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Від редакції 
 

9 грудня 2016 року в Центрі гуманітарної освіти НАН 

України відбувся Круглий стіл  «Наука як покликання і професія», 

присвячений 80-літтю директора Центру, доктора філософських 

наук, професора Володимира Антоновича Рижка. У вступному слові  

д.філос.н., зав.науковим відділом «Наукові і освітянські методології 

та практики» ЦГО НАН України Ю.Іщенко відзначив, що  вже у назві 

Круглого столу відбивається вся сутність тієї багаторічної  

філософської і організаторської,  й  просто по -людські відповідальної  

роботи, яку веде Володимир Антонович вже  понад  дві третини свого 

життя, наближаючи  нас до концептуальних знань, що потребують 

включення у здатність судження певного етосу, відтак рефлексії 

оцінки і цінностей. Саме така рефлексія міститься в доповіді 

М.Вебера «Наука як покликання і професія», яку він зробив взимку 

1918 року у Мюнхенському університеті  для студентів, і назва якої 

взята за тему Круглого столу.  

Можна виділити принаймні чотири кола проблем, які 

непокоять філософську думку нашого часу. Перше пов’язане з тим, 

що М.Вебер означає як «процес розчаклування світу». Мається на 

увазі  зростаюче розкладання під тиском зростаючою раціоналізації 

людської діяльності релігійної – і ширше сакральної  - картини світу, 

що надавала сенс речам, людським діям і людському життю. М.Вебер 

тут ставить питання у такий спосіб:  «прогрес» в розчаклуванні 

світу в якому бере активну участь наука як ланка і сила цього руху, чи 

має він сенс для життя людини, що виходить за межі чисто 

практичної і технічної сфери? Людина культури, виголошує 

М.Вебер, включена у цивілізацію, постійно збагачується ідеями, 

знаннями, проблемами – вона може «втомитися від життя», але все 

ж не може пересититися  ним. Бо ж, зрештою,  вловлює лише 

мізерну частину того, що постійно народжує духовне життя, 

причому завжди  попередньо і не завершено. Тому для такої людини 

культури смерть – подія, що позбавлена сенсу. А позаяк  смерть не 

несе сенсу, то не має сенсу і культурне життя, адже воно своїм без 

смислу «прогресом» прирікає на «безсмисленість» і саму смерть.  

Друге коло питань:  якщо є у науково-технічного і  

технологічного «прогресу»  осяжний нами смисл, що виходить за 

межі технічної сфери, то чи може слугування  прогресу стати 

покликанням для людини? Стосовно науки, яка є дієвим 
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структурним чинником прогресу, така постановка питання, за 

М.Вебером, містить два взаємно віддзеркалювані аспекти його 

осмислення: що означає наука як покликання і професія та яке 

покликання науки  в житті людства (яка її цінність)? 

Третє коло питань повязане з етосом науки та етикою 

вченого,  а саме з етикою відповідальності, яку М.Вебер раціо нально 

обґрунтовує і протиставляє етиці переконання.  Однак 

відповідальність  все ж   передбачає  ціннісні переконання. Йому 

відтак не вдається повністю відійти від етизації буття, тобто 

ототожнення Буття і Блага, отож - з іншого боку - послідовно 

провести методологію концепції «науки вільної від цінностей». 

І нарешті, четверте коло питань. Розглядаючи питання  науки як 

покликання та професії, М.Вебер звертається до постаті науковця. 

Особистістю в науці є той, хто слугує лише одній справі, - виголошує 

М.Вебер в своїй доповіді. Аргументація тут є соціологічною і 

раціональною. Наука вступила в таку стадію спеціалізації, яку не 

знали в минулому, і це становище збережеться надалі. Але не тільки, 

зовнішньо, але й внутрішньо справа полягає в тому, що окремий 

індивід може створити в науці щось завершене лише за умови 

спеціалізації. З іншого боку, прихильність і відданість вченого науці не 

може не супроводжуватись певними особистісними емоційними 

переживаннями. Однак це не  пасивно переживаємі емоції, а деякого 

роду моральнісний акт. 

Всі ці групи питань тією чи тією мірою  знайшли 

відображення у виступах учасників Круглого столу, які вони 

присвятили філософу і науковцю шановному Володимиру Антоновичу 

Рижку, і  які ми, дякуючи за представлені  в редакцію тексти, 

вміщуємо в цьому випуску «Наукових і освітянських методологій та 

практик»,  чим посутньо і  в символічний спосіб ще раз вшановуємо 

нашого ювіляра.  
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ННааууккаа..ООссввііттаа..ВВччеенниийй..    
 

 

 

УДК 101.9+371.133 

 

Рижко В.А. 

Центр гуманітарної освіти НАН України 

 

Вчений: професія? покликання?× 

 

В статті «Вчений: професія?, покликання?» розглядається 

проблема «професія» – «вчений» та проблема «покликання» – 

«вчений» як феноменів, що не мають однозначного розв`язку, 

обговорюються труднощі, ризики, конфлікти – неминучі супутники 

професійної діяльності вченого в умовах ринкового суспільства та 

реалізації когнітивної царини творення науки, робиться висновок про 

необхідність в Україні широкого дискурсу між владою, вченими та 

широким загалом.   

Ключові слова: вчений, професія, покликання, діяльність, 

нове,  етика науки. 

 

In the article "Scientist: profession?, vocation "? a problem is 

examined a "profession" - "scientist" and problem of "vocation" - 

"scientist" as the phenomens that does not have an unambigiuous decision, 

difficulties, risks, conflicts are inevitable companions of professional 

activity of scientist, come into question in the conditions of market society 

and realization of cognitively area of creation of science, drawn conclusion 

about a necessity for Ukraine of wide discourse  between power, scientists 

and wide on the whole. 

Key words: scientist, profession, calling, activity, new, ethics of 

science. 

 

                                                                 
× © Рижко В.А., 2016-2017. 
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Те, що у заголовку поставлені знаки запитань стосовно 

трактовки «вченого» з погляду феномена професії та метафори 

«покликання» має свої виправдані резони. Про це і буде мовитися далі. 

Спочатку зазначимо, що в статті йтиметься не про науку як 

один з феноменів пізнання. Це тема знайшла вираження в літературі, 

можливо не так й повне, як бажалося, але можна назвати тепер вже 

класичні праці Р. Мертона [ 1], М. Куна [2], Т. Парсона, Н. Сторера [3], 

Г.М. Доброва [4]. С. Кримського [5] та ін. Одначе наразі гостро 

постало питання про особливості діяльності суб`єкта науки – вченого, 

зокрема його діяльності як професії, покликання. Про це, власне, чітко 

поставив питання М. Вебер [6]. В нашій країні це питання стало 

актуальним, бо виникла проблема значимості науки, престижу 

діяльності вченого. 

Якщо під словом «професія» розуміти певну спеціалізовану 

діяльність в тій чи іншій сфері, наявність відповідних знань, вмінь, 

навиків, то стосовно «професії» вченого виникає запитання, чи то 

також  професія як і усі інші, скажімо, робітничі спеціальності, чи 

навіть викладацькі (в школі середній, вищій)? Дещо тут збігається, але 

якщо у такий спосіб тлумачити професію вченого, тобто того чим він 

займається, то аж ніяк не можна однозначно сказати, що бути вченим 

означає мати «професію» - «вчений», Справа ще і в тім, що звично 

«професія» ще мислиться як виконання певних стандартних операцій 

за певним алгоритмом (програмою, автоматом, можна сказати). Але, 

зрозуміло, будь-яка інтелектуальна діяльність  передбачає певні творчі 

аспекти виконання професій. Діяльність же вченого за своїм змістом – 

це завжди творення того, чого навіть не було досі, в самому строгому 

значення слова. Та і не тільки це, бо йдеться про те, що діяльність 

вченого пов`язана з встановленням чогось суттєвого, за означенням 

приреченого на вічність – відкриття законів природи, суспільства, 

існування окремої людини. Ці закони універсальні, а тому і вічні. 

Звичайно, називати закони всезагальними не коректно, бо 

універсальне, вічне не означає всезагальне а є тільки певною часткою 

всезагального, яке практично не може бути досягнуте. 

Творення вченим неповторного, універсального, вічного має 

принаймні два наслідки, які характеризують особливість «професії» 

вченого. По – перше , що це робить працю вченого надто важливою, з 

одного боку, а також надто престижною з погляду місця дієвця – 

вченого в культурі. Це вабить людей до такої діяльності. Тим паче, що 

то є творення історії, вписування досягнень в практику людей: 
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творення техніки, технологій, інших здобутків, розробка, якщо йдеться  

про соціальні знання, таких досягнень, які покладаються в основу 

суспільної діяльності, нових ідеологічних установок тощо. По – друге, 

творення досі невідомого обертається для вчених наслідками чисто 

особистого характеру, тобто значними, неусувними практично 

ризиками, які істотно впливають на біосферу (життя) вченого. 

Прикладів в історії маса як в минулій, так і за сучасності. Тільки 

назвати імена Сократа, Коперніка, Дж. Бруно, Галілея, Маркса, а за 

сучасності, скажімо, Гриши Перельмана та багатьох інших. 

І тут треба зазначити, що колізія такого буття вченого 

криється в тому, що людина в силу своєї антропологічної природи 

будь- яку діяльність здійснює цілеспрямовано,  і ця  діяльність в різних 

формах пов`язана з творенням ідеальних проектів, мисленнєвих 

побудов, які передують відповідним практичним цілям. Вона (людина) 

сподівається на відповідний результат і зосереджує свою волю на 

досягнення загаданого результату. Але ж результату, який пов`язаний 

з науковою діяльністю в силу його універсальності, вічності тощо не 

можна передбачити, бо  «передбачення»  – це вже його творення. 

Інакше, складається ситуація «творення» до «творення», а це вже 

абсурд. 

Тому практично бути вченим відповідно до тієї «лейби», про 

яку йшлося з самого початку – вчений як творець нового, досі 

невідомого, унікального, універсального – це набір слів, які щодо 

спеціалізації вченого мають віртуальний зміст, це тільки можливості, а 

не реальності. Вихід, звичайно, існує і він полягає в тім, що творення 

нового (з усіма його відповідними прикметами) передбачає  

необхідність виконання значної роботи, яка далека від того результату, 

який містить зміст поняття «вчений». Та й, насправді,  професія 

«вчений» - це праця не однієї особистості, а великої кількості людей. І 

в цьому плані виявляється, що професія «вчений» за змістом поняття 

«вчений» не може в принципі існувати, особливо коли йдеться про 

сучасну науку, навіть науку новоєвропейського часу. Такий висновок 

тим не менше не можна однозначно приймати, бо в сфері наукової 

діяльності люди працюють, виконують відповідну роботу, яка врешті – 

решт час від часу  приводить до результатів, їх можна назвати 

«досягненнями вченого». Тільки біда (а може і не біда), що достається 

слава найменування відповідного нового результату тільки окремим, 

власне, поодиноким представникам наукової діяльності. 

Отже, і виникає питання: чи то справедливо? Також 

однозначно не можна на це відповідати. Скоре тепер має йти мова вже 

про другу частину поставленого питання М.Вебером, тобто про 
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«вчений – це покликання?». Звичайно, слово «покликання» – 

метафора. Зразу виникає міркування, а «покликання, ким?»  Тут вже 

віє, так би мовити, містикою. Та не треба надто перейматися. Справді у 

випадку вченого таємниця існує (і про це вже йшлося). Потаємне в 

самому результаті, продукті, який творить вчений. Навчитися творити 

щось нове просто неможливо, бо в процесі навчання набуваються 

певні стандартні, усталені, схематичні способи діяльності. І все ж таки 

аби бути «вченим» необхідно пройти вишкіл. Більше того, діяльність 

вченого завжди пов`язана з постійним навчанням. Що ж то за химера – 

навчання, яке не навчає, але потребує постійно навчатися? Насправді 

суперечність існує, але водночас і не існує. Розв`язується ця 

суперечність за допомоги метафори «покликання». Вчений справді має 

мати покликання до сфери своєї діяльності. Але «покликання» в 

значенні схильності мислення відповідно до того, що він вивчав, 

сприйняття існуючого як можливості переходу до іншого 

(трансцендентного). Це «завжди інше» має бути невід`ємною часткою 

мислення того, що є зараз. Виявляється, що вчений постійно 

налаштований на майбутнє. Це його воля, приреченість. Причому 

«воля» – це і здатність зосередитись на затраті зусиль на досягнення 

результату і водночас воля має значення «свобода», тобто можливість 

виходити за існуючі шори, руйнувати їх і досягати іншого. На 

зазначену особливість волі звернув увагу В.І.Шинкарук [6]. Бо й  

справді існуюча подвійність змісту «воля»  створює ситуацію за якої 

вчений знаходиться в пороговому стані, стані ризиків і необхідності 

обрання, відстоювання певної позиції. Тому буття вченого – це стан 

постійного пересування того інтелектуального поля, яким він крокує. 

Це в свою чергу говорить про проблематичність в діяльності вченого. 

Проблема ж в силу своєї природи є буттям з нечітко окресленими 

стежками, горизонти яких турбують долю вченого. А це в свою чергу 

перед вченим стоїть питання необхідності і не тільки обрання свого 

стану, але й відповідальності за ті стани (результати його діяльності), 

які він осягає (або творить). Відповідальність же за змістом в даному 

разі носить моральний характер. Тому і не випадково в сучасній 

філософській літературі ставиться питання про такий інтелектуальний 

феномен, як етика науки. 

Звичайно, етика важлива в усіх сферах людського буття, але 

тут йдеться про особливу етику – професійну. А це означає, що 

наукова діяльність покладається на моральні терези. Відомо, що 

найстарішою професійною етикою була медицинська етика (етика 

лікаря). І це зрозуміло чому, бо то йдеться про діяльність, де об`єктом 

є людина. Сучасна наука майже в усіх її формах функціонування 
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становиться сферою діяльності в якій об`єктом також є людина. 

Звичайно, не обов`язково безпосереднім об`єктом, а здебільшого 

опосередкованим. Але ця «опосередкованість» надто важлива, бо 

стосується фундаментальних питань життя людини – від різних 

технологій стосовно природи (оточуючого) середовища і до проблем 

людини на генетичному рівні. Такі фундаментальні питання 

стосуються самого буття людини (бути чи не бути), а тому в дещо 

курйозній формі один з моральних принципів вченого звучить – «не 

зашкодити» (М. Моісєєв та інші). То водночас глибока і трагічна за 

сутністю позиція: мовляв вчений діє ризиковано, має враховувати 

наслідки своєї  діяльності, але ж він їх не може цілковито передбачити, 

реалізувати, а раз так, то тут з`являється питання про його 

компетентність і навіть більше – покликання в цьому бутті. Тобто, 

йдеться про доцільність його творчості, чи не губиться сенс його 

професії. Адже професія за самим означенням передбачає означене 

поле діяльності, очікування чітко  прописаних результатів. А оскільки 

професія вченого цього не передбачає, вірніше, вона (професія) не 

може в такому разі виконати норми професії, то і стає зрозумілим, що 

то є ризикована діяльність. 

Професія вченого на сьогодні – це також сфера 

конфліктності. Щоправда, це було практично за усіх часів відколи 

існує наука. «Конфліктність» у даному разі закладена вже в самій 

специфікації наукового знання: воно, коли твориться, виникає, то є за 

означенням протилежністю до існуючого. Тому існує конфлікт з його 

сприйняттям, або, як кажуть, легітимізацією. А відтак вчений апріорі 

вмережений в конфліктне середовище. На прикладі розвитку філософії 

(тут може це гостріше постає, бо то йдеться про світоглядні 

уподобання тощо) сучасний американський філософ Р. Коллінз [ 7 ] 

показав, що в усіх випадках розвиток філософії – це змагання за 

визнання його інтелектуальних здобутків. Це, відповідно, і є ситуацією 

конкурентності, яка може виражатися дискусіями, критикою, а бо 

навіть чварами. Якщо в дещо загостреній  іронічній формі це передати, 

то можна пригадати анекдот (старий, правда), що, мовляв, існувало в 

академії наук України два інститути «сварки»: один, який займається 

«електрозварювальними роботами», а другий «словесними сварками». 

Тут, зрозуміло, використано українську та російську мову. Але якщо 

вже серйозно, то справді для наукової діяльності притаманним є 

напруження у відношеннях між агентами наукової творчості. Про це, 

зокрема, йдеться в книзі Кріка і Уітсона «Подвійна спіраль», де 

звертається увага на чвари серед науковців і їх роль в творчості 

вчених. 
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Щоправда, до стану конкурентності долучається і такий  

феномен як плагіат, тобто привласнення чужого наукового здобутку. 

Зрозуміло, що однією з причин плагіату є не тільки прагнення до слави 

без відсутності підстав для цього, але що є скоре провідним – в 

ринковому суспільстві інтелектуальні здобутки стають капіталом і цей 

капітал є приватним, а тому вже виникає ситуація коли плагіат стає 

привласненням чужої власності. Тому тут діють відповідні  юридичні 

закони. Інакше, це вже не тільки сфера моралі , але і поле 

юриспруденції. 

Нарешті треба зазначити, що вчений в інституціолізованих 

структурах  є об`єктом управління з усіма ознаками управління: 

наявністю субординації та координації, окресленням обов`язків та 

прав, регламентацією робочого часу, фінансової оцінки діяльності, 

загалом наявністю статуту та інших регламентних документів тощо. 

Таким чином можна зазначати, що маємо справу з ординарною 

ситуацією  будь – якого працівника ринкового суспільства. Але… 

Але перелічені та інші регламенти не вписуються в 

особливість творчої наукової діяльності. Хоча б взяти регламентацію 

робочого часу. Виміряти робочий час творчого процесу аж  ніяк 

однозначно не можна. Тому треба констатувати, що «робочий час» 

вченого – у значній мірі залежить від волі, особливостей хисту 

(компетентностей), таланту вченого, його звичок працювати у такий 

чи інший спосіб. 

Інституалізована структура вимагає відношень вченого з 

своїми колегами в рамках цієї структури, а також відношень з вченими  

суміжних структур (аж до зарубіжних), а також відношень в межах 

владних структур і громадських структур. Це супроводжується цілою 

низкою відношень як сприятливих так і несприятливих для творчості 

вченого. Та попри усе ці відношення існують і їх ніяк не можна обійти. 

Це вчений має враховувати. Звичайно як успіхи, так і невдачі в 

діяльності вченого визначаються також соціальними умовами, що 

наразі існують. І від них вчений аж ніяк не спроможний ухилитися, бо 

це його зачіпає безпосереднім чином. Зрозуміло, що є вчені, які 

працюють у сфері природних та технічних наук, а є вчені гуманітарної 

та соціальної сфер. І тут існують різні соціальні чинники, вони 

відгукуються  різно в діяльності вченого. 

