність”, “несвоєчасність” християнських 
істин, які �а своїм духом “не від світу цього”, світу, орієнтованого на �иск і праг-
матични� ре�ультат, які приносять “щось �овсім протилежне до успіху” [с�� 54]�� 
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Християнство спри�ма�ть передовсім як релігі� парадоксу�� �ог є не��аг-
ненним, Його годі осягнути �вичними раціональними �асо�ами�� �ислитель не 
втомл�ється повтор�вати, що християнська релігія вирі�няється саме не��аг-
ненніст� для ро�уму її головних істин�� ��агалі думка про парадоксальність 
християнських істин, про парадоксальну логіку Євангелія проходить чере� 
книгу червоно� нитко��� Радикальна відмінність �ожественного та л�дського 
проявляється, однак, не лише у важкості для л�дини ��агнути �ога, але � 
�ро�ити те, що для �ога під силу�� Що не є можливим для л�де�, можливе для 
�ога, для Нього немає нічого неможливого��

�хиля�чись до негативного (апофатичного) �огослов’я, що виростало � 
містичного досвіду, Т�� �алік вка�ує на те, що “реальність є непомірно “�ільшо�”, 
ніж наші поняття, слова, категорії та уявлення”, а тому “далі шлях веде лише 
крі�ь парадокси” [с�� 280]�� Натомість світська л�дина сучасної епохи “втратила 
ро�уміння парадоксального характеру світу � �агатовимірності реальності”  
[с�� 275]��

Цікаво, що і сам се�е мислитель �араховує до традиції “�огослов’я та ду-
ховності парадоксу”, традиції, яку склада�ть персоналії, які, живучи в переломні 
моменти в історії віри і вмі�чи враховувати �намення часу, �уміли “відкрити 
нови� простір для життя у вірі” – апостол Павло, Тертуліан, �лаженни� Авгус-
тин, (Псевдо)Діонісі� Ареопагіт, �а�стер Екгарт, �ван (від) Христа (Хуан де ля 
Кру�), �ле� Паскаль, �ьорен К’єркеґор, Джон Капуто, Жан-Л�к �аріон, Ніколас 
Лаш (див��: с�� 24) (принагідно в дужках варто �ро�ити критичне �ауваження на 
адресу перекладачів і редакторів щодо не �овсім вдалої транслітерації дансь-
кого Kierkegaard як “Кіркеґард” і помилкового відтворення – до речі, в тому ж 
самому реченні – імені містика �вана (від) Христа як “�вана Хрестителя” (див��: 
с�� 25), хоч, утім, пі�ніше (на с�� 40) ім’я містика передається коректно: “�ван від 
Христа”; принагідно від�начу, що інколи трапля�ться � інші погрішності: нап-
риклад, рі�ни� переклад одного � того ж вірша �ьольдерліна [порівня�те с�� 13 
та с�� 240] чи фра�а на кшталт “кидається в очі…” �амість “впадає в очі” [с�� 204]; 
проте це радше винятки, в цілому переклад книги видається дуже фаховим і 
до�ротним)��

Окремо Т�� �алік �упиняється на постаті данського мислителя К’єркеґора, 
якого він виділяє як “першого справжнього пророка нового шляху віри – віри як 
відваги жити в парадоксі” [с�� 263]�� Авторові “Ночі сповідника” є �ли�ько� ідея 
данця про те, що “у вірі л�дина стоїть перед �огом як індивід”, по�а інтегро-
ваніст� в суспільство, плем’я, наці� (у термінах ��� К’єркеґора індивідуальне 
релігі�ної стадії аксіологічно є вищим, ніж �агальне стадії етичної)�� При цьому 
чех іл�струє ситуаці� самотнього індивіда притче� про �ога, яки� �аради однієї 
“�агу�леної вівці” �алишив дев’яносто дев’ять, відтак автор навіть припускає, 
що ма��утнім виявом Церкви, скоріш �а все, �уде не “масова �года � �агальноп-
ри�нято� непро�лемати�овано� традиціє�”, а “спільнота �а�луканих” [с�� 264]�� 
Жити ж і� парадоксами, �а словами Т�� �аліка, нас вчить “великодня віра” [див��: 
с�� 284]�� Тому парадоксальність християнства не схопл�ється по�а досвідом 
�еликодня, відповідно, неминучим є �вертання до історії, до досвіду страсте�, 
ро�п’яття і �оскресіння�� 