 Відтак висновок з розглядуваної проблеми може бути 

наступний: 

1. професія вченого має багато прикмет, які не збігаються зі 

звичним розумінням професії як певної регламентованої 

діяльності, водночас вона збігається з інтелектуальною 
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діяльністю, яка завжди передбачає якість новації, 

відхилення від існуючих стандартів; 

2. прикметним для діяльності  вченого є налаштованість на 

творення принципово нового, відкриття досі потаємного, 

універсального і вічного – законів, тобто усталеного і 

повторюваного в явищі (об`єктів дослідження);  

3. вчений як творець нового перебуває в ситуації постійних 

ризиків, тобто його діяльність – це поле пошуків 

незвіданого, а це означає, що його діяльність пов`язана з 

доланням часу, де буття і небуття в єдності, а тому 

мислення вченого – це постійна психологічна напруга, що 

пов`язана з неспокоєм за долю своєї діяльності, її 

варіативності, можливості різних результатів (успішних та 

пагубних); 

4. діяльність вченого знаходиться в тенетах ризиків і тому, 

що його діяльність хоча і носить індивідуальний  

характер, але за своєю сутністю вона колективна  

принаймні в двох значеннях: аби вчений міг займатися 

творчістю, він має пройти вишкіл, бути компетентним 

стосовно стану досліджень, які вже існують, а це означає, 

що на ниві досліджень він не поодинокий, існують і інші 

вчені, які можуть також знаходитися на цій ниві. Звідси і 

виникає конкуренція, боротьба за престиж. Тому 

необхідна воля в досягненні очікуваного результату. До 

останнього долучаються ще два важливих чинники: 

інституалізація сучасних наукових досліджень, а також 

умови ринкового суспільства, де наукова продукція стає 

реальним капіталом. Ці чинники структурують місце 

вченого в інституціях і створюють умови для відчуження 

творчого процесу від тих проблем, які реально 

розв`язуються вченим. Звідси і можлива боротьба за 

«приватизацію» результатів дослідження (у минулому, 

скажімо, Ньютон і Ляйбніц, нещодавно Гамільтон і 

Перельман та інші) [8]. 

5. у другій половині ХІХ, особливо у ХХ  ст. дослідження 

вченого стали все більш технологічними, спроможними 
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безпосередньо охоплювати не тільки когнітивну сферу 

людини, але й її екзистенційну в самому широкому 

значенні слова, а тому на порядок денний постає питання 

відповідальності вченого за свою діяльність, що знаходить 

вираження в необхідності дотримання вченим «наукової 

етики». Основний принцип її у формулюванні відомого 

вченого М. Моісєєва звучить так: «Не зашкодити». Це 

надто важливо, бо йдеться і про відкриття в атомній 

фізиці, а також все більше непокоять проблеми генної 

інженерії (так звані  нано – біо технологій тощо), зараз 

долучилися різні інформаційні технології, які вже 

вмережені в гуманітарну сферу тощо. А відтак вчений, як і 

лікар свою діяльність має оцінювати не тільки з позицій 

моралі, відповідальності перед людським загалом, а й 

тими структурами, які фінансують його дослідження 

(держава, приватні компанії тощо); 

6. особливості відповідальності вченого дуже влучно 

виразив відомий фахівець з питань етики науки Є.Агацці. 

Наведемо його думку: «створюється враження, що 

суспільство ніби пішло від сцієнтизму до антисцієнтизму, 

іншими словами, розуміння науки (і техники) як 

абсолютного і безумовного блага змінилося розглядом їх 

як носіїв зла. І те і інше за суттю раціональні… Сцієнтизм 

покладає відповідальність за негативні наслідки науково–

технічного розвитку на якість «зовнішньої» сили, тоді як 

відповідальність вчених зводиться тут виключно до 

правильного виконання їх спеціально – професійної 

діяльності. Антисцієнтизм, навпаки, звалює на науку і 

техніку всю відповідальність за ці негативні наслідки і 

геть відкидає будь – яку позитивну роль науки по 

відношенню до людської свободи» [9]. До цього щось 

додати просто немає необхідності; 

7. обговорення питання професії вченого і його покликання 

не можна без уваги до такого феномену, як плагіат. Є 

міркування, що за європейського середньовіччя не було 

даного поняття і це зрозуміло, бо наука вкрай слабо була  
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розвинута і основне, що її здобутки не носили ознаки 

капіталізму, а тому привласнювати не було рації, а як і 

було таке, то тільки на рівні моральних терезів. Нині інша 

ситуація, а тому плагіат не стільки моральна проблема, 

скільки юридична. Щоправда на сьогодні це питання 

особливо є дошкульним в сфері гуманітарних знань, де ще 

і досі встановити критерії запозичення чужих здобутків 

надто важко. Водночас інколи вчені звання, наукові 

ступені є привабливі з погляду можливості обійняти 

керівну посаду в політичній сфері. Тому це питання в 

діяльності вченого залишається особливим;  

8. коротко можна зазначену ситуацію з професією «вчений» 

виразити словами, що то про діяльність ризиковану, 

конфліктну, відповідальну, але і почесну та необхідну для 

людського загалу і тому в ній значна доля належить 

«покликанню» – без цього, мовляв, не обійтися, що і 

виражають словами якщо «не я», то хто? Але легітимізація 

наукового досягнення може бути розтягнута в часі. І це 

треба враховувати. 

9. насамкінець наведемо міркування П.Фейєрабенда 

стосовно розглянутого питання «вчений – професія? 

покликання?»: «думка про те, що наука може і повинна 

розвиватися згідно фіксованим і універсальним правилам, 

є нереальною, і шкідливою… вона шкідлива, позаяк 

спроба надати силу цим правилам повинна визнати ріст 

нашої професійної кваліфікації за рахунок нашої 

людяності. В додаток ця думка спроможна шкодити самій 

науці, бо ігнорує складністю фізичних і історичних умов, 

що впливають на наукові зміни. Вона робить нашу науку 

все менше гнучкою і все більше догматичною… Усі 

методологічні вказівки мають межі, і єдиним «правилом», 

яке зберігається, є правило «все дозволено»» [10]. 

Звичайно, вказане «єдине правило» – «все дозволено» – 

кредо епістемологічного анархізму П. Фейєрабенда. 

Стосовно розглядуваної нами проблеми «вчений – 

професія?», «вчений – покликання ?» важко сказати, що 
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може бути без обмовок прийнято, але істотне в даному 

випадку виражене, і ним ігнорувати не можна. 
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УДК 811.161+101.1+1.37 
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Інститут філософії  ім. Г.С.Сковороди НАН України 

 

Дискурсисний розум і спільна відповідальність  

філософії та філософії освіти×  

 

У статті йдеться про дискурсивну відповідальність філософії 

та філософської освіти в парадигмі комунікації. На основі Веберового 

концепту раціоналізації зауважена необхідність розвитку 

дискурсивного розуму комунікативних практик і компетентностей, 

що є важливим завданням сучасної системи освіти, спрямованої на 

виховання зрілої особистості як фахівця і громадянина. У тексті 

наголошено, що тільки компетентна і відповідальна особистість 

здатна публічно обстоювати свої переконання і мати мужність 

разом із іншими людьми брати участь у громадському дискурсі. 

Комунікативна філософія та дискурсивна етика є важливим 

чинником формування такої особистості, у цьому й полягає спільна 

відповідальність і покликання сучасної філософії та філософської 

освіти.  

Ключові слова: дискурс, відповідальність. компетентність, 

комунікація, освіта, практика, раціоналізація.  

 

The article focuses on discursive responsibility of philosophy and 

philosophic education in the communication paradigm. Based upon Max 

Weber's rationalization concept, the author stresses the need of developing 

discursive rationality of communicative practices and competences. This 

development is considered to be crucial task of today's education system, 

directed on educating mature personality, both in professio nal and civic 

life. The author stresses that only competent and responsible personality 

can publicly defend his or her convictions and be brave enough to 

participate in the public discourse practices. Communicative philosophy 

and discursive ethics are important factors for shaping such personality. 

This is considered to be common responsibility and mission of today's 

philosophy and philosophic education.  

Key words: discours, communication, competenc, education,  practic, 

rationalization, responsibility.  
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Тема нашого зібрання1 вкрай важлива, оскільки 

проблематика  покликання в науці та політиці, відповідальності у цих 

сферах, що їх Макс Вебер поставив у двох із чотирьох своїх доповідей 

«Наука як покликання» і  «Політика як покликання», об’єднаних 

спільною назвою «Духовна праця як покликання» [25, 26],  не тільки 

не втрачає своєї значущості, а й стає дедалі актуальнішою. Ці доповіді, 

виголошені перед Союзом вільних студентів у Мюнхенському 

університеті  1918 та 1919 роках, можна вважати духовним заповітом 

видатного німецького соціолога науковцям і політикам нашої доби. 

Адже покликання нерозривно пов’язане з відповідальністю, як це 

красномовно показав Томас Ман у своєїй тетралогії «Йосип і його 

брати».  

Тим більше це стосується філософії, в якій без покликання й 

відповідальності нічого робити. Проте філософія може стати таким 

собі “легким гешефтом”, за дотепним визначенням Геґеля у полеміці з 

Фіхте, коли спрощеним конструюванням філософських систем 

захоплювалися тодішні німецькі філософи. На жаль, нашої доби 

«філософія як покликання» нерідко перетворюється на «філософію як 

ґешефт» не тільки в Геґелевому розумінні цього слова, а й за своїм 

безпосереднім,  комерційним змістом. Такий  «ґешефт» проявляється 

зокрема в написанні й публікації чималої кількості підручників із 

філософії, начебто філософії можна навчитись за підручником. 

Мабуть,  ніде в світі немає такої кількості підручників, як у нас. За 

підручники не тільки присуджують вчені звання (була така неодмінна 

умова Міністерства освіти і науки), а й звання академіків, державні 

премії тощо. Проте «комерціалізація» освіти постає досить потужним 

трендом у сучасному розвитку науки й освіти напрямом до 

«академічного капіталізму», змінюючи також вимоги до покликання й 

відповідальності.   

Однією з проблем, порушених Вебером у другій своїй 

доповіді, є проблема відповідальності. Вебер, критикуючи 

деонтологічну етику переконання, зауважує також небезпеку 

безвідповідальної ідеології  тодішньої соціал-демократії, 

протиставляючи їхній революційній практиці телеологічну етику 

відповідальності. Проте найскладнішим залишається питання, яким 

чином людина може прослідкувати весь телеологічний ланцюг своїх 

дій,  а також брати відповідальність за їх наслідки й побічні наслідки, 

                                                                 
1 Основні тези статті сформульовані у виступі на Круглому столі «Наука як 

покликання та професія» у грудні 2016 року в ЦГО НАН України 
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діючи спільно з іншими людьми? Телеологічна етика Вебера не дає на 

це відповідей, залишаючись монологічною, обумовленою 

новоєвропейською трансцендентальною  філософією свідомості.  

З огляду на кризові явища ХХ сторіччя відбуваються пошуки 

нових підходів до етики, а  відповідальність перетворюється на одну з 

провідних категорій практичної та соціальної філософій, етики, 

правничих та політичних наук [1, 2, 4-6, 8, 12, 14, 16 ]. Зокрема Ганс 

Йонас у своїй  книжці «Принцип відповідальності», критикуючи 

деонтологічну етику Канта з огляду на зазначені виклики й загрози ,  

висуває етику, засадничену онтологічним принциом «аксіологічної 

переваги буття над небуттям», що дістало свого прояву у відповідному 

часові категоричному імперативі: «Чини  так,  щоб  наслідки  твоєї 

діяльності узгоджувалися з продовженням автентичного людського  

життя  на  Землі»,  чи,  у неґативній редакції:  «Чини так,  щоб 

наслідки твоєї дії не були руйнівними для майбутньої можливості 

такого життя», чи просто: «Не завдавай шкоди умовам для 

беззастережного продовження існування людства на Землі2 [6, с.27-

28]. Проте етика відповідальності Г.Йонаса має перевагу в частині 

мотивації і поступається в аспекті леґітимації та арґументативного 

обґрунтування.   

Тому сьогодні, із огляду на комунікативний поворот [12] 

останніх десятиріч, етика відповідальності трансформується в етику 

дискурсу як етику спільної відповідальності (Mitverantwortung), 

поєднуючи і деонтологічну, і телеологічну етики. Адже, якщо й не 

можна простежити і проконтролювати весь ланцюг наслідків і 

побічних наслідків наших дій, то треба витворювати спільні інституції 

та норми, які спрямовуватимуть наші дії відповідно до певних 

цінностей, обґрунтованих і леґітимованих нашим розумом, який 

“сьогодні у світлі  лінгвістичного (і комунікативно-теоретичного) 

повороту тематизується за допомогою  ключових  слів   

«аргументація»  та «дискурс» [19, S.215]. Відповідно до цього 

повороту Д.Бьолер таким чином формулює категоричний імператив: 

“дбай про арґументи і такі рішення, дії яких дістали б консенсусу і в 

ідеальній комунікативно-арґументативній спільноті; і дбай про те, щоб 

робити внесок у реалізацію таких відносин, які якомога більше 

наближались би до структур визнання і діалогу чистої комунікативної 

спільноти!” [2,с.96]. Необмежена арґументативна спільнота і є тією 

ідеальною, контрфактичною інстанцією, яка забезпечує досягнення 

істинного консенсусу щодо зазначених вище тверджень, планів, 

вчинків тощо.  
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Відтак універсальний дискурс – це й етична, морально-

практична категорія. Адже його учасники розглядаються не як 

об’єкти, засоби, ресурси, що постають одне для одного довкіллям,  а як 

рівноправні суб’єкти досягнення порозуміння. Отже, це й етика 

дискурсу, або дискурсивна етика. І в цих словосполученнях - 

подвійний смисл. Адже, з одного боку, це ті правила, за допомогою 

яких ми можемо досягати порозуміння одне з одним. І найперше серед 

цих правил – це визнання іншого рівноправним партнером, а отже, і 

повага до іншого, визнання його гідності. Це етика дискурсу, де 

наголос зроблено на першому слові. Ці правила за своєю сутністю 

етичні, адже вони виключають будь-яке інструментальне ставлення до 

іншого в межах дискурсу. З другого, ці правила самі визначаються 

дискурсом, тому це - дискурсивна етика. У цьому плані й 

перетинаються дискурсивна практика і етика.  

 Дискурс слід поширювати на леґітимацію всіх проявів 

людської діяльності і її наслідків (політичні програми, господарські 

проекти, наукові дослідження тощо), які  здогадно матимуть 

неґативний вплив на соціальне та природне довкілля. Д.Бьолер так 

визначає роль дискурсу в цьому процесі:  «лише ті норми, практики, 

проекти можуть бути визнані леґітимними, які (за умови знання їх 

наслідків та побічних наслідків) могли б бути без примусу визнані 

усіма можливими учасниками дискурсу в процесі аргументації»  [13,  

S.265].  

Як бачимо, ідеальний дискурсивний принцип тут править також 

і за телеологічний орієнтир для стратегічного завершення 

деонтологічного принципу дискурсивної етики етикою 

відповідальності, яка не тільки засадничується принципами, а й 

враховує ймовірні наслідки та побічні наслідки людської активності.  

Це означає, що дискурс може стати засобом  перевірки не тільки 

значущості правил  діяльності, а й імовірних наслідків цієї діяльності, 

а також імовірних побічних наслідків цієї діяльності і щодо людини, і 

щодо довкілля. А запровадження телеологічного виміру ідеального 

дискурсу, когерентного до Йонасової вимоги “збереження 

автентичного людського життя на Землі”, дає можливість оцінювати ці 

наслідки не тільки з огляду на людські “близькі інтереси“, а 

насамперед “далекі інтереси”, що передбачають і “інтереси майбутніх 

поколінь”, і “інтереси природи”.  

Згідно з універсально-дискурсивним принципом можна 

сформулювати й етично-екологічний категоричний імператив: Чини  

лише  згідно з  максимою,  спираючись на яку ти міг би передбачити,  

що наслідки та побічні наслідки,  які здогадно виникатимуть із  її 
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всезагального  застосування,  будуть  “прийнятними”  для  всього 

сущого,    що  немов би (als ob) бере участь у дискурсі як рівноправний 

партнер [5,с.246].  Цей імператив я висуваю як нову формулу 

етичного, яка, по-перше, має відповідати сучасній ситуації в світі, 

ознакою якої є ґлобальна екологічна криза, по -друге, сформульована 

згідно з парадигмальним поворотом у філософії, пов’язаним із мовною 

прагматикою.  

Таким чином, відповідний часові імператив я формулюю на 

основі певного поєднання, точніше синтезу, онтологічної парадигми 

Йонаса та дискурсивної парадигми трансцендентальної прагматики. 

Однак, оскільки повернення до докантової метафізики за доби 

“постметафізичного мислення” сьогодні виглядає дещо антикварним, я 

вважаю, що трансцендентальна прагматика в такому формулюванні 

категоричного імперативу “знімає” в собі онтологічну парадигму 

Йонаса. Так само вона “знімає” парадигму філософії свідомості 

новоєвропейського трансцендентального ідеалізму. Місце Кантового 

“всезагального закона природи”, що корелювався з 

трансцендентальним суб’єктом, заступає тут універсальний дискурс, у 

якому, на відміну від позиції трансцендентальної прагматики Апеля, 

представлена ще й природа як імовірний суб’єкт дискурсу, якого ми  

передбачаємо, вирішуючи екологічні проблеми.  

Відповідної трансформації потребує й наука, що її Вебер 

тематизує у своїй  доповіді “Наука як покликання”, наголошуючи, що 

“тільки завдяки строгій спеціалізації людині, що працює в науці, 

можливо, тільки раз у житті дано відчути якнайповніше, що їй вдалося 

дещо таке, що залишиться надовго. Справді, завершена й фахова 

робота – і в наші дні завжди спеціальна робота” [25,  S.10]. Проте така 

спеціалізація містить у собі небезпеки обмеженості. Коли науковець 

крім своєї ділянки нічого не бачить і не знає. Особливо таке становище 

далося в знаки в ХХ сторіччі, коли наука поволі втрачає свою 

цілісність, дедалі більше перетворюючись на калейдоскоп різних 

дисциплін, що займаються конструюванням нової реалності, 

наносвітів, майже неспівмірних  із життєвим світом людини, а також 

людським довкіллям, пов’язаним з людською тілесністю. Система 

знання стає дедалі відкритішою, що унеможливлює її прогностичну 

функцію, властиву закритим системам знання, пов’язаним із 

закритими системами людської дії. Одже,  й наука вже не в змозі 

конструювати універсальну картину світу.  

“Втрата цілості”, комплексність світу з його контингентністю, 

що несе у собі ризики і загрози,  є складником діагнозу сучасної доби. 

Видатний теолог Карл Ранер так описав цю ситуацію: “Сьогодні 
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гуманітарне й природниче знання настільки диференційоване і 

настільки неосяжне, що його не може осягти ані людство, ані 

суспільство в цілому, що стосується індивіда, то він стосовно цього 

знання стає дедалі “дурнішим”, оскільки він своєю індивідуальною 

свідомістю дедалі менше здатний опанувати цією цілістю, яка 

постійно зростає; оскільки навіть інтелектуал, освіччена людина дедалі 

більше стає спеціалістом, який розуміється в дедалі меншому секторі 

всього знання” [22,   S. 35].  

Така ситуація призводить також до труднощів щодо 

ідентифікації відповідальності науковця. Досліджуючи лише свій 

фраґмент реальності, розробляючи тільки “свою ділянку”, науковець 

не може знати напевне про ймовірні наслідки, тим більше, далекосяжні 

наслідки своїх досліджень, особливо в разі прикладного застосування 

науки, пов’язаного із вторгненням у природу. Наука стає дедалі 

відкритішою системою, що утруднює її прогностичні можливості. 