Проте страсті, ро�п’яття, кров не повинні �атуляти нам основного – вос-
кресіння Ісуса Христа�� Тим часом таке “�атуляння”, така підміна, на жаль, 
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трапля�ться, причому “на жаль” не лише � огляду на часту некоректність про-
читання “�лагої �вістки”, але � � огляду на те, що такі помилки подекуди ро�лять 
дуже талановиті л�ди�� У цьому �в’я�ку мислитель ділиться враженнями від 
перегляду відомої кінострічки американського актора і режисера �ела ґі�сона 
“�трасті Христові”�� �ід�нача�чи ни�ку по�итивних моментів – �ахопливість 
сцен, вдали� під�ір акторів [див��: с�� 206], �ажання американця пока�ати прав-
диву, неприкрашену історі�, “нецен�уровану” реальність (додам від се�е: аж 
до точної відповідності використовуваних мов, які вклада�ться в уста героїв 
– від араме�ської �суса Христа до латини Понтія Пилата – А.Д.), – все ж у своє-
му гіпертрофованому �осередженні на сценах насильства режисер, на думку 
Т�� �аліка, просто-таки втратив міру�� Насправді, християнство далеке від того, 
а�и “прославляти насильство”, “ро�повідати історі� Христа як горор”�� До того ж 
спасіння Христа спри�мається у фільмі не як �оже діяння, а радше як героїчни� 
вчинок л�дини, “супермена”, яки� піднімається після тисячі нокаутів, – все це 
автор спри�має як христологічну єресь [див��: с�� 217]�� Та все ж, як вже �а�начено, 
на�дужче чеського мислителя насторожує те, що “страждання і кров настіль-
ки виступили на передні� план, що вже перестали вка�увати… на гори�онт 
великодньої �вістки…” [с�� 218]�� Утім, чех, яки� слушно �ауважує, що �удь-яка 
екрані�ація євангельських поді� висвітл�є не стільки самі ці події, скільки їхнього 
режисера і �ого епоху, наголошує на симптоматичності ґі�сонової картини, адже 
вона пока�ує, що про�лема насильства стала для початку ХХ� століття одніє� 
� на�актуальніших для всього л�дства (промовисто свідчать про це, �окрема, 
книги сучасного францу�ького філософа Андре ґл�ксмана)��

Поверта�чись до поняття парадоксу, �а�начимо, що Т�� �алік використовує 
�ого ще в одному �наченні: коли автор говорить про недосконалість Церкви і ци-
тує те�у апостола Павла про те, що “скар� віри маємо в глиняних посудинах”, то 
від�начає, що Церква є парадоксом, яки� проходить чере� історі�, парадоксом 
“між �наченням довіреної місії і ото� крихко�, потріскано� та іноді �апорошено� 
і �а�руднено� глино�” [с�� 176], простіше кажучи, парадокс у тому, що Церква 
ще не до кінця є тим, чим вона повинна �ути��

Богослов�я на тлі наукових і філософських досліджень 

На думку Т�� �аліка, нео�хідно повсякчас �важати на ту о�ставину, що хрис-
тиянство живе у чужому �ому світі, у світі, яки� дуже відрі�няється від того, що 
панував у часи появи і двохтисячолітнього ро�витку християнства�� Для того, 
а�и нині говорити скептичним сучасникам про християнські істини, вже явно 
недостатньо апел�вати лише до їхніх “до�рих почуттів”, які в минулому �ули 
�датні про�удити місіонерські проповіді; �ара� це виглядало � по-дитячому і 
наївно�� Потрі�ні інші аргументи, інша мова, �ільш “секулярни�”, світськи�, “про-
свічени�”, по��авлени� пафосу � придихальних інтонаці� тип дискурсу�� Тому 
неуникненним є, �окрема, і врахування того науково-технічного фону, на якому 
ро�горта�ться поді�ні ро�мови�� 