Відтак проблематичнішим постає і концепт “єдності раціональності”, 

“єдності розуму”, який дедалі більше ставиться під сумнів і в 

зарубіжній, і у вітчизняній філософії  та соціології. Тому навряд чи 

можна погодитися з тезою про “загальне світобачення постмодерну”, 

яка стверджується в зазначеній монографії “Науковий світогляд на 

зламі століть” [7,с.18-19]. Адже постмодерн, якщо взагалі можна 

ідентифікувати це соціокультурне явище, як раз і заперечує таке 

“загальне бачення”, звертаючись до світоглядного контекстуалізму і 

плюралізму.  

Але чи означає така тенденція, що ми в загалі маємо 

відмовитися від концепту “єдності знання”, “єдності раціональності”, а 

зрештою і “єдності світу”?  Таку відповідь як раз і дає нам Макс Вебер 

у доповіді “Наука як покликання”. Вебер розуміє таку обмеженість 

вузької спеціалізації, зауважуючи, що наукове дослідження повинно  

мати сенс. І цей сенс дає філософія, яка й має піднести дослідника до 

“сонця істини”. Істина і є тим сонцем, що об’єднує і науку, і 

філософію,  “що не женеться за примарами і тінями, а прагне до 

істинного буття” [25,  S.18]. Але філософія – це ще й пошук відповіді 

на запитання: “як людині належить чинити в житті?” [Ibidem, S.18]. І 

ці відповіді слід шукати вже в площині практичної філософії.  Проте 

проблема полягає в тому, якою має бути філософія. 

Тому в сучасному комплексному світі як раз і потрібні 

зусилля, спрямовані на пошук такої єдності як реґулятивної ідеї. Адже 

без припущення такої єдності як реґулятивного принципу (“als ob”), 

тобто припущення того, “яким світ є насправді”, а отже й істинного 

знання, ми заплутуватимемося у цьому розмаїтті, і навряд чи щось 
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зможемо сказати напевне. Без такого припущення жодне наше знання 

й пізнання навряд чи  претендуватиме на аподиктичну достеменність 

та універсальну значущість. Однак цей пошук за доби 

“постметафізичного мислення” слід спрямувати не на реабілітацію 

“світоглядних” начал у філософії, а на віднайдення можливостей 

дослідження комплексності світу, що й потребує також всеосяжної 

“критики комплексного розуму”.  

Проте хотів би зауважити, що навряд чи комусь, навіть із 

найвидатніших філософів у світі, може осягти таку цілість, адже 

цілість, згадаймо “Фауста” Ґете “дана тільки Богові”. Понад це, 

окремий філософ, навіть зважаючи на всю його освічченість, не в змозі 

охопити весь світ. Тому він не в змозі врахувати і всі наслідки та 

побічні наслідки своєї діяльності і діяльності людства загалом у їхній 

цілості, хай як звертався б він до світоглядних начал. Цілість дається 

тільки розумові, згадаймо Кантів принцип повноти, і то як 

реґулятивний принцип. А з огляду на те, що сьогодні розум 

конципіюється такими поняттями, як арґументація, дискурс, 

консенсус, то він є комунікативним розумом, а отже цілість осягається 

в міждисциплінарному дискурсі і то, повторюю, є тільки реґулятивним 

принципом, що мовою дискурсивної філософії позначається 

трансцендентальною, або ідеальною комунікацією.    

Отже, слід мати на увазі, що проблема єдності є 

фундаментальною для філософії. А відтак питання про статус самого 

єдиного, а отже про відношення єдиного і множинного є основним, чи 

головним питанням філософії (якщо таке взагалі існує). Адже “єдність 

і множинність” є визначальними для теми, під знаком якої була 

започаткована метафізика” [3, с.255]. Тобто основним питанням 

філософії є питання: як можливе єдине в світі? Відповідь на це 

запитання слід розглядати як парадигмоутворювальний чинник.  

Скориставшись давньогрецьким поняттям парадигми, 

реконструйованим Томасом  Куном у “Структурі наукових революцій” 

і запровадженим ним для дослідження історії науки,  можна виявити й 

певні парадигмальні позиції, щаблі в розвитку і філософії,  – а саме 

“буття”,  “свідомість”, “мова”. Тут я посилаюся на книжку Юрґена 

Габермаса “Nachmetaphysisches Denken”, в якій він виокремлює такі 

парадигмальні способи мислення, як онтологічний, рефлексивний та 

лінгвістичний [15, S.20]. Такий парадигмальний поділ досить 

поширений для сучасної філософії. Сам Габермас спирається на 

відповідні розробки цієї проблематики сучасними німецькими 

філософами Гербертом Шнедельбахом та Ернстом Туґендгатом [15,  

S.7 ff.].  
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І якщо філософія першої парадигми переймалась питаннями 

про картини світу, запитуючи про те, що таке світ, яка його структура 

та ґенеза, тобто була світоглядною, а друга парадигма пов’язана із 

запитанням про те, якими засобами ми пізнаємо світ, рефлексуючи 

щодо умов істинності пізнання, то третя, лінґвістична, парадигма 

шукає відповіді на запитання, якою мірою наші висловлювання про 

світ можуть претендувати на значущість. Це означає, що істина 

розглядається не з огляду на відповідність знання  предмету пізнання 

(кореспондентний концепт істини), і не на відповідність знання ідеї 

предмету (когнітивний), а на узгодженість наших висловлювань про 

предмет згідно з вимогами дискурсу (дискурсивна когерентність).    

Відповідно до зазначеного повороту і наука, і філософія 

мають спільний фундамент в арґументативному дискурсі, що певною 

мірою “знімає” класичне напруження між “науками про природу” й 

“науками про дух”. Долаючи парадигмальні межі метафізики й 

філософії свідомості, філософія дискурсу розробляє процедурні 

вимоги досягнення консенсусу в домаганнях значущості 

пропозиціональних висловлювань, де істина постає в термінах 

дискурсивної когерентності, а добро – дискурсивної справедливості [2, 

с.36-37].  

Саме в арґументативному дискурсі шляхом виявлення 

перформативної суперечності твердження самому собі, можуть бути 

обґрунтовані істинність нашого домагання значущості і правильності 

норм. Така дискурсивна когерентність передбачає ідею ідеальної 

(трансцендентальної) комунікації, або дискурсу як реґулятивного 

принципу. Це означає, що, претендуючи на істинність свого 

твердження, науковець повинен мати як пресупозицію, що з цим 

твердженням без примусу погодиться будь-який можливий науковець, 

а, урешті-решт, будь-який можливий учасник дискурсу необмеженого 

комунікативного товариства.    

Така спрямованість комунікативної філософії розвиває 

також концепт раціоналізації Макса Вебера, пов’язаний із його 

положенням про “розчаклування світу” (Еntzauberung der Welt), що 

його Вебер  ототожнює з інтелектуалізацією [25, S.16].  Філософія 

відповідно до цієї парадигми вже не є конструюванням всеосяжних 

картин світу, або обґрунтуванням знання, звертаючись до 

самоочевидностей свідомості, а є “хранителькою раціональності” 

(Ю.Габермас), де арґументація і дискурс постають атрибутами розуму. 

Це стосується й соціальних наук, зокрема й соціології, яка, за 

визначенням Френсиса Фукуями, “урешті-решт, є наукою, 

присвяченою вивченню соціальних норм” [9, с.157]. Однак вона не 
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тільки вивчає й описує наявні соціальні норми, а й обґрунтовує їх. 

Згадаймо, відкриваючи перший соціологічний конгрес 1909 року, один 

із фундаторів німецького соціологічного товариства  і перший його 

президент Фердинад Тьоніс зазначив, що соціологія має бути 

соціальною філософією. А це означає, що теоретична соціологія – це 

не тільки дескриптивна, а й прескриптивна, нормативна наука. Вона не 

тільки описує те, що є, а й приписує те, що має й повинно бути, а тому 

питання обґрунтування і його дискурс-етичних процедур набуває 

першочергового значення. Тому соціальна філософія постає й 

критичною метатеорією суспільства.  

Ця обставина суттєво коригує й систему освіти, кризу якої 

переживає не тільки Україна, а й розвинені країни. Навіть освіта в 

Німеччині, де система Вільгельма фон Гумбольдта, поєднуючи 

дослідження й навчання, залишалась донедавна мало не останнім 

бастіоном німецької культури, переживає кризу і зазнає суттєвих 

трансформацій. Виникає занепокоєння щодо відставання німецьких 

університетів порівняно з університетами США. Зокрема це питання 

порушує відомий німецько-американський філософ Вітторіо Гьосле в 

статті “Розпад німецьких університетів?” [17,  S.63-72].  

Така система “навчання через науку” досягла чималих 

успіхів: тільки Берлінський університет (зараз імені Гумбольдта), у 

якому власне й були розпочаті й випробувані Гумбольдтові реформи,  

дав світу понад 20 лауреатів Нобелівської премії, а Ґьотінґен – понад 

40. Сьогодні  ситуація докорінно змінилась, і тут лідером стали США. 

Про це свідчать такі дані: за десятиріччя з 1951 по 1960 нобелівські 

премії з європейских країн (ФРН, Англія і Франція) отримали 18 

науковців, тоді виходці з США зі США – 17. Тимчасом як з 1991 до 

2004 тільки 18 із європейських країн, а з США – 43 [20, S. 94-95].  За 

останні 25 років чверть нобелівських лауреатів – науковці США. Така 

тенденція не тільки зберігається, а й пришвидшується останнім 

дестиріччям. Великою мірою це досягається не тільки подальшою 

спеціалізацією досліджень, а й дедалі більшою їх 

інтердисциплінаризацією. Зокрема в США на межі наук виникають 

такі дослідження, як психолінгвістика, нейролінгвістика, 

нейроекономіка, поведінкова економіка і багато інших [Ibidem, S. 99-

101].  

Тому однією з вимог до науки полягає в тому, що вона має 

розвивати інтердисциплінарні дослідження, створення і  значення яких 

стрімко зростає останнім часом. На жаль, наша наука в цьому плані і 

досі великою мірою відстає від світових трендів і тенденцій, зокрема 

стримується чинними нормами оцінювання наукового дослідження, за 
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яким при захисті дисертації опоненти призначаються тільки за 

шифрами спеціальностей, а не за змістом своїх праць, що процедурно 

не тільки звужує засоби оцюнювання роботи, а  й розвиток самої 

науки, зокрема освоєння  дослідником нових сфер, виникнення нових 

галузей наукових досліджень тощо.  

Те саме стосується й навчання, коли, із одного боку, зростає 

потреба в формуванні кваліфіковано спеціаліста в певній сфері, з  

другого, вузька спеціалізація потребує виходу в міждисциплінарний 

простір.  До того ж змінюється сама концепція фаху й професійного 

навчання. Людина сьогодні необов’язково прив’язана до певної 

професії, яку здобувають на все життя. Це “гнучка людина” (Р.Сеннет) 

[23], яка є чинником і наслідком ґлобалізованої економіки і 

ґлобалізованого світу як такого.  І якщо раніше ідентичність людини 

була пов’язана з її походженням, а згодом – із професією і місцем 

роботи, то зараз “гнучка людина” може працювати над певними 

проектами в будь-якій точці світу і протягом життя неодноразово 

змінювати спеціальність і навіть професію, що також є чинником 

посилення міждисциплінарності.  

Ця обставина потребує й перманентного навчання та 

перенавчання протягом усього життя, вона також потребує виходу 

культури людини за межі  контекстів локальних життєвих світів: 

етнічних, національних тощо. Так само, як і наука, освіта в умовах 

ґлобалізації не може бути “замкненою” локальним життєвим 

простором,  вона має виходити за межі “районного  масштабу”, 

посилюючи інтернаціоналізацію свого топосу в світі. Тому освіту 

потрібно розвивати в режимі відкритості, що досягається не тільки 

пожвавленням академічного обміну науковців, а й посиленням 

конкуренції між університетами всередині академічно -освітнього 

простору, відкриваючи цей простір і для відомих світових 

університетських брендів.    

Варто зауважити, що тема кризи університетів на порядку 

денному майже півстоліття. І розвинені країни світу реформують свої 

освітні системи.  Це об’єктивний процес, коли концепт “освіта як 

культура” поступається концепту “освіта як людський капітал”, 

зокрема і капітал в економічному значенні цього слова, тобто він має 

приносити прибуток із набуттям і застосуванням відповідних 

компетентностей, а  не тільки здобуванням знання. Університети 

стають такими собі комерційно-підприємницькими установами,  

докорінно змінюючи свою роль у суспільстві “академічного 

капіталізму” [20,  S. 148]. Вони вже не є тільки  місцем академічного 

життя науковців, а перетворюються на аґента, який у конкуренції з 
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іншими підприємствами має виходити на ринок зі своєми 

пропозиціями,  діючи від імені університету як торгової марки. Аби 

грати цю роль, університет має перманентно нагромаджувати капітал” 

[Ibidem,  S. 148].  

Своєю чергою створюються університети при великих 

корпораціях, які останнім часом є авангардом великих наукових 

проектів. Бюджети цих корпорацій подекуди перевищуть бюджети 

багатьох, навіть розвинених, країн, часто-густо вступаючи в 

суперечність із їхніми  інтересами. Фундаментальні дослідження з 

Гумбольдтових часів здебільшого фінансувала держава, що 

відповідало концепції Просвітництва, яка втілювалась в ідеї 

“культурної держави”, складниками якої бути просвітнена монархія і 

освіччені громадяни. Такий концепт єдності науки і освіти передбачав 

також провідну роль  соціогуманітарних наук.  

Таке становище фінансування науки тривало аж до кінця ХХ 

сторіччя,  що особливо давалося в знаки з вартісними проектами, на 

кшталт аерокосмічних і ядерних, з якими приватний капітал не міг 

впоратись. Проте з кінця ХХ сторіччя ситуація докорінно змінюється, 

де на передній план виходять “підприємства освіти й науки”. Про це 

свідчить дослідження Біла Йоя, який у праці “Чому майбутнє не 

потребує нас” пише: “технології, які ХХ століття дістали свого  

застосування у виготовленні ядерної, біологічної, хімічної зброї 

масового знищення, були і є насамперед військового спрямування, їх 

розробляли здебільшого дослідницькі установи за державний кошт. 

Що стосується генних технологій, нанотехнологій і робототехніки, то 

вони першою чергою спрямовані на комерційні цілі й розвиваються 

здебільшого великими приватними корпораціями. Сьогодні, за доби 

тріумфальної комерціалізації, технології у співпраці з наукою 

поставляють цілу низку мало не магічних винаходів, які обіцяють 

шалені, незнані досі, прибутки. Ми підпорядковуємося аґресії обіцянок 

цих нових технологій у межах нестримного ґлобалізованого 

капіталізму з його потужними фінансовими спонуканнями та 

конкуренцією” [18, S.49]2.  Звісно, це аж ніяк не означає, що 

університети й академічні установи цілковито втрачають свою 

науково-дослідницьку значущість, поступаючи місце корпораціям. 

Скажімо, тільки в Німеччині існує кілька потужних академічних 

утворень, які об’єднують десятки науково-дослідних інститутів.  

Звідси випливає й необхідність створення й освітніх закладів 

при таких корпораціях, як це відбувається, скажімо, у Німеччині, у 

                                                                 
2 Joy B. Warum die Zukunft uns nicht braucht // FAZ, 06.06.2000. – S.49. 
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якій за приклад можуть правити, скажімо Фольксваген-Уні, 

засновником і  першим президентом якого був німецький філософ 

техніки Вальтер Цімерлі.  До того ж не кожна людина здатна до 

досліджень, як зазначає протагоніст створення університетів при 

великих корпораціях Вальтер Цімерлі. Проте, наголошуючи на 

спеціалізації, Цімерлі зауважує важливу роль  практичної філософі та 

етики у формуванні фахівців тієї чи тієї галузі технічної діяльності. 

Практична філософія й етика дедалі більше постають “першою 

філософією”, утворюючи такі альянсі, як поєднання етики та 

економічної теорії, етики й політичної науки тощо, зокрема в 

дослідженнях А.Сена, Дж.Бьюкенена та інших.  

Проте практична філософія як прикладна етика завойовують 

провідні позиції на підприємствах, установах тощо. Як зазначають 

Карл Гоман та Франц Бломе-Дрез у праці “Економічна та 

підприємницька етика”, “етика перебралася на керівні поверхи 

великих підприємств; відповідні семінари для менеджерів замовлені 

далеко заздалегідь і перетворилися для їхніх організаторів на 

прибутковий бізнес. Сьогодні в США існує чимало організацій, які 

діють у широкій сфері “поширення етики”[10, c.177]. Подібні процеси 

відбуваються і в інших країнах. Відповідні морально-етичні служби 

створюються при великих корпораціях, таких як Фольксваген, Бош-

Сіменс тощо.   

Такого реформування потребує й наша освіта, яка певною 

мірою залишається ще в тенетах радянської парадигми,  коли  

“всебічий розвиток особистості” було підпорядковано формуванню 

“діалектико-матеріалістичного світогляду” як складника 

комуністичної ідеології, серцевиною якої й була марксистсько -

ленінська філософія. Це була фактично догумбольдтова система освіти 

й виховання, спрямована не на формування “повнолітньої людина”, 

яка мала б “мужність публічного застосування розуму”, а на 

формування виконавця, вірного ідеям марксизму-ленінізму і 

директивам партії.  Школярі  й студенти були не активним суб’єктом 

виховання, а пасивними об’єктами “освіти знання”. Такі “світоглядні” 

освітньо-виховні проекти були важливим чинником формування 

“світоглядної держави”, якою й був Радянський Союз. Тому величезні 

досягнення радянської науки й освіти дещо перебільшені, часто -густо 

це результат прямих або опосередкованих запозичень, які утворювали  

базис науково-технічних проектів, зокрема  ядерного і космічного.   

Подібним шляхом пішла й нацистська Німеччина, що 

перетворилась із “культурної”  на  “світоглядну” (ідеологічну) 

державу,  яку принаймні після сумнозвісних зборів німецьких 
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професорів 11 листопада 1933 року в Альбертгалле, у Ляйпціґу, 

проведених на честь річниці націонал-соціалістичної революції, 

підтримали й університети.  На цих зборах була ухвалена Відозва  

професорів німецьких університетів і вищих навчальних закладів до 

Адольфа Гітлера і націонал-соціалістичної держави, підписаної понад 

дев’ятсотьма німецькими науковцями, зокрема й Мартіном 

Гайдеґером. Нагадаю, на  цих зборах Гайдеґер виголосив промову з 

таким змістом: “Ми відмовились від обожнення неукоріненого в грунті 

та владі мислення. Ми вбачаємо кінець філософії як служниці такого 

мислення. Ми свідомі  повернутися до ясності й  певності простого й 

неуникного питання про сутність буття. Первинна мужність, в якій 

суперечність із сущим в цьому питанні або виростає або руйнується, є 

іманентнішою спонукою у питанні про народну науку (völkische 

Wissenschaft) (…)  Націонал-соціалістична революція не є переходом 

державної влади в руки іншої політичної сили чи партії, ця революція 

є повним перетворенням нашого німецького буття  (deutschen 

Daseins)” [ 11].  