У контексті цих о�ставин Т�� �алік цілком слушно �вертає увагу на про�лему 
кореляції, співвідношення між такими сферами світогляду, як релігія, наука, філо-
софія, трима�чись, як путівної нитки, етичних �асад�� Яким є це співвідношення? 
Наголошено на неприпустимості для теолога втручатися у сферу науки, коли 
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предмет ро�гляду пере�уває винятково в компетенції відповідного дослідника�� 
Проте � останні� не повинен екстрапол�вати свої підходи на нерелевантну 
для нього царину духовно-етичного життя�� Наведемо доволі ро�логи� уривок: 
“Коли фі�ик говоритиме про те, як виник всесвіт, а �іолог про те, як від�увався 
ро�виток тваринних видів, �огослов мусить прикрити свої уста руко� і мовчки 
слухати, тому що до цього �і своєї галу�і �ому нічого ска�ати; але як тільки 
фі�ик почне говорити про те, що �ого відкриття – це наукова пропо�иція для 
покращення наступного виду ��рої масового �нищення, а �іолог про те, що 
клонування л�дини, продукування ем�ріонів і використання їх як дослідного 
матеріалу тощо не лише технічно можливе, але � морально виправдане, тоді 
�огослов повинен встати і чітко �вернути увагу своїм колегам у галу�і науки, 
що вони переступили межу своєї компетентності і стали на ґрунт, де і він також 
має що ска�ати” [с�� 112–113]�� 

Т�� �алік �акликає �амислитися над тіє� вирішально� о�ставино�, що “жит-
тя л�дини – це не лише �іофі�ични� акт, але � дар, яки� ми не передали со�і 
самі � відповідаємо �а �ого �ахист�� Ц� відповідальність не можна перекласти 
на “саморо�виток” науки і техніки, вимоги ринку і дослідження громадської 
думки” [с�� 113]�� Автора дуже непокоїть то� агресивни� сцієнти�м, яки� щора-
�у активніше втручається в “пору�іжні” сфери�� Тому мислитель �астерігає від 
не�е�пеки догмати�ації не лише релігії (драматичні наслідки чого, як відомо, 
осо�ливо помітно проявилися в середньовіччі), але � науки�� На �ого думку, на-
укови� світогляд �ув “на��ільш �анепалим видом релігії у цілі� історії” [с�� 104]�� 
До речі, догмати�ації науки �ільше ніж сто років тому �астерігав австрі�ськи� 
фі�ик і філософ Ернст �ах��

Т�� �алік схиляється до думки про принципову відмінність науки від релігії 
[див��: с�� 100–101], проте вони, наука та релігія, ма�ть вести між со�о� діалог, 
а саме – �а допомого� філософії [див��: с�� 102]�� При цьому чеськи� мислитель 
ви�нає все-таки �ільшу спорідненість релігії � філософіє�, ніж і� науко�, при-
на�мні “�огослов’я своїм характером �лижче до філософії, ніж природнича 
наука” [с�� 105]��

 
Віра, надія, любов та кредо Томаша Галіка

Перш ніж говорити про своє кредо, сві� символ віри, Т�� �алік спочатку ви-
суває антите�у, се�то говорить  про те, у що він не вірить (можливо, у русі  “від 
супротивного” по�начається вплив на нього схоластичної традиції): він не вірить 
у �ога-годинникаря деїстів, не вірить у не�мінну дол� греків, у матінку-природу 
� її “о�’єктивними �аконами”, в �акон карми, не вірить у романтичного �ога, 
яки� дарує се�е чере� “релігі�не відчуття” чи чере� “�іркове не�о наді мно� та 
моральни� �акон в мені” і т�� ін�� [див��: с�� 90]��

Натомість �алікова віра стосується �вятої Трі�ці, Триєдиного �ога і �ільше 
нічого  іншого�� Причому це� �ог не є “сумирним до�ряком”, � яким “�авжди можна 
якось домовитись” і таким ро�ом приспати своє сумління, а то�, хто �вільняє 
чере� �воє щедре прощення у таїнстві покаяння, внаслідок чого ми стаємо 
вимогливішими до се�е і по�лажливішими щодо інших [див��: с�� 196]�� У межах 
цього символу віри �ог �ачиться як “осо�а”, і це дуже дорога �алікові ідея [с�� 
248]�� �одночас це �ог, стосовно якого існує цілковита довіра і впевненість, що 
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�ін не дасть “впасти у порожнечу” [с�� 250], нарешті, Т�� �алік говорить про сві� 
прихід до “великодньої віри”, “віри другого дихання” [с�� 268]�� Звісно, ця віра 
немислима �е� надії та л��ові��

Чере� віру, наді�, л��ов можна (і потрі�но!) при�ти до іншої логіки, тієї ло-
гіки, яка перекресл�є логіку “світу цього” [с�� 54] (вище вже �а�начено �ли�ькість 
чеха до традиції парадоксу апостола Павла, Августина, Паскаля тощо�� �аме 
�авдяки вірі, надії та л��ові суттєво �мін�ється наше світоспри�няття, наш 
стосунок до ді�сності [див��: с��128]�� “…�іру�чи� не може відчути �ога по-іншому, 
ніж в актах віри, л��ові � надії” [с�� 282]��

Завершення книги сповнене під�адьорливих інтонаці��� Т�� �алік �акликає 
християн “не �оятися потрясінь”, що не може не викликати асоціаці� і� �на-
менитими словами �вана Павла ��, які він виголосив у першому слові свого 
понтифікату (до речі, проникливі�, світлі� постаті цього не�а�утнього Папи 
автор спеціально присвячує одне � есеїв: “Знак Йони”), він невипадково аж 
двічі цитує �ьольдерлінові слова (“де не�е�пека, там і рятунок народжується”), 
він покладає сподівання на “християнство другого дихання”, то�то на віру, яка 
є �рілішо�, ніж, скажімо, наївна віра підлітка, і � тріади “віра-надія-л��ов” він 
осо�ливо виділяє… наді��� 
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УНіКАЛЬНА ПАМ�яТКА УКРАїНСЬКОї  
ПОЛіТИКО-ПРАВОВОї ДУМКИ

Ігор Мельник

Рецензія на монографію “Пакти і Конституції”  
Української козацької держави (до 3��-річчя укладення) /  

Відп. ред. В. А. Смолій; упорядники М. С. Трофимук, 
 Т. В. Чухліб. НАН України. Львів: Світ, 2�11. – 44� с.

Напередодні 20-річчя Не�алежності України опу�ліковано “Пакти і Кон-
ституції” Української ко�ацької держави” – наукове видання, присвячене  
300-річч� укладення унікальної пам’ятки української політико-правової дум-
ки ХV��� століття, відомої широкому �агалу як “Конституція Пилипа Орлика”, 
а�о як “Конституція 1710 року”�� Підготували книгу до друку провідні вчені �н-
ституту історії України Національної академії наук України, Національної 
�і�ліотеки України ім�� ��� �ернадського, Державної архівної служ�и України, 
Центрального державного архіву України у Києві під керівництвом академіка 
�алерія �молія (відп�� ред��)�� Упорядкували видання – �ирослав Трофимук і  
Тарас Чухлі���

Ці� пам’ятці, як відомо, упродовж століть присвячено не одну сотн� на-
укових досліджень як українських, так і �ару�іжних учених�� Однак досі не ви-
ро�лено �агальної концепції щодо оцінки �начення “Конституції Орлика”�� Тому 
вихід “Пактів і Конституції” Української ко�ацької держави є важливим кроком у 
цьому напрямку�� Книга містить у повному о�ся�і всі виявлені факсимільні копії 
укладених в 1710 році текстів Конституції, написані староукраїнсько� та ла-
тинсько� мовами, а також їх переклади – англі�сько�, німецько�, францу�ько�, 
польсько� та росі�сько��� До того ж, і це дуже важливо, тут пу�ліку�ться сучасні 
наукові дослідження, в яких � нових концептуальних �асад переосмисл�ється 
політична спадщина Пилипа Орлика�� Автори наголошу�ть, �окрема, що основні 
концепти, �акладені в Конституції 1710 р��, – ідея не�алежної Української держа-
ви, ро�поділ державної влади на �аконодавчу, виконавчу і судову та утвердження 
респу�ліканських форм правління –  �ули почерпнуті Пилипом Орликом � ук-
раїнської політичної практики�� �ін їх творчо ро�винув і пристосував до поточного 
моменту, врахову�чи досвід інших часів і народів, і таким чином спричинився 
до піднесення української державної ідеї на інши� якісни� рівень��

�ова �де, власне, про чотири відомі на сьогодні тексти пам’ятки, при опра-
ц�ванні яких упорядники по�начили кожен літерами латинської а�етки:

А – україномовни� оригінал, виявлени� у листопаді 2008 року співро�ітни-
ками ЦД�А України Ольго� �овк і �анно� Путово�. З�ерігається у Росі�ському 
державному архіві давніх актів (РДАДА), ф��124, �алоросі�ські справи, оп��2, 
1710 р��, спр��12, арк�� 2–12 �в��);

В – латиномовни� текст:
В. 1 – преам�ула до повного латиномовного тексту:”Prooemi�m ad Pacta c�m 

III [�stri]s[si]mo D�ce tempore Electionis ei�scon�enta, et A�thoritate [a�ctoritate] 
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S[erenissim] ae R[egi]ae M[aiesta]tis S�eciae confirmata” (“Передмова до уста-
новлених пактів � на�яснішим гетьманом на час о�рання �ого, �атверджених 
Його Королівсько� �иліст� королем Швеції”); вміщується окремо � огляду на 
наявність рукопису�� З�ерігається у Національному архіві Швеції (Riksarki�et��SE/
RA/2113/2113��2�� Diplomatica M�sco�itica Cosacica�� – Vol��1; копія: ЦД�АК України, 
ф��2236,оп��1, спр��71);

В. 2 – повни� латиномовни� текст пам’ятки, яки� подається �а пу�лікаціє� 
Осипа �одянського, оскільки латиномовни� оригінал ще не відна�дено: “Pacta 
et Constit�tiones leg�me libertat�mq�e Exercit�s Zaporo�iensis inter ill�sstrissim�m 
Domin�mPhilipp�m Orlik, neoelect�m D�cem Exercit�s Zaporo�iensis, et inter 
Generales, Colonellos, nec non e�ndem Exуrcit�m Zaporo�iensem, p�blico �tri�sq�e 
partis la�do con�enta ac in libera electione formali j�ramento ab eodem ill�sstrissimo 
D�ce corrobarata, anno Domini 1710, Aprilis 5, ad Benderam” (“Договори і постано-
ви прав і вольносте� ві�ськових між ясновельможним паном Пилипом Орликом, 
новоо�раним гетьманом �і�ська Запоро�ького, і генерально� старшино�, пол-
ковниками, а рівно ж і самим �і�ськом Запоро�ьким, схвалені о�ома сторонами 
і скріплені на�яснішим гетьманом на вільних ви�орах урочисто� присяго� року 
�ожого 1710 квітня п’ятого дня у �ендерах”);

С – скорочени� латинськи� текст: “Contenta Pactor�m inter D�cem et Exercit�m 
Zaporo�iensem con�entor�m, in compendi�mbre�i stylo collecta” (“Зміст угод поміж 
гетьманом і �і�ськом Запоро�ьким у стислому викладі”)�� З�ерігається у Націо-
нальному архіві Швеції (Riksarki�et��SE/RA/2113/2113��2�� Diplomatica M�sco�itica 
Cosacica�� – Vol��1);