І тодішня філософія в Німеччині великою мірою виконувала 

цю функцію леґітимації “народної науки” і “народної освіти”. 

Нагадаю, що міністерство, очільником якого був Йозеф Ґебельс, мало 

назву  “Міністерство народної освіти і пропаганди” і було спрямовано 

на ведення “світоглядної війни”. Своєю чергою і соціологія, 

перетворившись, за винятком тих її представників, які емігрували за 

межі Німеччини, на “народну” (націонал-соціалістичну) соціологію, 

засадничену “етноцентричною хибою”.  У повоєнний період 

Німеччина пройшла кілька етапів розвитку своєї освіти: від 

ліворадикальних вимог на кшталт “Уся влада університетам!” кінця 

60-х років  до неоконсервативного маніфесту “Мужності до 

виховання” (Mut zur Erziеhung), у якому засуджувались не тільки 

ліворадикальні розвінчання всіх авторитетів, а й модерні концепти 

емансипації та розуму,  розвитком яких у цей час переймалася 

комунікативна філософія і етика дискурсу. Провідними тут стали 

консервативні цінності, реабілітація традиції, авторитет учителя, а 

також такі якості, як послух, дисципліна тощо, на виховання яких і 

мала б бути спрямована освіта [21, S.9-16].   

Сьогодні Німеччина переживає черговий етап 

реформування, який відбувається також досить болісно. Скорочуються 

програми і з гуманітарних дисциплін, зокрема й філософії. Як 

запрошений дослідник  Вільного Університету  Берліна 2009 р., я був 

свідком страйку студентів цього провідного університету. 

Підмальовуючи собі фарбою синці під очима, студенти хотіли 
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привернути увагу до перевантаженості внаслідок інтенсифікації 

навчання, коли зміст програм доводиться  “проходити” за доволі 

стислий термін. Тим часом студентські страйки прокотилися й іншими 

країнами, у  провідних університах Європи  відбулися  виступи проти 

такого реформування, а Берліном пройшла багатотисячна студентська 

демонстрація, на яку довелося реаґувати навіть Бундеспрезиденту. 

Останнім часом у Європі  на тлі загострення суперечностей внаслідок 

міграційних процесів, жахливих терактів, організованих 

фундаменталістами різних напрямів, посилились нові консервативні 

тенденції, які можна назвити другим неоконсерватизмом, або 

постнеоконсерватизмом, який характеризується також і 

неонаціоналістичними тенденціями, що проявляються в закликах до 

такої освітньої політики, яка була б скерована консервативними 

національними цінностями і потребами.  

Такій освітній політиці слід протиставити концепт 

реформування освіти, який також має спиратись на практичну 

філософію, засадничену парадигмою комунікації й етики дискурсу, за 

якою учень, або студент поставатимуть не пасивним об’єктом 

навчання, а активним суб’єктом навчального процесу. До речі, при вже 

згаданому Вільному університеті Берліна  існує Центр Ганса Йонаса 

під орудою Дитриха Бьолера – соратника Карла-Отто Апеля, одним із 

напрямів досліджень якого є розробка проекту “Діалог етики й 

педагогіки” (EPD – Ethik und Pädagogik im Dialog).  Цей проект 

спрямовано на конкретну реалізацію мети Центру Ганса Йонаса, аби 

“пришвидшити розробку концепції освіти (Bildung), спрямованої на 

відповідальність за майбутнє, на відповідальність за людську гідність 

та її індивідуальну реалізацію, що є особливо нагальним із огляду на 

те, що школа та вища школа доволі мало цим переймаються, годі вже 

казати про навчальні плани”[14, S.84].  

Як бачимо, і у розвинених країнах, зокрема в Німеччині, 

взаємодія етики і педагоки залишається проблемою. Тому і 

висувається як завдання педагогіки, керованою етикою, “спільна 

відповідальність, виховання  і здатність до відповідальної за майбутнє 

дії” [Ibidem, S.84]. І така комунікативна, діалогічна педагогіка в 

Німеччині дістає своєї реалізації зокрема через Товариство 

неосократичного діалогу і Філософсько-політичну академію 

Німеччини, поширюючись не тільки на шкільну й університетську 

педагогіки, а й  навіть на пенітенціарну.   Зокрема на Третій всесвітній 

конференції з Неосократичного діалогу представники Берлінської 

трансцендентальної прагматики і неосократичного діалогу Горст 

Ґронке і Петер Бруне влаштували перформенс щодо застосування 
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неоскратичного діалогу у в’язниці для реабілітації засуджених із 

метою їх реабілітації й запобігання рецидиву. Але діалогічна, 

сократична педагогіка – це не тільки німецьке явище, вона дедалі 

більше поширюється в світі.  

На жаль, наша система освіти ще й досі залишається в 

радянській парадигмі як освітньо-науковий релікт. І таке становище 

пов’язано з невизначеністю того, яке суспільство ми будуємо, і яку 

людину це суспільство потребує. Досі залишалася чинною 

започаткована ще Леніним парадигма соціальної інженерії, чи 

соціальної технології,  яку президент України Леонід Кучма 

красномовно висловив твердженням: “скажіть, що будувати, я 

побудую”. Це пострадянський синдром монологічної відповідальності 

можновладця,  начебто суспільство можна побудувати на кшталт того, 

“як кухар готує страву” (Ю.Габермас). Цей факт проявляється в 

нехтуванні соціально-гуманітарними науками з боку можновладців, 

він дається в знаки і в нечутливості до науки нашого бізнесу, якому 

простіше купувити готові (хай і двадцятирічної давнини) розробки за 

кордоном, ніж підтримувати вітчизняну науку.  

Але це й синдром нашої освітньої парадигми 

цілераціонального творення людини, зокрема її світогляду й професії, 

як це постає в симулякрі  “людиноцентричної освіти”: “скажіть, кого 

школа має готувати, і ми підготуємо!”. Тимчасом як проблема полягає 

в тому, щоб творення особистості було не монологічним, а діалогічним 

процесом, де правили б за реґулятивну ідею симетричні стосунки між 

вихованцем і вихователем як рівноправними суб’єктами освітньо -

виховного процесу. Проте й цього замало, діалог слід доповнити 

дискурсом, який є арґументативним діалогом.  Отже, слід 

спрямовувати освітні зусилля не тільки до формування самостійного 

мислення школярів і студентів, а й їх дискурсивно -арґументативних 

здатностей.  

Тому потрібна зміна концепту виховання й навчання від 

монологічної до діалогічної парадигми, що зокрема конкретизується в  

переході від “освіти знання” до “освіти компетентностей”, 

задекларованого й нашими освітніми високопосадовцями.  Цей перехід 

потребує зміни й ролі філософської освіти, яка згідно з 

комунікативною парадигмою  має формувати не так світогляд 

“гармонійно розвиненої людини” – хоча й це важливо, як (і 

насамперед) – комунікативну компетентність особистості,  тобто 

здатність “публічно застосовувати свій розум” із відповідними 

компетентностями: мовленнєвою, арґументативно-дискурсивною, 

морально-етичною та  професійною тощо.  
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Ба більше, цей розум тільки й  формується в публічному 

просторі комунікативних практик, які утворюють і морально -етичний 

горизонт буття людини. Тим більше це потрібно за доби, коли, як на 

мене,  певною мірою відбувається зворотній Веберовому 

“розчаклуванню світу” процес  деінтелектуалізації світу, коли різні 

вірування та ідеології  “за доби їх технічного відтворення”, 

розтиражовані  засобами масових комунікацій, дедалі більше 

супроводжуються “знеповнолітненням людини”,  утратою нею 

суверенності свого розуму. У соціальні мережі цифрових технологій 

вкидаються неперевірені факти, так звані фейки тощо, на основі яких 

нашвидкоруч роблять висновки, що є чинником творення 

“симулятивних демократій” (І. Блюдорн), або імітації громадянського 

суспільства.  

Тому вкрай важливо розвивати саме дискурсивний розум 

комунікативних практик, формувати відповідні комунікативні 

компетентності, що й є важливим завданням сучасної системи освіти, 

спрямованої на виховання зрілої особистості як компетентного 

фахівця і громадянина, який має здатність і мужність публічно 

обстоювати свою думку, тобто компетентно разом із іншими людьми 

брати участь у громадському дискурсі. Комунікативна філософія й 

дискурсивна етика й є важливими складниками і чинниками цього 

процесу. У цьому й полягає спільна відповідальність і філософії, і 

філософської освіти.  
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ВЫЗОВЫ ГЛОБАЛЬНОЙ НАУКИ: 

НАУКА КАК ПРИЗВАНИЕ И ПРОФЕССИЯ В ХХI ВЕКЕ3× 

 

Фронтально розгорнута глобалізація зробила потужний вплив на всі 

сфери сучасного суспільства, але в науці виявилася особливо радикально. У 

ХХІ столітті у провідних університетах і наукових центрах Європи і США 

склалася практика залучати на роботу найбільш талановитих і 

перспективних дослідників зі всього світу. Всіляко заохочується висока 

мобільність: людина, що має досвід роботи в різних наукових центрах, 

країнах, містах цінується вище, ніж «домосід», оскільки він демонструє 

високу адаптацію, а дослідний його досвід різноманітний і широкий. 

Практика відбору на вакансії дослідників і викладачів провідних 

університетів показує: перемагають не «свої», а 4кращі. Це дійсно відкрита 

система в дії, що відповідає викликам глобалізації. Законодавчо заборонено 

робити наукову кар'єру в рідному університеті. Для оцінки досягнень 

молодих дослідників максимально використовуються стандарти 

міжнародної експертизи. Сучасні університети – це економічні корпорації: 

щоб вижити в конкурентному середовищі використовуються всі засоби, аж 

до брендів і досягнень професури.  

На основі висновків про недоліки якісного складу аспірантів, 

бюрократизації процедур захисту дисертації і атестації кадрів, 

віддаленості результатів діяльності вітчизняної аспірантури від завдань 

сучасної науки в глобализируемом світі прогнозується нарощування 

аспірантури в пострадянських країнах підготовкою в постдокторантурі 

зарубіжних університетів і наукових центрів, яка здатна целеорієнтувати 

знання і кваліфікацію аспірантів для діяльності у висококонкурентному 

середовищі сучасної науки і високих технологій. 

Ключові слова:  наука як покликання і професія, глобальна наука та 

її вимоги, виклики глобалізації до атестації кадрів науки, міжнародна 

експертиза, відбір кращих у світі, конкурентне середовище. 
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Globalization which is frontally developed took effect on all 

spheres of modern society but shows itself particularly radically in science. 

In 21st century in leading universities and science centers of Europe and 

USA it is developed a practice of recruiting of the most talented and 

promising researchers from all over the world.  It is encouraged high 

mobility: a person with work experience in different science centers, 

countries, cities is more highly evaluated than «stay -at-home» persons, 

because it shows high adaptation and its research experience is va ried  and  

wide. Practice of selection on vacancies of researchers and lecturers of 

leading universities shows:  it is best who win but not «own people». It is 

open system into force which meets globalization challenges. It is forbidden  

legislatively to make good at «native» university only. It is used means of 

international examination to estimate achievements of young researches.  

Modern universities are economic corporations: to survive in competitive 

environment it is used all means right up to the brands of professorship. 

On the basis of conclusions on lack of qualitative membership of 

post-graduate students, bureaucratization of defending a thesis and 

personnel attestation procedures, remoteness of post -graduate study work 

results from the tasks of modern science in globalized world, it is forecasted  

the increasing of post-graduate study in training at post-doctorate of 

foreign universities and science centers which is able to orientate on 

purpose  knowledge and qualification of post-graduate students for activi ty 

in highly competitive environment of modern science and high technologies 

.  Key words: science as a vocation, a global science and its requirements, 

challenges of globalization for the certification of personnel science, international 

expertise, selection of the best in the world, competitive environment. 

 

Тезис о дихотомии науки как призвания и профессии [1] всегда 

привлекал внимание исследователей феномена науки в обществе, но центр 

тяжести обозначенной проблемы менялся со временем. В современной 

ситуации он обретает новую актуальность. 

Я вовсе не склонен абсолютизировать и мифологизировать 

значение призвания в науке, вполне понимая, что роль личностного 

компонента в «жизненном мире» современной науки существенно 

минимизирована и неизбежно подчинена институциональным 

образцам, заданным коллективными представлениями, организацией 

науки и другими форматами «технической рациональности», 

диктующими свою надындивидуальную волю «жизненному миру». 

Это означает, что призвание и карьера в науке вовсе не антиподы. В 

основе всех карьерных реквизитов лежит конформность принятие 

целей и средств институционального действия в качестве своих 
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личных ценностей и целей [2]. Отождествление личных интересов с 

интересами организации является одной из первых предпосылок 

вертикальной мобильности, в том числе и в науке. 

Понимая и принимая взаимную связь призвания и карьеры учёного, 

мне представляется уместным всё-таки развести их смысл в таком 

плане. Все исследователи делятся на тех, кто тяготеет к центру инс -

титуций и контролю за институциональным полем, и тех, кто тяготеет 

к маргинальному, периферийному положению, которое не даёт 

контроля над дисциплиной, но зато обеспечивает большую свободу и 

независимость [3]. Известность, учёные степени и звания, количество 

публикаций, должности - все эти рутинные маркёры успеха и 

продвижения в науке присущи административным карьерам. Однако 

производство знания создаёт и неформальные легитимации и критерии 

научного престижа. В наше время в связи с небывалым ростом 

коммуникаций кардинально изменяется роль в жизни учёного 

административного и неформального влияния, что является 

подтверждением известного тезиса Роберта Мертона о различиях 

научных и бюрократических организаций и объединений и способов 

поведения в них. Авторитет административных карьер уступает место 

авторитету науки как призвания. Неформальные лидеры и авторитеты 

получают возможность координировать обмены и сетевые 

взаимодействия, выходящие за рамки сложившихся институтов. Как 

правило, именно они являются активным ферментом в производстве 

знания, который необходим при любой коммуникации. Они 

выполняют работу антрепренёров и инноваторов, стимулируя 

формирование «незримых колледжей». 

Наука глобальна по определению и тем не менее до недавних пор 

национальные и региональные тенденции и формы научного развития 

доминировали. Фронтально развернувшаяся глобализация оказала мощное 

воздействие на все сферы современного общества, но в науке проявилась 

особенно радикально.  

Формирование информационного общества и глобализация 

определяют ряд взаимосвязанных процессов: информация и знания становятся 

важным ресурсом и подлинной движущей силой социально-экономического, 

научного и технологического развития; формируется рынок информации и 

знания; стремительно растёт удельный вес отраслей, обеспечивающих 

создание, передачу, обработку и использование информации; развитая 

информационная инфраструктура превращается в условие, определяющее 

национальную и региональную конкурентоспособность; развитие и активное 

внедрение во все сферы деятельности новых информационно-

коммуникационных технологий существенно меняют модели 
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образования, труда, общественной жизни и отдыха. Информационный сектор 

экономики становится наиболее важным и первым по числу занятых в 

нем.  

Не менее значимо формирование единого мирового 

информационного пространства и углубление  процессов информационной 

и экономической интеграции стран и народов; создание рынка информации 

и знаний как факторов производства, дополняющих рынки природных 

ресурсов, труда и капитала, и переход информационных ресурсов общества в 

реальные ресурсы социально-экономического развития, а также повышение 

уровня образования за счёт расширения возможностей систем 

информационного обмена на международном, национальном и 

региональном уровнях и соответственно усиление роли квалификации, 

профессионализма и способностей к творчеству как важнейших 

характеристик услуг труда [4]. 

 Информационные технологии являются главным 

инструментом процесса глобализации, причем инструмент и процесс 

взаимоускоряют друг друга. В основе процессов глобализации лежат 

достижения новейших информационных технологий, которые, объединяя 

весь мир компьютерными сетями, способствуют слиянию человечество 

воедино.  

В мире формируется глобальная экономика, в которой доминирует 

«глобальная триада» Северной Америки, ЕС и Восточной/Западной Азии. 

Здесь размещены главные производительные силы мира и «мегарынки» 

мировой глобальной экономики, в которой центральную роль играют 

глобализированные транснациональные корпорации. Мировая экономика не 

просто становится взаимозависимой - она интегрируется в практически 

единое целое. Следует особо отметить, что в глобализации наиболее 

заинтересованы ведущие мировые державы, в которых живёт чуть больше 

десятой доли человечества, но которые владеют двумя третями мировой 

экономики, международной банковской системой, доминируют на рынке 

капиталов [5]. Они обладают возможностью вмешательства практически в 

любой точке земного шара, контролируют международные коммуникации, 

производят наиболее сложные технологические разработки, определяют 

процесс научно-технического образования. 

Глобализация не приводит к выравниванию экономического потенциала 

различных стран, а напротив, интенсифицирует распространение

 глобального неравенства. При сохранении нынешних тенденций 

разрыв в уровне жизни в богатейших и беднейших странах будет 

стремительно увеличиваться и станет непреодолимым. В настоящее время 

сложилось представление даже не о «вечно развивающихся» странах, как 

еще десятилетие назад, а о «конченых странах». В последних вывоз 
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капитала в развитые государства, отъезд квалифицированной части 

населения настолько велики, что страна лишается внутренних источников 

развития. Это приводит к двум последствиям. С одной стороны, возникает 

«технологический занавес», - «конченая страна» не может эффективно 

освоить технологические нововведения, даже если их удаётся купить или 

украсть. С другой стороны, «конченая страна» может обладать 

значительными природными   ресурсами,   однако   она   не   может   

ими   воспользоваться самостоятельно, и их освоение остается на долю 

транснациональных корпораций, что приводит к еще большей зависимости 

[6]. Высокие технологии, призванные объединять человечество, на 

нынешнем этапе глобализации во многом способствуют его расслоению, 

так как богатые и бедные страны обладают различными финансовыми 

возможностями. Помимо обычного деления на развитые и развивающиеся 

страны возник, как считают многие исследователи, еще более глубокий 

раскол - на страны, во многом уже базирующиеся на информационно-

инновационной экономике, и страны, даже не помышляющие об этом [7].  

Развитие и широкое использование информационно-коммуникационных 

технологий привело к появлению ещё одного измерения бедности - так 

называемой «информационной бедности» [8]. Это понятие отражает рост 

социальной дифференциации населения по новому принципу - принципу 

возможностей доступа к современным информационно-коммуникационным 

технологиям, когда лишь часть населения получает доступ к новым 

технологиям и информационным ресурсам и может реализовать это 

преимущество.  

Серьёзной проблемой, усиливающей глобальное неравенство и 

влияющей на миропонимание современного человека, является изменение 

характера труда. С распространением высоких технологий характер 

трудовой деятельности изменяется качественно. Достижения новейших 

технологий и усиление процессов глобализации формируют новый тип 

работника, для которого важно быть инициативным, мобильным, уметь 

быстро переучиваться, обладать воображением и интеллектом, быть 

самодостаточным и ответственным. Рынок труда постепенно 

освобождается от неквалифицированной низкооплачиваемой рабочей силы, 

неспособной подняться с «профессионального дна». Характер трудовой 

деятельности становится все более непостоянным. Занятие на всю жизнь 

уступает место случайной работе, и люди, еще вчера полагавшие, что карьера 

им гарантированна, обнаруживают, что их квалификация превратилась вдруг 

в бесполезное занятие [9]. Так, сегодня молодой американец, имеющий за 

спиной хотя бы два года колледжа, должен быть готов к тому, что за время 

его трудовой деятельности ему придется сменить рабочее место, по меньшей 
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мере, 11 раз, а базу своих навыков и умений, тоже, по меньшей мере, - три 

раза в течение сорока лет трудовой деятельности [10]. 

По мере развития общества, основанного на высоких технологиях, 

возрастает риск исключения из социальной жизни многих слоёв населения. 

Прежде всего, это малообеспеченные граждане, которые просто не могут 

позволить себе получить качественное образование, приобрести новую 

цифровую технику и работать в компьютерных сетях. Вместе с тем 

существует и такая проблема, как нежелание или неумение пользоваться 

новыми информационными и коммуникационными технологиями, 

требующими от потребителя новых качеств - высокого уровня абстрактного 

мышления, быстроты реакции, готовности к постоянному повышению 

образования. 

Но дело не только в этих кардинальнейших социальных переменах. 

Речь также должна идти о перспективах высокотехнологических 

преобразований в экономике, проблемы которых столь горячо обсуждаются в 

постсоветских странах с надеждой решить таким способом многие острые 

социально-экономические проблемы. Возможно, это и горько, но следует 

признать, что эти государства после развала СССР также оказались в зоне 

“вечно развивающихся” стран. Даже Россия с её нефте- и газодолларами и с 

грандиозными проектами типа Сколково пока реально не продвинулась к 

выходу из этой зоны. В качестве преимущества постсоветских стран по 

сравнению с “вечно развивающимися” странами обычно называют наличие в 

них относительно развитых научных систем. Едва ли можно считать это 

столь уж кардинальным преимуществом, потому, что эти научные системы 

представляют собой осколки бывшей единой системы, к тому же изрядно 

одряхлевшие и деформировавшиеся за четверть века стагнации. К тому же в 

нынешней и последующей глобальной системы экономики вовсе не наука, а 

нахождение страной реальной собственной ниши в такого рода системе 

определяет инновационные потенции государства. Мощный рывок Норвегии 

в глобальной экономике, где многие транснациональные компании 

размещают свои капиталы, по сравнению с более развитыми в научном 

отношении Швецией и Данией убеждает в этом. 

Нет спору в последнее десятилетие на постсоветском пространстве, 

как и во всём мире,  произошли колоссальные изменения в прогрессе 

информационно-коммуникационных технологий. Тем не менее позиция 

наших стран не вышла из маргинальной зоны “информационной бедности”, и 

мы обречены на стратегию перманентного гонки за лидерами, которых едва 

ли удастся догнать. К тому же жёсткие законы глобализации искусственно 

сдерживают даже минимальный приток в элитную группу стран, выстраивая 

систему фильтров и препятствий, которые действуют без сбоя. В этих 

условиях нет особых надежд, выстроив собственную эффективную 
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инновационную систему (что едва ли возможно из-за колоссальных средств, 

которые она потребует), на то, что высокотехнологическая продукция будет 

продаваться по истинным её ценам. Скорее в глобальной экономике это 

будут демпинговые цены, которыми в лучшем случае можно окупить 

затраты. 

В таких условиях столь распространенная риторика на темы 

тотального преобразования экономики наших стран на инновационной 

основе утопична по определению. Гораздо более эффективна стратегия 

поиска страной узких ниш в глобальной экономики, в которых в 

сотрудничестве с более развитыми государствами можно найти возможности 

для реализации конкретных научно-технологических инноваций. 

С конца 1990-х гг. во многих странах мира наблюдался рост 

критических замечаний и, как следствие значительное переосмысле -

ние системы подготовки аспирантов [11]. В анализе подготовки аспи-

рантов в Канаде Garth Williams [12] отмечал влияние «глобализации на 

контекст и содержание университетского образования, передовых 

научных исследований и подготовки аспирантов», поскольку 

глобализация характеризуется новым типом экономики, ростом 

транснациональных корпораций и возможностей мобильности, ре-

волюцией в области коммуникационных технологий и более интен-

сивной конкуренто-способностью. Стало ясно, что подготовка аспи-

рантов больше не является примером бескорыстного стремления к 

знанию, а генерация новых знаний стала важным стратегическим 

ресурсом и значительным фактором в экономике страны. Это привело 

к тому, что политики начали изучать систему подготовки и обучения 

научных кадров и, как следствие, университетам было поручено 

разработать национальные стратегии по её улучшению, а не оставлять 

этот процесс только в руках отдельных профессоров или факультетов 

университетов. Другим фактором, который повлиял на изменение 

политического контекста, который наблюдается в Европе и в Северной 

Америке, является значительное увеличение числа аспирантов (или 

«начинающих исследователей», как они предпочитают себя называть в 

Европе) и, как следствие, рост числа специалистов, получивших 

степень PhD за последние 10-15 лет. Таким образом, все большее 

число обладателей степеней PhD вынуждены искать работу на рынке 

труда вне университетов и научно-исследовательских институтов. Для 

получения такой работы оказалось недостаточно образования в рамках 

дисциплинарных границ и навыков, направленных на обучение и 

научно-исследовательскую деятельность [13]. 

 В ведущих университетах и научных центрах Европы и США 

сложилась практика, иногда закреплённая законодательно, привлекать 
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на работу самых талантливых и перспективных исследователей со 

всего мира, особенно тех, кто уже имеет реальные и подтверждённые 

достижения в науке, и кто способен к быстрой реализации и 

творческим успехам. Причём всячески поощряется высокая 

мобильность: человек, имеющий опыт работы в различных научных 

центрах, странах, городах ценится выше, чем «домосед». Как правило, 

он демонстрирует высокую адаптацию, а исследовательский его опыт 

разнообразен и широк. 

 В Германии сначала человек должен закончить университет. 

После этого он должен выполнить программу PhD, т.е. подготовить и 

защитить кандидатскую диссертацию. Это займёт три года. В 

Британии на четвёртом курсе выполняется что-то вроде дипломной 

работы. После этого можно перейти на программу PhD. Как правило, 

сначала записываются на общую программу, и дальше каждый должен 

решить, сможет ли он выполнить PhD, или лучше ограничиться 

магистерским дипломом. Всё это оплачивается организациями путём 

грантов или персональных стипендий. Если с этим не получилось, то 

нужно платить за всё самому. В США программа PhD занимает пять 

лет после получения степени бакалавра. Первые два года из них 

занимает собственно учёба, последующие три - научное исследование. 

Наконец, диссертация завершена и защищена. Далее в научной карьере 

могут быть два варианта: или в исследовательской лаборатории 

крупной компании, чаще всего это уже штатная работа и возможен 

служебный рост внутри компании; если же молодой исследователь 

желает продолжать заниматься фундаментальной наукой, то следует 

идти на постдокторскую позицию в университет или 

исследовательский центр. Как правило, это означает, что молодой 

исследователь идёт работать на проект, возглавляемый учёным, 

который выиграл грант под этот проект и полностью отвечает за него, 

поэтому ему нужны способные, хорошо подготовленные и 

исполнительные сотрудники.  

 В последние годы именно постдоковская позиция выполняет 

ключевую роль в карьере. Их количество в университетах, 

исследовательских центрах значительно возросло. На этой позиции 

можно многому научиться и определиться со своими амбициями и 

притязаниями относительно будущей карьеры. Вакантные 

постдоковские позиции объявляются в журналах и в сети. Как 

правило, на одну объявленную постдоковскую позицию подаётся от 30 

до 50 заявок.  

 Принципиально важно, что проходить постдоковскую 

подготовку можно неоднократно, в разных странах и университетах. 
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Опыт показывает, что после первого постдоковского срока обычно 

нужно поработать ещё в каком-то другом месте, в качестве постдока 

на другом проекте, погрузиться в культуру новой группы, возможно и 

новой страны, по крайней мере нового города. Вы узнаёте новые для 

себя методы, известные в этом месте работы. Затем следует добиваться 

постоянную исследовательскую или преподавательскую позицию. Это 

далеко не всегда получается сразу. Если не удаётся с ходу выиграть 

конкурс, надо попытаться получить advanced fellowship 

(«продвинутую стипендию»), которая даётся на пять лет. Эта 

стипендия даст зарплату Вам, зарплату на аспирантов, поездки и т. д. 

Но всё равно придётся участвовать в конкурсе на академическую или 

другую позицию, но на неё Вы выйдете уже с другим багажом. 

Получение такой позиции происходит в разных странах по -разному.   

 В содержательной лекции [14] профессора Imperial College5 в 

Великобритании Алексея Корнышева (Alexei Kornyshev) наглядно 

показано, насколько изменился способ самоутверждения 

исследователя в профессиональном сообществе в 

глобализируемом мире.  

  В ряде стран приняты специальные законы, которые 

стимулируют мобильность в современном глобальном мире. Так, в 

                                                                 
  Imperial College относительно молод, ему сто лет, для сравнения Кембриджу 

– пятьсот. Кембридж имеет на своем счету 62 нобелевских лауреата, а 

Империал Колледж только 14. По рейтингу науки в Британии Imperial College 

стоит на втором месте между Кембриджем и Оксфордом, а, по Times Education 

World Rating, это восьмой университет в мире, между Беркли и Принстоном. 
 Корнышев Алексей - по образованию физик-теоретик, работающий в области 

фундаментальной химической физики и её приложений в электрохимии, 

биофизике, энергетике и нанотехнологии. В 1991 г. получил премию 
Гумбольдта по физической химии и электрохимии и в качестве лауреата этой 

премии был приглашён на год в университет номер один в Германии - 

Технический университет Мюнхена. Позднее получил предложение основать 

новую теоретическую группу в Институте новой энергетики 

Исследовательского центра Юлиха, где проработал десять лет, преподавал 
также в Дюссельдорфском университете в качестве профессора теоретической 

физики. В 2001 г. стал единственным иностранным лауреатом 

Вольфсоновской премии Королевского общества Великобритании, затем 

победил в конкурсе на должность заведующего кафедрой химической физики 

в Imperial College в Лондоне, Университет науки, технологии и медицины, с 
2002 г. постоянный профессор этого университета. В промежутках много раз 

бывал в США, поскольку у него продолжается очень большой проект с одним 

из национальных институтов здоровья США в Бесезде, под Вашингтоном. 
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Германии большую роль играет так называемый «закон о 

недопустимости домашнего трудоустройства», специально принятый 

для расширения мобильности в науке. Он означает, что исследователь 

не может строить свою карьеру в одном университете или научном 

центре и в одной стране. Он должен участвовать в конкурсах на 

научные и преподавательские позиции в разных странах. Этот закон 

может быть отменён только в одном случае: если Вы выиграли 

конкурс в другом университете или городе. Как только молодой 

«карьерист» выигрывает свой первый конкурс, едва приступив к своей 

новой должности он, как правило, начинает подавать документы на 

более высокие конкурсы в других городах и за границей. Чем дольше 

он будет сидеть на своей позиции, тем меньше у него будет шансов 

выиграть новый конкурс. Этот фактор почти не имеет значения, если 

удастся преодолеть следующий конкурс где-то за рубежом. Всё это 

способствует необычайной подвижности исследователя, умеющего 

работать в новых обстоятельствах и новом окружении. 

 Важной функцией профессорского корпуса продвинутых 

университетов и исследовательских центров, наряду с научной и 

преподавательской деятельностью и гонкой за получением новых 

грантов, стала экспертиза и отбор кандидатов на штатные вакансии. 

Под каждую вакансию университет создаёт комиссию, она может 

включать экспертов в данной области из других университетов и 

факультетов. Главный предмет работы комиссии – выяснить научные 

достижения кандидатов. При этом кандидат вполне может оказаться 

неважным преподавателем. Это риск, на который университет идёт 

всегда, – главное научные достижения. На каждую вакансию приходит 

более сотни заявок со всего мира. Кандидатуры рассматриваются 

комплексно. Сначала смотрят, какой университет заканчивал кандидат 

(это должен быть рейтинговый университет), где он делал PhD, 

количество и значимость его публикаций, проверяется, насколько он 

конкретно подходите на эту вакансию, какие у Вас есть премии, 

награды и т. д. На первом этапе экспертизы не нужны никакие 

рекомендательные письма. К решению приходят консенсусом или 

открытым голосованием.  

 В первом раунде конкурса все заявки просматриваются всеми 

членами комиссии. Вычёркиваются те, кто совершенно очевидно не 

подходит. Остаётся человек 30, которых обсуждают более детально, 

стараясь сократить список до 16 человек. Обсуждение опять же общее. 

Для этих 16 человек во втором раунде создается таблица, где с 

баллами перечислены все их достижения. Их ранжируют, и выбирают 

8 кандидатов, которых потом пригласят выступить с лекцией о своих 
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исследованиях и пройти интервью о своих научных планах. В третьем 

раунде из тех, кто прошёл интервью и был признан «профпригодным», 

выбирается пять человек. Их кандидатуры высылаются внешним 

рецензентам, как правило, очень известным людям в данной области в 

своей стране и за рубежом. Затем обсуждается то, что написали эти 

знаменитости о каждом кандидате. Университет не хочет принимать 

решение, которое выглядело бы неубедительным для корифеев в 

данной области. Если мнения корифеев разделились, у комиссии 

гораздо больше свободы принять собственное решение.  

 Дальше из оставшихся каждый раз с достаточным трудом 

выбирается тройка лидеров – первое, второе и третье места в списке, и 

их имена направляются в министерство науки и образования данной 

земли на утверждение. Министерство будет тщательно просматривать 

кандидатуры на предмет отсутствия явной дискриминации. Например, 

если на втором месте окажется женщина-инвалид, министерство 

попытается выяснить насколько же лучше неё кандидат номер один. 

Оно также будет проверять корректность всех этапов процедуры, 

отсутствие протекционизма (весьма затруднительного в этой 

конкурсной системе), и, конечно, отсутствие признаков «домашнего 

трудоустройства». Когда в итоге список утверждается, от деканата 

делается предложение трём кандидатам по очереди. Но бывает так, что 

тот, кто занял первое место, одновременно участвовал и победил в 

другом конкурсе. Следовательно, повезло второму. Такое случается 

довольно часто. Дальше оговаривается соглашение об условиях, на 

которых кандидата берут, и оно предлагается кандидату в письменном 

виде. После того, как в письменном виде он ответит согласием (а он 

вместо этого имеет право использовать письмо для повышения своего 

статуса по месту работы), университет присылает кандидату 

предварительный контракт, который утверждается в министерстве и, 

далее, подписывается двумя сторонами. Надо учесть, если человеку 

делают хорошее контрпредложение, то «у себя» он уже не подпадёт 

под запрет «домашнего трудоустройства» (поскольку прошёл 

конкурс), поэтому он может отказаться от победы на новом месте. 

 Конечно, в разных странах эти конкурсные системы 

различаются. В США, например, молодой исследователь пытается 

получить место ассистента профессора. В хороший университет на 

одно место может быть до тысячи заявок со всего мира, гораздо 

больше, чем в Европе. Поэтому сначала отбирают кандидатов, 

окончивших суперуниверситеты, просто чтобы минимизировать число 

претендентов. Как правило, человеку, получившему должность, даётся 

испытательный срок в 6 лет. Все эти годы он должен быть очень 
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хорош во всём. Он должен иметь много грантов, обильно и активно 

печатать свои статьи в журналах высшей категории (желательны 

статьи в «Nature» и «Science»), он должен создать лабораторию в 20 

человек, его должны любить студенты, слушающие его лекции, он 

должен получать медали и награды, иметь приглашённые доклады на 

престижных конференциях, должен интенсивно взаимодействовать с 

другими членами своего университета, быть приветливым и 

контактным. Главное, конечно, высокие научные достижения. Если он 

отвечает всем требованиям, его берут уже на постоянную позицию в 

качестве ассоциированного профессора. А дальше, если он сделает 

что-то принципиально новое, то его переведут в полные профессора. 

Оба этапа сопровождаются международной экспертизой.  

 В любом случае в условиях глобализации необходимо 

непрерывно получать новые гранты. Если их мало, то факультет 

просто закрывают, и это совсем не редкость даже в известнейших 

университетах. Но если сотрудники факультета процветают, приносят 

много грантов, печатаются в «Nature» и «Science», получают 

множество международных наград, и тем самым привлекают новых 

сильных и амбициозных студентов, то факультет, а вместе с ним и 

университет, идёт вверх, получает высокий рейтинг, соответствующие 

новые вложения от правительства. Всё как в бизнесе: трудно стоять на 

месте, Вы идёте либо вверх, либо вниз. Поэтому университет и 

старается отобрать самых ярких кандидатов. Это не роскошь, а вопрос 

выживания. В современном глобальном обществе такие конкурсные 

системы стали необходимостью в науке, и они являются, несмотря на 

громоздкость процедур, более честными, чем любые 

протекционистские системы. 

 В рейтинговых западных университетах и научных центрах 

заметно выросла доля молодых исследователей из стран Азии и Китая. 

Это естественно, поскольку выросла доля совокупного научного 

продукта из этих стран и одновременно в ведущих университетах мира 

обучаются до половины студентов из них.  

 Главный вывод, который можно сделать из практики 

современного отбора на вакансии исследователей и преподавателей 

университетов,  -побеждают не «свои», а лучшие. Это действительно 

открытая система в действии, отвечающая вызовам глобализации: 

наука на самом деле не имеет границ. Именно таким способом наука 

преодолевает последствия модуса глобализации. Действительно, если 

глобализация диктует, чтобы даже работник, находящийся далеко от 

сферы науки и технологий, должен менять свою профессию в течение 

жизни несколько раз, то как это требование может быть не применимо 



Наука. Освіта. Вчений.                                  
          

                                                             47                        96 

 

 

к сфере науки и технологий? Ведь наука по определению глобальна, 

поэтому люди, посвятившие свою жизнь, должны быть 

сверхмобильны. В первую очередь это должно быть адресовано 

молодым исследователям.  

 Мобильность из термина, обозначавшего «утечку умов»,  на 

наших глазах превращается в доминанту научно-технологического 

развития, её смысл постоянно расширяется. Мобильность научных 

кадров - одна из важных характеристик научного процесса, 

способствующих трансферу знаний и повышению качества научных 

исследований. В зависимости от типа перемещения мобильность 

может быть международной, когда исследователи циркулируют между 

различными странами, внутренней (внутри страны, при перемещениях 

внутри одного сектора науки, либо между секторами). Циркуляция 

исследователей между организациями науки (вузами) и компаниями 

представляет собой внутреннюю межсекторальную мобильность. 

Мобильность может быть также мультидисциплинарной, когда 

исследователь меняет направление исследований. 