D – копія кінця ХV��� – початку Х�Х ст��: ”Договоры и постановления правъ 
и вольносте� во�сковыхъ межи ясневельможнымъ его милость� паномъ Фи-
липпомъ Орликомъ новои��раннымъ �о�ска Запорожского гетманомъ, и межи 
енеральными осо�ами, полковниками, и тымъ же �о�ском Запорожскиииимъ 
сполно� �ъ о�оихъ сторонъ о�радо� утверженные при вольно� елекціи фор-
мально� присяго� отъ того жъ ясневельможнаго гетмана потверженные�� Року 
от Рождества Христова 1710, мъсяца априля 5”�� З�ерігається у РДАДА, ф��13, 
�прави про Україну, оп��1, 1710 р��,спр��9, арк��1–20 �в��;

Е – пу�лікація копії кінця ХV��� – початку Х�Х ст��, то�то тексту D (�антыш-
Каменски� Д��Н�� Источники �алоросси�ско� истории: � 2 ч�� – ���, 1859�� –  
��� 242–255);

f – пу�лікація повного латиномовного тексту (В.2); (Переписка и другие �ума-
ги шведского короля Карла Х��, польського �танислава Лещинского, татарського 
хана, турецького султана, генерального писаря Филиппа Орлика… – ���1–17);

G – пу�лікація скороченого латинського тексту С (Кордт ��� �атеріали і� �ток-
гольмського державного архіву до історії України другої половини Х�� – початку 
ХV��� ст�� // Українськи� археографічни� ��ірник�� – К��, 1930�� – Т��3�� – ���38–41)��

Донедавна �ули відомі лише три тексти “Договорів і постанов������”, що ді�шли 
до нас у копіях: текст 1) В��2; 2) Текст D;3) текст g.

Ці тексти супроводжу�ться перекладами англі�сько�, німецько�, фран-
цу�ько�, польсько� і росі�сько� мовами�� Пу�лікується також версія текстів 
сучасно� українсько� мово���

Порівняно � іншими виданнями неповторність книги “Пакти і Конституції” 
Української ко�ацької держави, на наш погляд, полягає в тому, що в ні� вміщені 
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наукові статті, в яких сучасні дослідники � по�иці� сьогодення аналі�у�ть � ос-
мисл��ть ви�начну пам’ятку української політичної думки�� Академіки �алері� 
�молі�, �асиль Німчук, Павло �риценко, археографи �еннаді� �оряк, Ольга 
�овк, Л�дмила Демченко та інші авторитетні науковці, вивча�чи тексти, не 
лише торка�ться їх конкретно-�містового наповнення, але � да�ть їм сутнісні 
характеристики�� Як �а�начає у вступному слові відповідальни� редактор видання 
�алері� �молі�, “Договори і постанови…”, не�важа�чи на порівняно невелики� 
о�сяг і доволі спопуляри�овани� стиль викладу, внутрішнім наповненням ви-
ходять далеко �а межі �вичних для політичної культури свого часу документів 
тимчасового використання чи ву�ькоспеціального при�начення … тут уперше в 
письмові� формі перед�ачалось врегул�вання політико-правових відносин між 
носіями вищої верховної влади в Україні та су�’єктами національної політичної 
системи�� Однак, на думку академіка, це лише один �ік про�леми�� �оловне, на 
чому слід акцентувати увагу, – те, що по суті “Договори і постанови…” від�ива�ть 
ціли� пласт політичного життя суспільства, яке після Полтавської катастрофи 
постало перед новими викликами, і від пошуків адекватної реакції на які �а-
лежала не лише доля тогочасного покоління, але � вся подальша евол�ці�на 
перспектива української державності [1, с�� 11 ]��

Як �ачимо, в “Пактах і Конституціях” Української ко�ацької держави українсь-
кими вченими вперше о�ґрунтовується концепція фундаментального академіч-
ного проекту, в якому науковці у перспективі �можуть представити сучасни� 
погляд на комплекс важливих питань, пов’я�аних і� діяльніст� гетьмана Пилипа 
Орлика та �ого програмо� ро�витку Української ранньомодерної держави��

Крім сучасних наукових стате�, факсимільних копі� текстів і їх перекладів 
п’ятьма європе�ськими мовами, у “Пактах і Конституціях” Української ко�ацької 
держави” вміщено ро�діл “Додатки”, яки� надає виданн� фундаментального харак-
теру�� Під ціє� ру�рико� пу�ліку�ться чотири унікальних документи, які �асвідчу�ть 
джерельну �а�у пам’ятки 1710 р�� Зокрема, Документ 1 – “Привіле� шведського 
короля Карла Х�� гетьману Пилипу Орлику та �і�ську Запоро�ькому на підтвер-
дження “Договорів і постанов����”, датовани� 10(21) травнем 1710 р; Документ 2 
– “�итяги � Покірного меморіала �і�ська Запоро�ького до святого Королівського 
�аєстату Швеції”, від 26 вересня (7 жовтня) 1709 р��; Документ 3 – Та�ір на Дніпрі�� 
– “Договір між Кримсько� державо� та �і�ськом Запоро�ьким і народом �алої Русі, 
укладени� для вічної друж�и, �ратерства та неро�ривного ві�ськового со��у” від 
23 січня (3 л�того) 1711 р��; Документ 4 – �нструкції Пилипа Орлика послам �і�ська 
Запоро�ького до Османської імперії від 3 (14) листопада 1711 р��

Тексти документів опрац�вали �ирослав Трофимук і Тарас Чухлі��� Окрім 
того, у цьому ро�ділі подається факсиміле класичної історико-правничої студії 
академіка �иколи �асиленка (1929) � ґрунтовно� післямово� �асиля Уль-
яновського�� Завершу�ться “Додатки” матеріалами до �і�ліографії пам’ятки, 
підготовленими Ольго� Алексич, Тетяно� До�ко, �алентино� �атях та �оло-
димиром Омельчуком��

На думку �алерія �молія, існує певни� оціночни� спектр, яки� не можна 
не враховувати в подальші� ро�оті над пам’ятко��� �ін коливається у межах 
трактування її як пересічної політичної авант�ри та виведення у ранг офіці�ного 
акта, положення якого мали виступити ви�начальним фактором формування 
подальшої державної доктрини України як на міжнародному, так і внутрішньо-



153№ 7, 2013       Соціогуманітарні проблеми людини

Рецензії

політичному рівнях [1 c, 10]�� Тому нео�хідно ґрунтовно дослідити іде�но-правову 
основу пам’ятки, як видно � книги, – комплекс дипломатично-правових доку-
ментів, якими ви�начався характер і регламентованість міждержавних відносин 
ко�ацької України � країнами східноєвропе�ського регіону, насамперед Росіє�, 
Річч� Посполито�, Кримським ханством та Османсько� імперіє��� Адже вони 
відо�ражали �асадничі принципи �овнішньополітичних доктрин і державот-
ворчих програм українських гетьманів, а також відд�еркал�вали �агальни� 
стан внутрішніх соціальних процесів і рівень ро�витку політичної свідомості 
суспільства��

Автори книги наголошу�ть також на потре�і вивчення української традиції 
створення писемно-політичних проектів, які � викладали �ачення українсько� 
інтелектуально-політично� еліто� перспективи існування національної політич-
ної органі�ації, форм влади та ро�межування о�ов’я�ків�� Осо�ливо перспектив-
но�, на думку �алерія �молія, є проекція пам’ятки 1710 р�� на пі�нішу практику 
теоретичного оформлення політичних і конституці�них проектів�� �ажливо до-
сліджувати осо�ливості її форми та літературни� стиль авторів, спосо�и їхнього 
мислення тощо��

�лід від�начити, що “Пакти і Конституції” Української ко�ацької держави – не 
лише наукове дослідженням, а � в�ірець відповідного книжкового видання, яке 
підготувало і видало друком �сеукраїнське спеціалі�оване видавництво “�віт”��

Отож, вивчення � нових концептуальних �асад політичної спадщини 
П��Орлика не може не прива�л�вати дослідників своє� широко� перспективо��� 
�учасні науковці ма�ть достатні� інтелектуальни� потенціал для того, що� дати 
відповіді на цілу ни�ку �апитань, пов’я�аних � комплексним дослідженням цієї 
унікальної пам’ятки і, таким чином, ви�начитись � її місцем і ролл� в процесах 
українського державотворення��
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До відома авторів

ДО ВіДОМА АВТОРіВ

Редакція при�має оригінальні, не опу�ліковані раніше статті � філософії, полі-
тології, економіки, культурології та психології, що відповіда�ть тематиці журналу 
“�оціогуманітарні про�леми л�дини”��

Наукова стаття має вкл�чати: постановку про�леми у �агальному вигляді та 
її �в’я�ок і� важливими науковими чи практичними �авданнями; аналі� останніх 
досліджень і пу�лікаці�, в яких �апочатковано ро�в’я�ання даної про�леми і ніякі 
спирається автор, виділення невирішених раніше частин �агальної про�леми, котрим 
присвячується о�начено стаття; формул�вання мети статті (постанова �авдання); 
виклад основного матеріалу дослідження � повним о�ґрунтуванням отриманих 
наукових ре�ультатів, висновки � даного дослідження і перспективи подальшої 
ро�відки в даному напрямку��

�иклад тексту повинен �ути чітким, лаконічним, �е� довгих історичних екскурсів 
та �агальновідомих положень та повторень�� Автори несуть відповідальність �а точ-
ність викладених фактів, цитат, статистичних  даних, на�в та власних імен��

�татті, рецен�ії, повідомлення надсила�ться у двох примірниках українсько� 
та англі�сько� мовами; о�сяг статті від 0,5 д��а�� (22 тис�� �наків) до 0,75 д��а�� (30 тис�� 
�наків); повідомлень та рецен�і� – до 8 тис�� �наків��

До статті тре�а додати повну інформаці� про авторів: прі�вище, ім’я та по-�ать-
кові, наукови� ступінь, вчене �вання, місце ро�оти, посада, домашня та служ�ова 
адреса, №№ телефонів і E- mail��

При підготовці стате� для пу�лікації просимо дотримуватися таких правил:
1�� �таття має �ути надрукована на одні� стороні стандартного аркуша чітким 

шрифтом чере� один інтервал�� Формат паперу А4, полі � усіх  �оків – 2 см��
2�� При�ма�ться рукописи, �аписані на CD-диску�� Текстові фа�ли пода�ться 

у форматі Times New Roman (12 pt) довільної версії, графічні фа�ли – у 
форматі  BMP, TIFF, GIF, JPEG а�о XLS ( при наявності діаграм Excel)��

3�� На перші� сторінці статті вка�ується �ліва – індекс УДК, по центру великими 
потовщеними літерами – на�ва статті, нижче – органі�ації, в які�  виконана 
ро�ота � повно� адресо� та електронно� пошто��� Ц� ж інформаці� на 
англі�ські� мові тре�а подати в кінці статті після списку літератури��

4�� Анотаці� тре�а подати двома мовами: українсько� на початку відра�у після 
адреси � англі�сько� в кінці статті теж після адреси�� Англі�ськи� варіант ано-
тації має відповідати �а �містом українському�� Анотація (о�сягом 700–1000 
�наків) має якомога повніше ро�кривати �міст статті�� Після анотаці� пода-
�ться кл�чові слова (4–7 понять) українсько� та англі�сько� мовами��

5�� �писок літератури подається �а а�етко� в кінці статті��
6�� У тексті посилання на літературне джерело оформляється в квадратних 

дужках, де вка�ується номер у списку та сторінка [5, с�� 100 ]��
7�� �і�ліографія оформляється �гідно сучасних вимог: прі�вище та ініціали ав-

торів, на�ва праці, місце видання (а�о ставити ���м�� – �е� місця видання), рік, 
кількість сторінок для монографі� та стате��� Зару�іжна література подається 
мово� оригіналу��

8�� Редакція �алишає �а со�о� право скорочувати і вносити редакці�ні правки 
у тексти стате���

9�� �татті, які оформлені � порушенням даних правил; редакціє� не ро�гляда-
�ться і не поверта�ться авторам��

10�� Авторського гонорару редакція не виплачує��
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