Понятие мобильности связывают с концепциями 

человеческого и социального капитала. Чем выше человеческий 

капитал, тем качественнее инновационная активность: лучше 

образованные и более опытные специалисты, занимающиеся 

исследованиями и разработками, способны генерировать больше 

инноваций. Соответственно, учёные, не меняющие места работы, 

скорее всего хуже осведомлены о новых знаниях в своей области, чем 

мобильные исследователи, которые имеют опыт работы в разных 

типах организаций и секторах науки. Под научным и техническим 

человеческим капиталом понимается совокупность научных, 

технических и социальных знаний, умений и ресурсов, которые 

присущи индивидууму. Это включает как основы человеческого 

капитала (полученное образование, дополнительное обучение), так и 

сложившиеся социальные связи и включённость в сети. Специалисты, 

не меняющие места работы, вряд ли будут так же хорошо осведомлены 

о появлении новых знаний в своей области, как мобильные 

исследователи, приходящие в компании и научные организации из 

других секторов науки: они приносят с собой знания с прошлых мест 

работы, и это повышает качество человеческого капитала, ускоряя 

инновационный процесс [15]. Социальный капитал - наличие связей, 

включённость в неформальные сети - позволяет учёным получить 

доступ к лучшим в своих областях, что в итоге повышает качество 

человеческого капитала каждого такого индивидуума. Такие учёные, 
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переходя на работу в компании, приносят с собой ценные связи, что и 

ведёт к росту уровня инновационности компаний. 

Феномен внутренней мобильности начал изучаться совсем 

недавно. Эмпирическое изучение характера внутренней мобильности 

на материалах разных стран показало, что чем мобильнее 

исследователи и специалисты, выполняющие исследования и 

разработки, тем выше у них публикационная и патентная активность. 

Утвердилось мнение, что внутренняя мобильность научных кадров - 

явление позитивное, поскольку она стимулирует трансфер знаний. 

Этому же способствует и межстрановая мобильность, эффекты 

которой изучены намного больше, следствием которой стало развитие 

международного научного сотрудничества. Эффекты мобильности не 

стоит переоценивать, поскольку интенсивная мобильность может в 

ряде случаев быть не причиной, а следствием высокой продуктивности 

учёного, и потому повышенного спроса на него со стороны 

работодателей. 

Одна из форм внутренней мобильности – межсекторальная -

способствует снижению барьеров коммерциализации результатов 

исследований и разработок. Это форма движения кадров при 

переходах из университетов и научных организаций в научно -

исследовательские подразделения компаний и наоборот. К ней также 

относятся: работа аспирантов вузов или научных организаций в 

компаниях, в том числе малых инновационных; преподавание 

специалистов компаний в вузах; консалтинг профессоров в компаниях; 

работа по совместительству, одновременно в компании и научной 

организации (или университете). Пока направление научной политики, 

направленное на стимулирование внутренней мобильности, мало 

изучено с точки зрения оценки эффективности применяемых мер, и в 

целом сфера науки остаётся консервативной, а циркуляция кадров 

внутри науки очень невысокая. 

В странах с высокой внутренней мобильностью, прежде 

всего в США, внутренняя мобильность научных кадров является 

одним из ключевых элементов механизмов интеграции научных 

результатов в инновационные процессы в экономике. Виды такой 

мобильности разнообразны. У исследователей в США сформировалась 

внутренняя установка на мобильность и расширение сферы своей 

деятельности, поскольку это воспринимается как свидетельство 

высокого уровня квалификации научного работника. В 

Великобритании основные формы внутренней мобильности - это 

совместные исследовательские проекты с частными компаниями, 

оказание услуг, но не переход на постоянную работу в другой сектор 
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науки. При этом государство рассматривает стимулирование 

межсекторальной внутристрановой мобильности в числе наиболее 

важных приоритетов. Во Франции интенсивно развиваются формы 

сетевой организации научной деятельности, характерен уникальный 

правовой механизм контрактной деятельности, способствующий 

развитию внутренней мобильности кадров в государственном секторе 

науки, и особенно мобильности между университетами и крупными 

научными центрами. 

Китай ориентируется на опыт других стран, прежде всего США. В 

частности, большое внимание уделяется созданию условий для 

кооперации университетов и компаний в научной и инновационной 

деятельности. Для этой цели была проведена масштабная реформа 

университетов, Академии наук, создавались научные парки и 

технопарки. Все эти мероприятия имели целью усилить прикладной 

характер исследований в академическом секторе, что влечёт за собой 

активизацию межсекторальной мобильности научных кадров, но пока 

она находится на довольно низком уровне по сравнению со странами-

лидерами инновационного развития. 

 В Японии задача повышения качества научных кадров через 

внутреннюю мобильность, а также тесное взаимодействие науки и 

бизнеса приобрела актуальность лишь в последние два десятилетия. 

Общие цифры мобильности, в сравнении со странами Большой 

семёрки, существенно более низкие. Это - следствие действия системы 

«пожизненного найма» и соответствующего менталитета на 

предприятиях Японии. Страна со значительной задержкой стала 

перенимать опыт ведущих стран Запада по облегчению трансфера 

знаний из науки в бизнес и обратно, но понимание значимости этой 

тенденции пришло, и включены соответствующие факторы научно -

технологической политики. 

На постсоветском пространстве внутренняя мобильность учёных 

развита незначительно, в исследованиях кадровых проблем науки 

основное внимание уделялось внешней мобильности, эмиграции и их 

последствиям. Государственная политика направлена в основном на 

предотвращение оттока кадров (как из науки, так и из страны).  

Для государственных научных организаций и университетов 

внутренняя мобильность приводит к экономическим и интеллек-

туальным выигрышам, способствует притоку финансирования для 

проведения исследований и разработок, стимулирует обмен знаниями, 

идеями, ведёт к росту числа совместных публикаций. Для компаний 

преимущества состоят в том, что они становятся производительнее, а 

их инновационная деятельность - эффективнее. Инновационность 
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проявляется в возможности обмена знаниями, определении новых 

областей исследований и разработок, патентовании, доступу к 

исследованиям и открытиям, сделанным в университетах и научных 

организациях. 

Особенность внутренней мобильности исследователей в 

России и Украине заключается в том, что при крайне низком уровне 

межсекторальных перемещений (они гораздо ниже, чем даже в Японии 

и Китае), внутрисекторальная мобильность всё-таки развита. В первую 

очередь это касается персонала, совмещающего научную работу в 

НИИ с преподавательской деятельностью в вузе. Низкая 

межсекторальная мобильность связана не только со слабым спросом 

предпринимательского сектора на исследования и разработки, 

отсутствием связей в инновационной системе, но и традициями найма, 

когда в вузах предпочтение отдается выпускникам, а в научных 

организациях фактически одобряется пожизненная занятость на одном 

месте. Старение кадров науки неизбежно ведёт к понижению их 

квалификации и делает их невостребованными со стороны 

предпринимательского сектора. Главное же в том, что в Украине даже 

те немногие предприятия, которые рассматриваются как 

инновационные, не имеют исследовательских подразделений, поэтому 

нет смысла переходить туда перспективным исследователям. Отсюда 

также следует, что все попытки расценивать какие-то сдвиги на пути к 

инновационной экономике фактически несостоятельны. 

Если принимать тот путь, который проделывает молодой 

исследователь в Европе и США, то можно сразу сказать, что он 

абсолютно не реален в постсоветской науке во всех отношениях. 

Невозможно представить, чтобы у нас, пускай на конкурсной основе (а 

конкурсы в научных системах не проводятся уже десятки лет), был 

принят на работу какой-то исключительный исследователь с 

замечательными достижениями (в западных университетах и 

институтах - это проблема выживания). Его появление у нас 

всколыхнёт, поставит на голову всю организацию. Он никому не 

нужен, поскольку самим своим появлением он нарушает то, что есть 

уже на протяжении многих лет. Наши научные системы 

исключительно патерналистские, поэтому у нас такой преувеличенный 

интерес к выявлению так называемых научных школ, попытки их 

находить даже там, где их близко нет. Всякая мобильность, связанная с 

переоценкой ценностей, противопоказана такой системе. Фактически и 

всякие конкурсы, так или иначе, являются протекционистскими, 

перманентно сдвигающими реальные оценки. Карьеры у нас в науке 

могут быть исключительно административные, в академиях наук 
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преобладают вовсе не исследователи, а директора. Причём даже в 

условиях последовательных реформ что-либо изменить можно будет 

не быстро, а путём перехода от одного поколения к другому, т. е. на 

протяжении десятков лет. 

Моя оценка аспирантуры как формы подготовки кадров для 

науки и технологий не оптимистична: подготовить новое поколение 

исследователей таким способом едва ли удастся. Точно также и вся 

система грантовой и стипендиальной поддержки молодых 

исследователей в наших странах, как правило, не эффективна, скорее 

всего, это форма доплатить молодым, поскольку они оказались самой 

незащищённой социальной группой в науке. Стипендии и гранты идут 

вовсе не на исследования, а именно как социальная доплата, к тому же 

они «размазываются» ещё и на научных руководителей. 

Всё более опровергается распространённый стереотип о странах 

донорах и реципиентах интеллектуальной миграции. Ныне этот 

стереотип устарел: принимающие государства получают 

интеллектуальные ресурсы, страны исхода — диаспору как медиатора 

в мировую науку. И те, и другие находятся в выигрыше от 

мобильности, получая самый ценный ресурс в инновационных 

обществах — человеческий капитал. Пока постсоветские страны 

больше теряют от миграции ученых, но в современных Китае и Индии 

активно используют интеллектуальную диаспору, сделав ставку на 

мобильность и сетевую коллаборацию с диаспорой, инвестируя 

огромные ресурсы в науку и создавая новую исследовательскую 

инфраструктуру исследований и инновационного бизнеса. 

Постсоветский же континент всё больше погружается в научный 

провинциализм.  

Большинство цитируемых статей, как правило, написано 

международным коллективом, что указывает на интернационализацию 

исследований, но исследовательский результат получен, как правило, в 

зарубежных лабораториях, а не у себя в стране. Именно так следует 

истолковывать публикации и цитирования и украинских авторов, 

количество которых возросло, но это никак не повлияло на научный 

рейтинг Украины, продолжающий снижаться. Библиометрические 

инструменты не могут скрыть тот факт, что постсоветские страны не 

имеют современных, оборудованных по высоким стандартам 

лабораторий, поэтому они неконкурентноспособны, и всякие 

утверждения о вхождении в мировое научное сообщество являются 

бессодержательными метафорами. 

Убедителен вывод аналитиков: «Мобильность встроена в современную 

систему производства знания. Мобильные ученые имеют большую 
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продуктивность и научную видимость, у них больше шансов 

включиться в международные исследовательские сети и работать в 

сильной интернациональной команде. В этом смысле мобильные 

ученые получают преимущества от перемещений в научно -

образовательные центры с хорошей академической репутацией. 

Национальная наука включается в мировые исследования тогда, когда 

она конкурентоспособна, когда располагает лабораториями, чтобы 

проводить исследования «на уровне», чтобы привлекать специалистов 

из-за рубежа, а не только поставлять своих ученых в заграничные 

институты. Но одной исследовательской инфраструктуры недостаточно 

— должна быть определенным образом организованная среда, чтобы 

привлекать таланты и давать им возможность развернуть себя. 

Мобильность является механизмом включения страны в мировую науку 

при условии, что в этой стране есть наука» [16].  

В трактовке общества знания как социальной системы знание 

далеко не совпадает с информацией или навыками, необходимыми для 

исполнения той или иной социальной роли. Знание связано с 

пониманием культурного материала, организованного вокруг 

совокупности общих принципов и концепций реальности, развиваемых 

и усваиваемых в рамках системы образования. Прикладные, 

целеориентированные знания и умения в современном обществе 

должны быть интегрированы в более общую систему представлений о 

мире, независимых от локального контекста или ситуативных 

обстоятельств. Знание и его практическая реализация могут 

существенно различаться. Ключевым моментом для понимания факта 

увеличения социальной роли университетов является именно то, что 

знание апеллирует к универсальным принципам. Университеты не 

всегда дают своим выпускникам достаточный набор 

специализированных навыков, но зато дают основы комплексного 

понимания природы и общества, формируют некие метапринципы, 

базирующиеся на универсальном космологическом базисе: «… мы 

обнаруживаем себя в мире, где все познаваемо (и в принципе должно 

быть познано); где знание глубоко институционализировано в кодах и 

процедурах общества; где знание является «отмычкой» к широкому 

разнообразию социальных структур» [17]. Современные университеты 

не только обеспечивают студентов необходимыми знаниями, но 

преподносят культурный и гуманистический материал в универса-

листских категориях, давая своим выпускникам основные ориентиры в 

обществе знания. В глобализованном и индивидуализированном 

обществе университетское образование начинает играть центральную 

роль как в производстве знания, так и в наращивании человеческого 
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потенциала, которые в совокупности способны обеспечить новое 

качество социального развития. 

Процесс университетского обучения все в большей степени 

переориентируется на инициативу и участие студента, который имеет 

возможность выбора интересующих его учебных курсов (например, ни 

один из 229 курсов по истории, читаемых в Гарвардском университете, 

не является обязательным). Тем самым устраняется излишняя 

регламентация, сокращается давление на студента, который все в 

большей степени воспринимает функцию дизайнера собственного 

образования. В университете эпохи общества знания центральная идея 

обучения состоит в том, что студент получает возможность выбрать 

свой собственный путь к пониманию всех основных аспектов 

социальной и природной реальности, которое становится основным 

результатом университетского образования. Эта собственная 

траектория усвоения знаний чрезвычайно важна именно для тех, кто 

стремится стать профессиональным исследователем. Университеты, их 

человеческий потенциал (преподаватели и студенты), образовательная 

и научная продукция, система оценки знаний, дипломирования и 

присуждения ученых степеней становятся тем стержнем, вокруг 

которого структурируется общество знания [18]. 

 Ещё одна важная тенденция в развитии успешных 

университетов – превращение их в экономические корпорации, 

связанные с производством и распространением товара особого рода - 

знаний. В результате в ряде стран существенно растет удельный вес 

финансирования университетских исследований промышленными 

корпорациями. Меняется и стратификация университетских 

преподавателей. Лидерами в университетском сообществе становятся 

те из них, кто любыми способами (иногда совсем несвойственными 

прежним академическим) мобилизуют грантовую поддержку со 

стороны различных фондов и предпринимательских кругов, 

привлекают массы студентов, постоянно работают над своим 

персональным брендом на рынке, включая престижные премии и т.п. 

Ныне в рамках университета успешным считается тот, кто не только 

может производить новые знания, но и владеет необходимыми 

навыками их реализации на рынке. Профессор Лондонского 

университета Рональд Барнетт утверждает, что категория 

«исследователь» потеряла свою чёткость. Возникают и новые роли 

обучающихся (студентов, магистров, аспирантов), выступающих в 

этих условиях в качестве клиентов корпорации, покупателей на рынке 

образовательных услуг, предлагаемых университетами: «В 

сверхсложном мире необходимы учёные со смелым самосознанием, те, 
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кто готов сотрудничать с политиками и государственными 

чиновниками, кто способен вжиться в их дискурсы и говорить на 

понятном им языке. Тогда ученые начнут жить в реальном 

повседневном мире, они станут в нем своего рода коммутатором» [19]. 

Сопоставляя эти новации науки и высшей школы в мире с состоянием 

подготовки и аттестации кадров для науки и университетов в Украине, 

видишь, что они не сопоставимы. Сложившаяся система за два 

десятилетия превратилась в нечто своеобразное и самодовлеющее, 

подчинившие себе и науку и высшую школу, хотя с самого начала 

предполагалось, что она постепенно будет сходить на нет, передавая 

свои функции научному сообществу. 

 В наши дни в условиях жёсткой регламентации всего процесса 

аттестации защитить оригинальную работу в принципе не возможно. 

Все диссертации готовятся по клишированным образцам, шаг влево, 

шаг вправо не допускаются. Это удобно для тех, кто фабрикует 

диссертации на продажу, но не для тех, кто пытается показать, на что 

он способен как исследователь. В результате диссертации настолько  

удалены от науки, что могут учитываться только в 

бюрократизированной среде. Они полностью изолированы от реальной 

практики науки, в которой действуют механизмы самоорганизации.  

В начале 1990-х годов, встречаясь на международных 

конгрессах и симпозиумах за рубежом, часто приходилось слышать 

вопрос от коллег, например, из стран Прибалтики, а зачем вам нужен 

этот ВАК, ведь проще проводить аттестацию через университеты. Нам 

тогда казалось, что такой орган нужен для того, чтобы запустить сам 

процесс аттестации, который затем будет передан самим 

исследователям. Поэтому я сам вместе с единомышленниками 

участвовал при становлении системы аттестации в независимой 

Украине. Тогда исследователи ещё могли противостоять бюрократии, 

но постепенно бюрократия укреплялась и отвоёвывала позиции у 

науки. Причём она приобрела самостоятельное и определяющее 

значение при становлении молодых исследователей. Вместо того, 

чтобы стабилизироваться и начинать передавать свои полномочия 

научному сообщество, она генерирует всё новые правила, меняет их, 

усугубляет формальные трудности при аттестации. Были 

проигнорированы и те проблемы, которые возникли при переходе от 

единого СССР к новым государствам. Так, в Украине было 30 

специальностей, по которым не существовали специализированные 

советы по защитам, украинские учёные вынужденно защищались в 

Москве, Ленинграде, Новосибирске и т.д. Ясно, что нельзя было в 

одночасье создать квалифицированные профессиональные сообщества 
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в этих областях. Тем не менее в независимой Украине такие 

специальности появились, что неминуемо вело к снижению качества 

работ.  

 Были отменены защиты на «стыках наук», которые являются 

особо перспективными в современной науке: речь ныне идёт уже 

междисциплинарности, которая сплавляет различные теоретические 

допущения, методологии и практики, исходящие от вовлекаемых в 

научное исследование дисциплин. Это прежде всего кооперация 

различных научных областей, циркуляцию общих понятий для 

понимания некоторого явления. Междисциплинарность как термин и 

мощное движение в научных исследованиях - плод развития науки XX 

в., она выступает как исправление вредных последствий чрезмерной 

специализации научных дисциплин. Междисциплинарность часто 

употребляется также как синтез теоретического знания и технологий, 

знания и умений, причем и те и другие построены на определенных 

когнитивных стратегиях, т. е. эпистемологический контекст 

междисциплинарных исследований является неотъемлемой их 

компонентой. Наконец, трансдисциплинарность - это 

исследовательская стратегия, которая пересекает дисциплинарные 

границы и развивает целостное видение. Синтетические устремления 

трансдисциплинарности заключаются в том, что благодаря ей 

устанавливается связь между естественными, гуманитарными и 

социальными науками, культурой в целом, что очень характерно для 

современной постнеклассической науки [20]. 

При аттестации постоянно упускают из виду, что  

диссертационная работа – это квалификационная работа, которая 

допускает исследователя к определённому уровню исследований. 

Упрочилось и широко распространилось представление о диссертации 

как труде, как бы венчающем путь учёного. Отсюда возник широко 

распространённый штамп, что диссертации – это вершины научного 

творчества, хотя это всего лишь фиксация его квалификационного 

уровня, допуск его дальнейшим исследованиям. Отсюда 

представление, что, защитив диссертацию, ты обеспечиваешь себе 

пожизненную ренту и рабочее место с привилегиями. Отчасти так оно 

и было, но в нынешнее время так быть не может. Каждая работа имеет 

свой предел, и в науке тем более нужно постоянно подтверждать свою 

квалификацию, вступать в соревнование, совершенствовать и изменять 

свои квалификационные возможности. Если не можешь это делать 

эффективно, надо менять профессию, это нынче закон для многих 

профессий, а для науки тем более. 
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В аспирантуре стран с переходной экономикой ныне много случайных 

людей, чаще всего поступивших в неё потому, что не смогли найти 

достойную и интересную работу, или тех, кто рассматривает 

аспирантуру как отсрочку от службы в армии или другие «отсрочки» в 

жизни и деятельности. Но есть и способные, талантливые аспиранты, 

которые пошли в аспирантуру по внутренней потребности, и хотят 

остаться в науке. Потерять их для науки (нашей, ненашей, неважно), 

непростительно. Именно для них, для тех, кто понял, что жизнь в 

застойных, безвыходных условиях не для них, я предлагаю 

предпринять выход в постдокторантуру за рубежом. Конечно, это 

потребует от них хорошей подготовки по специальности и языковой 

адаптации, но к этому надо готовиться заранее. 

Постдокторантура — в странах Западной Европы, Америки, в 

Австралии научное исследование, выполняемое исследователем, 

недавно получившим докторскую степень PhD (которая соответствует 

степени кандидата наук в постсоветских странах). Степень PhD 

является высшей учёной степенью в большинстве стран Западной 

Европы, Америки и Австралии, где не существует понятия кандидат 

наук и доктор наук в отдельности. Её, в отличие от постсоветских 

стран, получают как результат научной работы в течение 

приблизительно 5-6 лет и публикации своих исследований в 

рейтинговых журналах, участия в международных конференциях. 

Постдокторантура предпринимается с целью повышения 

квалификации учёного и развития проектов, ведущихся в научном 

учреждении. В настоящее время в западных странах практически 

трудно устроиться на работу в научном учреждении, университете или 

серьёзной фирме, не пройдя стадию постдокторантуры и не 

подтвердив при этом своей квалификации публикациями и проектами. 

Постдокторантура устраивается при высших учебных заведениях и 

научных учреждениях за их счёт (оформляется штатное рабочее место) 

или за счёт фонда стипендий или гранта. Финансовые условия и сроки 

работы (в среднем 2-3 года) различаются в разных странах. Поступают 

в постдокторантуру по конкурсу. 

Постдокторантура даёт основательную целевую подготовку к 

будущей исследовательской деятельности (не только в университете, 

научной лаборатории, но и в фирмах). Ныне позиция постдока в 

зарубежных университетах и научных центрах превратилась в 

ключевую, число этих позиций существенно выросло в разных 

странах. Прошедшие постдокторантуру получают возможности 

участвовать в конкурсах на штатные места работы, но эти конкурсы 

жёсткие и далеко не беспроигрышные. Вообще для деятельности в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
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современном мире, тем более деятельности исследователя, надо уметь 

встроиться в конкурентную среду, которая, увы, у нас отсутствует. В 

случае неудачи в конкурсе получить штатное место, можно пройти 

постдокторантуру в другой стране. Этот опыт будет зачтён при 

следующем конкурсе. Конечно, участие в конкурсах (в 

постдокторантуру или на штатное место) действуют возрастные 

ограничения. В любом случае надо быть готовым к тому и к неудачам, 

современный мир жесток и здесь не до иллюзий.  

Убеждён, что особого эффекта такая программа в странах 

переходной экономики не может достичь из-за существующего уровня 

университетов и даже академических институтов, которые не 

располагают необходимой базой  для подготовки специалистов 

мирового уровня. Полагаю, что постдоковская программа должна 

продолжать успешно законченную аспирантуру в наших странах, но 

осуществляться за рубежом. Примеров такого пути к переднему краю 

науки уже немало: выпускники аспирантуры наших университетов 

проходят различного рода стажировки за рубежом на постдоковских 

позициях. За истекшее десятилетие постдоки начинают свою научную 

карьеру в высококонкурентной среде во многих странах, причём 

меняют эти страны, набираясь необходимого опыта. Этот период проб 

остаться в науке прочно и навсегда ограничен – до 30-40 лет, но этот 

предел достаточен, чтобы убедиться в своей состоятельности или 

несостоятельности в науке. При отрицательном результате придётся 

искать себе другое занятие – так диктует глобализация. 

Постдокторантура за рубежом существенно дополняет нашу, 

всё более стающей невнятной, подготовку в аспирантуре. В Украине 

не приходится ждать, что будет аналогичная программа для 

аспирантов. Поэтому надо брать инициативу в собственные руки и 

участвовать в поступлении в постдокторантуру в зарубежных 

университетах и научных центрах. В любом случае существование в 

высококонкурентной среде обогатит молодого исследователя и 

подготовит его к осознанию собственной траектории в науке [21]. 

Наука сегодня является частью глобального рынка, в котором страны с 

хорошо финансируемыми и динамичными исследовательскими 

системами оказываются безусловными лидерами мирового развития, а 

страны, не финансирующие свою науку, неизбежно финансируют 

чужую. Наши государственные деятели полагают, что  реформы 

должны быть исключительно без денег на них, только путём отъёма 

того, что ещё осталось в науке (например, столь актуальных 

площадей). Реформы в науке - это прежде всего создание современных 

международных лабораторий и без затрат со стороны государства тут 
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никак не обойтись. Если нет надежды, чтобы такие реформы стали 

реальностью, тогда надо продолжать стагнировать и превращаться в 

глухую околицу науки. 

Академическая карьера молодого исследователя прямо связана с 

мобильностью, что девальвирует и ставит под сомнение базовое в 

советской науке понятие научной школы, но актуализирует понятие 

«сетевого капитала». Именно «сеть» - главный модус «мобильной 

науки». «Перетекание умов» носит транснациональный характер: дис-

курс «утечки мозгов» уступает место «циркуляции» — часть «утекших» 

возвращается на свою родину, причём «возвратная миграция» 

характерна не только для развитых стран, но и для стран с растущей 

экономикой. 
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Інститут філософії  ім. Г.С.Сковороди НАН України 

 

Наука і освіта в Україні: тенденції реформування6× 

 

В статті розглядається процес реформування освітянської 

галузі в Україні. Особлива увага приділяється складним взаєминам 

між наукою та освітою, системою освіти та суспільством. 

Робиться висновок, що Україні необхідно створити власну новітню 

систему освіти, яка враховувала б наші реалії, а не запозичувати 

освітянські стандарти, створені та апробовані в інших державах. 

Ключові слова: наука, освіта, реформи, інновації, науковці  

    

In this article you can find description of Ukrainian education 

reformation process. The focus is on complex interrelation between science 

and education, education system and society.  The conclusion is that 

Ukraine should create its own, contemporary education system based on 

 our realities instead of adopting  education standards of others countries 

others  countries. 

 Key words:  science, education, reform, innovation, research 

 

Складні переплетення системи «наука – освіта»  є 

традиційною проблемою, але її актуальність зростає саме в наш час і, 

особливо, на наших теренах. Вітчизняна освітянська система вже 

довгий час перебуває в стані перманентного й неефективного 

реформування і, почасти, втрачає здобуте в минулому. За даними 

Центру педагогічних інновацій Центрального інституту 
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післядипломної педагогічної освіти АПН України головний акцент в 

реформуванні освітянської системи робиться на такі напрямки: 

вдосконалення вміння вчитися (бачити проблеми, висувати гіпотези, 

грамотно використовувати методологію й оптимально застосовувати 

фактичний матеріал); виховання творчої особистості на основі 

гуманітарних цінностей, адаптація особистості до сучасних умов; 

формування здорового способу життя; виховання національно 

свідомого господаря тощо. Все це, безумовно, заслуговує на 

підтримку. Проте конкретні форми впровадження означених 

освітянських стратегем надмірно формалізуються і виглядають 

далекими від реальної педагогічної практики. Терміни, якими активно 

оперують реформатори, – «планетарна свідомість», «психолого-

педагогічне проектування», «соціалізація учнів», «гуманізація 

навчально-виховного процесу», «модулі», «компетентності» тощо, 

часто-густо залишаються непроясненими і, не дивлячись на їх наукову 

видимість, неефективними [3, 10–12]. Потребують конкретизації й 

розробки спеціальних методик по впровадженню в освітянський 

процес таких слушних, але занадто абстрактних настанов, як 

забезпечення органічності та цілісності особистості, формування 

адекватних життєвих цінностей, толерантності, здатності до творчої та 

особистісної самоорганізації. А звідки ж візьмуться можливості 

«виховання творчої особистості на основі гуманітарних цінностей» за 

умов коли дисципліни гуманітарного циклу у ВУЗах  радикально 

скорочуються, а аудиторне навантаження  «обов‘язкових» 

гуманітарних дисциплін, які поки ще не виділені в ранг 

«необов‘язкових», зменшується на половину? Із переліку 

«обв‘язкових» зникла навіть така дисципліна як «основи екології»: 

навіть «філософія» була під питанням у стратегів вітчизняних 

освітянських реформ. Давно відомо, що освіта принципово не може 

йти «в ногу» з новітніми науковими розробками; між ними завжди 

була дистанція. Нині ця дистанція збільшується. За А. Тоффлером, 

знання старіють скоріш за все. Те, що вивчається в сучасній 

освітянській системі, навіть у кращих школах і коледжах, є 

безнадійним анахронізмом. Темпи зростання знань такі, що, коли 

дитина, яка народилася сьогодні, закінчить коледж, кількість знань у 

світі збільшиться в чотири рази. Коли цій дитині виповниться 50 років, 

кількість знань збільшиться у 32 рази, обновившись з моменту її 

народження на 97%  [4, 120, 324].  

Стосовно новітніх наукових розробок в Україні ситуація не 

менш драматична, ніж в освітянській галузі. Наука втрачає культурну 

місію і моральний авторитет і перетворюється в банальну професію з 
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корпоративними інтересами. Публічна політика витісняється 

експертизою, в результаті чого громадянське суспільство відчужується 

від процесів прийняття важливих рішень в галузі застосування 

наукових досягнень в практику. Якщо у сучасній політиці домінує 

прагнення будь-що перемогти на чергових виборах, а не власне 

державницька діяльність, то в науці на перший план виступає не 

пошук істини, а знаходження джерел фінансування. Статус сучасної 

науки досить влучно подається  на круглому столі журналу Вопросы 

философии «Наука і культура» (Вопросы философии. – 1998. - № 3): 

Кому потрібна наука в Росії? "Новим" щоб продавати нафту? 

Політичній еліті? Для організації передвиборної кампанії достатньо 

маленької "двірцевої науки" у вигляді т.з. "незалежних центрів" та 

аналітичних служб. Пересічним громадянам? Їх цікавить чи виплатять 

чергову зарплату, а не "чи є життя на Марсі". Навіщо суспільству нові 

знання, коли воно не здатне реалізувати давно відоме? Навіщо йому 

синхрофазотрони, коли навіть чайники і праски купляє за кордоном? 

Еліта має особисті інтереси в торгово-фінансових структурах і не хоче 

змін, наука їй шкідлива. Тут варто зазначити, що ситуація в Україні 

має багато спільного з російською. 

Загалом таке ставлення до науки провокує такі кризові явища 

як:  

- відчуження науки від світу людських цінностей;  

- відчуження вчених від результату своїх досліджень: 

- зміна дослідницьких пріоритетів, мотивів і стратегій наукової 

діяльності; 

- зростаюча підпорядкованість науки владним структурам та 

іншим соціокультурним інституціям; 

- девальвація поняття істини як головної мети дослідження;  

- тотальна комерціалізація науки; 

- залежність стратегій наукового розвитку від соціального 

замовлення; 

- послаблення ролі інтелектуальної еліти як ініціатора вибору 

напрямку розвитку суспільства, науки, культури;  

 

Подібно тому як у політиці прогресує відчуження між 

владою та суспільством, в науці – між суспільством і науковими 

інституціями. Майже зникає такий важливий феномен як 

популяризація новітніх наукових досягнень. Науково-популярна 

література, шанований в недалекому минулому жанр, незрозуміло 



Наука. Освіта. Вчений.                                  
          

                                                             63                        128 

 

 

чому перестає бути актуальним. Як слушно зазначає В.Лекторський, у 

людей, які претендують на управління наукою,  що вона має цінність 

остільки, оскільки сприяє створенню нових технологій. Відбувається 

технологізація науки та суспільства. Трансформування людини, її тіла, 

свідомості і навіть еволюції. Але наука про цьому втрачає дещо цінне. 

Вона історично виникла як пошук знання, пошук істини. Їй не 

обов‘язково бути утилітарною. Чи має бути критерієм успішності 

вченого кількість публікацій та індекс цитування? Є такі сфери 

людського життя, де управління є неможливим. Наука не піддається 

контролю. Бібліометричні показники не є показниками [2, 51] \ 

Склалося так, що у більшості вузів викладають не творці 

науки, а переповідачі застарілих наукових концепцій. Загалом, освіта 

традиційно має не творчий, а репродуктивний характер. У зв’язку з 

цим постає надзвичайно складна проблема оперативного залучення 

новітніх наукових знань у вузівські курси. Загалом освіта сьогодні 

зосереджується в руках «професіоналів» і перестає бути предметом 

громадських дискусій. Суспільство досить пасивно й некритично 

сприймає навіть відверто парадоксальні ініціативи з боку офіційних 

педагогічних інституцій. Всі чудово розуміють значимість освіти та 

науки для майбутнього держави. Наші представники усіх рівнів та 

гілок влади використовують кожну можливість продемонструвати це 

розуміння в засобах масової інформації. Але на практиці ці стратегічно 

важливі галузі постійно фінансуються за «остаточним принципом». На 

них економлять в першу чергу, що абсолютно за любих умов не є 

виправданим.  

І от ми котрий рік проводимо реформування (вірніше 

імітуємо проведення реформування)  вітчизняної освітянської системи 

за болонськими рекомендаціями. Болонский процесс – офіційна дата 

заснування – 19 червня 1999 р., коли в італійському місті Болонья 

міністри освіти 29 європейских країн  підписали декларацію, 

направлену на створення європейського освітянського простору. 

Задача: висока якість освіти спираючись на фундаментальність, 

системність, широта, глибина, доступність. У них все це реалізується. 

Але формальне перенесення з європейського освітянського простору в 

наші освітянські реалії є, м’яко кажучи, неефективним. Загалом пошук 

новітніх «освітянських технологій», активне бажання «вписатися» в 

ідеологію «Болонського  процесу» призводить до відходу від традицій, 

напрацьованого досвіду та втрати цілісності й визначеності 

вітчизняних освітянських стратегій. Інакше кажучи, акцент робиться 

не на створення власної новітньої освітянської системи, яка 

враховувала б нашу специфіку та умови, а саме на пошук готових 
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зразків та стандартів, створених та апробованих у інших державах та 

регіонах. Запопадливе прагнення будь-що відповідати формальним 

болонським вимогам вносить велике сум’яття в процес реформування. 

Особливо це помітно в процесі створення системи «бакалаври – 

магістри – спеціалісти». Перенесений в нашу освітянську систему 

термін «доктор філософії» для заміни позначення загальнонаукового 

ступеня «кандидат наук» сприймається як відверта інвектива. Зокрема 

Німеччина не відмовилася від дворівневої системи  присудження 

наукових ступенів. У них Promotion – наш кандидат и Habilitation – 

наш доктор. Поширена на наших теренах гадка (докса), що в Європі та 

США наука робиться в університетах не відповідає дійсності. Не вся 

на Зході наука развивається лише в університетах. Там успішно 

функціонує маса науководослідних інституцій: Товариство Макса 

Планка, Співтовариство Гельмгольця, академія Лебніца, Пастеровский 

центр тощо. В США вузівська наука складає лише 20 відсотків  

національної науки. 

Акцент на самостійну індивідуальну роботу студента (у нас 

вони не привчені до цього) і різке скорочення аудиторних годин 

вимагає додаткових зважених адаптаційних заходів. Акцент на 

індивідуальну (самостійну) роботу в Болонській системі робиться з 

урахуванням тої обставини, що викладач працює не лише тоді, коли 

стоїть за кафедрою. Адже підготовка лекційних курсів, їх оновлення , 

опрацювання фахової літератури та наукової періодики, організація 

самостійної роботи студентів, нарешті, наукова робота, є важливим 

компонентом освітянського процесу. Складається враження, що наші 

реформатори про це не здогадуються. Надмірна уніфікація навчальних 

планів теж не може сприяти стимулюванню креативності навчального 

процесу. Скрупульозний підрахунок балів призводять до подальшої 

бюрократизації навчального процесу. Викладач виконує різні вимоги, 

накази та інструкції, замість того, щоб підготувати якісну лекцію. 

Заповнює десятки нікому не потрібних форм, похвилинно описує 

графік своєї роботи. Крім того, якщо ще й урахувати непристойно 

низький рівень зарплат викладачів, на тлі матеріального благополуччя 

нашого «істеблішменту», що породжує  апатію та відчуження 

освітянської спільноти, то стан нашої освітянської системи виглядає 

досить не задовільним, як для одної з найбільших країн Європи.  

Із сфери утаємниченої, складної, багато в чому сакральної, 

вітчизняне просвітництво перетворилось у пересічну форму людської 

діяльності, професію з надзвичайно низьким рейтингом. Сучасна 

освіта з засобу формування «всебічно розвинутого» майбутнього 

покоління перетворилась на казенний процес професійної підготовки 
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спеціаліста, а в останній час, ще й у сферу послуг, що особливо 

помітно за умов активної комерціалізації нашої середньої та вищої 

школи. Очевидним стає падіння цінностей трудової моралі і 

культивування (гіпертрофоване!) цінностей гедоністичних. На цьому 

фоні все більш непривабливими стають професії наукового працівника 

та педагога. 

Бюрократизація та комерціалізація освітянської системи є 

явищем небезпечним, хоча б тому, що акцентується увага на 

професійну підготовку спеціаліста, а не на формування людяності 

нашого молодого сучасника. Отримує поширення термін «живе 

знання», як невід’ємна властивість самого життя і, разом з тим, 

орієнтація на його пізнання. Живе знання протиставляється 

традиційному технократичному мисленню, сконцентрованому на 

якійсь одній ідеї. Останнє позбавлене адекватного світоуявлення, 

живого ставлення до дійсності. Воно вириває окремі події із 

повноцінного життєвого контексту, завдяки чому з’являється «примат 

цілі над засобами, цілі над смислом і загальнолюдськими цінностями, 

смисла над буттям і реаліями світу, техніки (в тому числі й 

психотехніки) над людиною та її життям. Технократичне мислення – 

це Мислення, якому чужі Розум, Рефлексія, Любов до життя у всіх 

його виявах» [1, 29–30].   

Попри усі намагання демократизувати сучасний 

освітянський процес, не слабшає адміністративний патронаж ВУЗ‘ів. 

Декларована документами Міністерства їх самостійність поки не є 

реальністю і, разом із тим, немає усвідомлення того, що самостійність і 

ініціатива вищих наукових закладів має органічно поєднуватись з їх 

відповідальністю. Міністерство (мабуть не безпідставно) продовжує 

адміністрування, боячись анархії в педагогічному процесі і прагне 

дріб‘язково контролювати навіть локальні організаційні заходи вищих 

навчальних закладів.  

Я зовсім не хотів би бути сприйнятим як противник реформування 

нашої вітчизняної освітянської системи. Потреба в цьому давно 

назріла. Але це слід робити відповідально і фахово. Чинне 

Міністерство освіти й науки робить в цьому напрямку важливі кроки. 

Зокрема орієнтує на подолання «короткого» сприйняття інформації, 

«кліпового» мислення – перестрибування з одного повідомлення на 

інше. Вбачає недолік в тому, що викладачі акцентують увагу на 

помилках, а не на досягненнях. Орієнтує на зв‘язок освіти з новітніми 

досягненнями науки та вимогами сучасної практики. Сьогодні стає 

очевидним парадокс, коли учні вчать математику, вирішують складні 

математичні задачі, а  вирахувати відсоток депозиту не можуть. Вчать 
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солідний курс з хімії, орієнтуються в періодичній системі хімічних 

елементів, знають що таке валентність, а вивести пляму на власній 

одежі теж не можуть.    Вчитель сьогодні не наставник, а контролер 

або рахівник. Освітянський процес має бути співтворчістю викладача 

та студента. Необхідно не лише давати знання, а й виховувати у 

студента відповідальність за використання цього знання. Головним 

завданням реформування має бути створення умов для формування 

відчуття економічної, екологічної, політичної, етичної й естетичної 

взаємозалежності явищ та процесів сучасного світу,  відчуття 

відповідальності за все, що відбувається в ньому. А для цього людина 

має бути творчою, уміти імпровізувати в нештатних ситуаціях, не 

боятися нового і незвичного.  Відшукуючи новітні форми поєднання  

задач освіти, виховання і навчання, фахівці вже приходять до 

усвідомлення необхідності соціоприродного підходу до цієї важливої 

справи. 
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Місце трансцендування в стратегіях освіти7× 

 

У тезах запропоновано зосередити увагу викладацького 

корпусу не на відомомому, а на невідомому в знанні. В якості 

методологічного інструментарію такого підходу використано два 
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аспекти герменевтичної практики Поля Рікера – «археологію» та 

«телеологію суб’єкта». 

 Ключові слова: освіта, екзистенція, трансценденція, археологія 

суб’єкта, телеологія суб’єкта. 

            In abstract, it was suggested that the academic staff focus not on 

what is known, but on what is unknown in knowledge. As the 

methodological tools of this approach, two aspects of hermeneutic pract ice 

of Paul Ricoeur was involved - "archeology" and "teleology of the subject."  

           Key words: education, existence, transcendence, archeology of the 

subject, teleology of the subject. 

 

Свого часу Поль Рікер запропонував вирізнення двох 

найважливіших аспектів герменевтичної практики. Це були, як 

пам’ятаємо, так звані «археологія» та «телеологія суб’єкта» (1,33). 

Поза всяким сумнівом П.Рікер не був в цьому оригінальним і його 

підхід походить з найсуттєвіших підвалин іудео-християнської 

культури. Монументально у вигляді історизму таке бачення буття було 

зреалізоване Гегелем. Прямий же попередник й натхненник П.Рікера в 

цій справі Ж.-П.Сартр. Його екзистенціалістські регресивно-

прогресивний та аналітико-синтетичний методи(2,138) дають 

можливість роз’яснити не тільки моменти людської зумовленості, але 

й ґрунтовніше, ніж археолого-телеологічні міркування, прояснюють 

структуру екзистенції. Але тим не менш я візьму для простоти 

усвідомлення суті нашої справи саме рікерівський методологічний 

прийом. 

Отже погодимось, що процес освіти багато в чому 

занурений (та навіть часто спрямований) в минуле. І здається іншого 

не може бути. Уяснення відомого інтелектуальної традиції складає той 

«багаж», який створює професіонала. Але саме тут чатує і певна 

небезпека. Бо система освіти (а вітчизняна ще більшою мірою) вчить 

переважно відомому, загальновідомому, дає свого роду «трюїзми». 

Навчальна стратегія комунікації «професор-студент» базується, 

зокрема,  на відтворенні знань в їхній трансляції. Але сучасний 

розвиток інформаційних технологій, того ж Інтернету (в якому всі ці 

знання у вигляді даних є) робить таку систему постійно застарілою, 

такою, що завжди «спізнюється». Відтак умовно означена як 

археологічна, стратегія освіти потребує суттєвого доповнення 

стратегією телеології освіти, кореляції з нею, а може навіть і 

підвладності від останньої. Тому у викладанні всіх дисциплін, а 

особливо філософії науки, треба зосереджувати увагу не на відомому, 

а на невідомому. Тут філософія науки виокремлена мною свідомо, бо 
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повинна давати уяснення всього пізнавального процесу науки і 

вказувати орієнтири наукових практик.  

Що значить для нас зосередитись на невідомому? Як 

видається тут є дві важливі складові питання. Перше невідоме, яке чи 

найважливіше для науковця (чи краще «вченого») це «поки що 

невідоме», «ще непізнане».Серед іншого особливої ваги в цій царині 

мають проблеми в науці. Їх безліч, чого тільки варті проблеми 

виникнення всесвіту, походження життя та інші. Саме зосереджуючи 

аспірантів, майбутніх вчених на проблемах ми не зробимо їх 

знаннєвий багаж баластом, уяснімо необхідність тих чи інших його 

складових в русі наукового мислення і наукової практики. 

Наступна складова невідомого – це не просто поки що 

непізнане, а непізнáнне класичними науковими підходами в принципі. 

А під такими класичними підходами я розумію принципи об’єктивації 

та опредметнення. Так от філософія та філософія науки повинні чітко 

застерігати від бездумної об’єктивації таїн цілісного людського 

існування, буття, совісті, Бога – іншими словами екзистенційного та 

трансцендентного, що є доволі близькими царинами в онтології та 

антропології. Бо зводячи людину лише до предметних характеристик, 

роблячи з цінностей потреби, з устремлінь шкалу об’єктивних цілей, 

людство може прийти (і цьому є сумні підтвердження) до цілковитого 

уречевлення людського життя, обернення трансцендентних ознак в 

іманентні характеристики, а згодом до функціоналістського та 

операціоналістського підходів до людської особистості. 

Відтак не відкидаючи «археологічної» стратегії в освіті, 

навчаючи відомому, не треба забувати про присутність і невідомого 

(проблем і таїн). Телеологічне бачення робить виправданим і 

зрозумілим, несамоцінним обернення назад, в традицію; невідоме 

навчатиме принципам звернення і оперування цим відомим. Тоді і 

наука (в проблемному полі), і філософія (в горизонті 

трансцендентного) будуть вірно спрямовані від минулого у май-бутнє, 

орієнтовані від обмеженого до безкінечного.    
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УДК 373 

  

Шалашенко Г.І.  

Інститут філософії  ім. Г.С.Сковороди НАН України 

 

Cучасна наука в пошуках формули свого ціннісного 

статусу: концептуалізація як розуміння8× 

 

Будь-які «природничі» науки, навіть «найвіддаленіші» від 

людської суб’єктності, містять у собі свою антропологію, 

експліцитно чи імпліцитно, часто не усвідомлюючи своєї 

«антропологічної функції» і сумлінно виконуваного ними 

«антропологічного покликання». В той же час «власні» дослідно -

наукові антропології  узасадничені у природничих дисциплінах 

достатньо глибоко і не  являють собою свідому реконструкцію і 

самостійний контроль тих уможливлюючих пізнання структур, котрі 

кожна з них залучає неконтрольовано як передумови своєї діяльності. 

Однак ця неспроможність здійснити достатній самоконтроль має 

підставою той факт, що наука в певному сенсі сама залишається 

формою життя. Відтак між нею та суміжними галузями, що 

забезпечують методологічні і світоглядні умови її здійснення, 

встановлюються специфічний тип відносини, лише через які і може 

бути досягнуте замикання того циклу, початкову базу якого 

становить так званий здоровий глузд, – common sense способу життя 

як потенціал розуміння, що входить у дослідні науки. Для цього 

визнаваний усіма common sense акумулює найважливіший ресурс, який 

може бути розширений за рахунок «культурно -дорадчої експертизи», 

але не може бути замінений, через що науковий погляд на світ навіть 

у своїй специфікації ніколи не розриває свого зв’язку з донауковими та 

ненауковими формами розгляду світу. 

Ключові слова: наука, цінності, концептуалізація, розуміння, 

сучасність 

 

Any "natural" sciences, even the most "debarred" from human 

subjectivity, contain his anthropology, explicitly or implicitly, are often  no t  

aware of their "anthropological function" and faithfully execute their 

"anthropological vocation." At the same time, these "own" research 

anthropology rooted in the disciplines of natural deep enough and do not 
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represent a conscious reconstruction and self-control structures that each 

of them attracts as prerequisites of the activity. However, such an inability 

to exercise sufficient self-control due to the fact that science itself is a form 

of life. Therefore, between it and the adjacent areas, which provide 

methodological and ideological conditions of its implementation, set the 

specific type of relationship, only through which and can be closed with the 

cycle starting point which is common sense, - common sense way of life in 

general as an irreplaceable potential of all understanding, which is part  o f 

the natural sciences. Accepted by all experts common sense accumulates the 

most important resource that can be expanded to "cultural and deliberative 

review", but can not be replaced, so the scientific view of the world, even  in  

its specification never breaks his connection with the pre-scientific and 

unscientific forms of viewing the world. 

Key words: science, values, conceptualization, understanding,  

the present 

 

Одним із напрямків актуалізації, винесеної  у заголовок,  

проблеми ролі науки та її засадничих принципів як елементів 

життєвого проекту нині стає потреба включити її в контекст більш 

загальної тематизації «образу життя» сучасної людини - у 

філософській перспективі, взагалі, і філософсько-антропологічній 

перспективі, зокрема. Адже останнім часом навіть, так звані, 

природничі науки зазнають суттєвих змін у своїй власній внутрішній 

побудові саме через те, що зростає їх змістовна складова у цьому 

«образі життя», а отже їх участь у інтерсуб’єктивній активності, – вони 

самі певною (все зростаючою) мірою стають «науками про дух». 

Відтак «природничі науки»  все більше змушені визнавати проблему: 

як пов’язати свою концептуалізуючу, пояснюючу діяльність у scientific 

community з феноменологічною перспективою першої особи взагалі та, 

відповідно, її загальною розуміючою діяльністю. 

Сучасний рівень глобалізації світових процесів висуває такі 

умови до пізнання та саморозуміння людини, які вже не можуть бути 

задовільнені за рахунок лише формування так званих 

міждисциплінарних досліджень та міркувань. Намагаючись дати 

адекватну відповідь на ті виклики, що сьогодення висуває перед 

людиною у її прагненні до самовиконання, ця людина вже не може 

ухилитися від необхідності поглянути на науку в цілому дещо ширше, 

наприклад, як на певний тип комунікації, певний тип мови, з 

притаманним тільки їй кодом. Адже стає все очевиднішим, що 

напрацьовані нею символи лише з одного боку є сигнифікативним 

засобом, який за рахунок позначання в той чи інший спосіб 
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(наприклад, через «загальнозначущість», коли áктори наукової 

діяльності однаково реагують на певні «істини» наукового пізнання) 

забезпечує певний «вихід» у зовнішній світ предметів об’єктивної 

реальності. З іншого боку, цей «істина/неістина/код» стає і засобом 

взаєморозуміння, а тим самим і кроком на шляху взаємновизнання  

áкторів спілкування scientific community у якості самостійних, 

самоцінних суб’єктів. 

Прикметою часу стає остаточне усвідомлення тієї обставини, 

що, так звані, науки про культуру та суспільство, або філософсько-

дослідницькі поля, в яких тематизується феномен духовності, 

цінностей, специфічно людських вимірів буття тощо, не «виробляють» 

останні у якості безпосередніх і прямих «дериватів». Вони не є 

автономними, внутрішньо замкненими продуцентами предметів свого 

дослідження, які, насправді, лише у специфічний спосіб 

(опосередковано) укорінені там же, де й предмети будь-якої 

«позитивної» науки. Адже штучна природність світу людини не 

втрачає свого характеру природного буття, і штучне не є чимось 

неприродним. Така штучна природність, в даному пізнавальному 

аспекті,  є «лише» аспектом надорганізації єства, – лише людською 

обумовленістю пізнавальної здатності як специфічної 

(самоорганізованої) форми діяльнісного і буттєвого виконання  живої 

істоти «людина». І в цьому плані пізнавальна здатність виступає не 

просто як функція, що підпорядкована певним мотивам, певним 

завданням «внутрішнього використання» людської спільноти чи 

індивідуально-особистісного проекту, – вона виступає  універсальним 

виміром, в якому реалізується «вся» природа через свою самісну (і, до 

того ж, ексцентричну) організованість, конституювання якої аж ніяк не 

позбавляє буттєвого сенсу каузального зчеплення явищ і подій 

людського світу, як і його просторово-послідовного розташування. 

Хоча означена надорганізація єства  й відбирає у такого зчеплення і 

розташування роль однозначно засадничого підходу, ведучого методу  

– фундаментального пояснюючого принципу. Ця «тотальна 

обставина», щоправда, кидає певну (більш того, – специфічну) тінь на 

традиційні філософсько-антропологічні та світоглядні уявлення, які 

уможливлюють пізнавальні структури, як от, наприклад, уявлення про 

«походження» людини з тваринного світу (або «походження» людини 

з природи взагалі), або про первинність природного, матеріального 

тощо, змушуючи дослідників переосмислювати понятійне 

навантаження терміну «походження» в цілому.  

Звичайно, ця «тінь» набуває особливо чіткої конфігурації, 

коли безпосереднім предметом наукового дослідження стає жива 
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істота, живе як таке. Коли ми вдаємося до критики претензій 

біологічної науки на роль методологічної бази для наук про культуру 

та суспільство, або на її претензію стати засадничою для філософської 

антропології дисципліною, нам не треба далеко ходити за 

аргументами. Варто просто звернути увагу на те, що не лише всі 

етологічні дослідження, але й порівняльна анатомія, морфологічні чи 

онтогенетичні повідомлення, зрештою, інтерпретують тваринний світ, 

використовуючи антропоморфні вирази, навіть тоді, коли ми 

самокритично усвідомлюємо цю обставину і намагаємося максимально 

уникнути антропоморфізму. І тоді ми змушені визнати, що взагалі 

навряд чи здатні сформулювати таку дефініцію тварини, в яку явно або 

неявно не входили б ті чи інші визначення людяності, людини. Коли ж 

ми, гнані нашим самокритичним сумлінням, намагаємося завадити 

цьому у принциповий спосіб, буттєва цілісність «природи», зрештою, 

неодмінно відкине нас у протилежний бік, де ми починаємо вже, 

навпаки, інтерпретувати свою власну поведінку через особливості 

поведінки тварин, які вже набули свого теоретичного (етологічного) 

оформлення у відповідних дисциплінах. Саме у подібні моменти 

«пояснювально-концептуалізуючої кризи» і виникає запит на 

розуміння, яке започатковується  у «передзнанні про життя», котре 

хоча й не відбулося ще ні предметно, ані теоретично як знання, проте 

здатне уможливити наше розуміння як природи тварини, так і природи 

людської істоти, компрометуючи первинно-вторинну парадигму і 

доводячи вочевидь, що обидва розуміння ми досягаємо одночасно і в 

найтіснішому переплетенні. 

Звісно, тут можна зауважити таке: останні міркування напряму 

стосуються тих наукових досліджень, безпосереднім предметом яких 

стає феномен живого, живі істоти, які, на відміну від неживої природи, 

самі в собі «несуть» свою мету і почасти «досягають» її, так чи інакше 

реалізуючи її у подвійному аспекті свого наявного буття: в природній 

діалектиці родового та індивідуального буття.  У способі свого 

виконання, – у метаболізмі, метаморфозі, саморухові, розвиткові і т.п., 

– така істота сама несе в собі принцип своєї самототожності, через що 

здійснюване відносно неї спостереження, яке б фіксувало певні 

                                                                 
 Тут ми свідомо уникаємо поняття «допредикативного знання», позаяк воно 

формується в рамках парадигми, де можливості розуміння зрештою 

співпадають з мовними можливостями людини, що загрожує 

наддетермінацією живої істоти людина в мові і через мову, про що буде 

сказано далі. 
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«хиби», або певну неповноту чи «недосконалість» цієї істоти, 

масштабом своїм мало б саму природну самобутню структуру, 

внутрішньо організовану побудову її, даної істоти. Більш того, цей 

масштаб сам є динамічною причиною для виокремлення частин, 

складових, елементів означеної структури (що існують у вигляді 

органів, функцій тощо), яких може «бракувати» і які в подальшому 

можуть бути відтворені регенеративним або компенсаторним шляхом. 

Коротко, і звичайно, дещо спрощено кажучи, в живій природі єдність, 

цілісність певного подвійного аспекту життя через те, що ціль (мета) 

такої істоти зосереджена в ній самій, є майже очевидною і це, – 

звичайно опосередковано, через цілий ряд антропологічних, 

філософсько-антропологічних, соціокультурних і т.п. досліджень, – 

зрештою, принаймні, принципово уможливлює усвідомлення також і 

єдності аспектів власне пізнавального та світоглядно -ціннісного. 

Не секрет, що у галузі неживої природи, подібна єдність не є 

такою очевидною, і відповідно, перехід від суто пізнавального до 

ціннісно-світоглядного аспекту, зумовлений їх органічною єдністю, 

значною мірою утруднений, і саме через те, що тут важко говорити 

про будь-яку самість, тобто про певну «власну» ціль (мету) неживого 

предмету, – про якусь єдність, що притаманна «йому самому». 

«Єдність матеріалу», котра, здавалось би, належить самому предмету, 

в цьому відношенні не допоможе через те, що такий «хід» лише 

пересуває позицію спостерігача «вглиб» предмету, забезпечуючи його 

«цілість» за рахунок все тих же суб’єктивних зусиль дослідника лише 

на іншому рівні – речовинному, молекулярному, атомарному і т.п.  

Неважко помітити, що «більш реальною» тут була б та завершеність 

образу предмету, яка дозволяє спостерігачеві візуально «перейти» від 

будь-якої точки його до іншої точки у такий спосіб, що ціле при цьому 

немов би завжди повертається «до себе». Не можна, отже, однозначно 

заперечити ту, майже невимовну, об’єктивно існуючу підставу, що 

дозволяє, наприклад, Плеснеру (який в даному випадку виступає в ролі 

класичного провідника феноменологічного підходу) у 

широковідомому прикладі з сигарою стверджувати, що в сутності 

своїй остання залишається тим же самим предметом і тоді, коли від неї 

залишається купка попелу.  Проте такому, вочевидь 

феноменологічному підходу, попри заяви і обіцянки його авторів, явно 

бракує спеціально наукових характеристик: чіткості, ясності, 

однозначності – загалом визначеності. Погляд-розсуд (усмотрение) 

тут відіграє майже виключну роль, і «грає» він явно не на користь 

«чистої об’єктивності», залишаючи за останньою хіба що статус «речі-

в-собі» з її суто  ідеалістичним філософським позиціонуванням. В 
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«кращому» випадку та ціль, яка забезпечує цілісність предмету науки 

про неживе, може бути привнесена «зі сторони», тобто як 

інтерпретація даного предмету за моделлю речі, що вживається, і мета 

його практичного використання може більш-менш задовільно 

виконувати роль принципу його єдності, що, звичайно ж відкриває 

прекрасні перспективи для прагматичного тлумаченні різних аспектів 

пізнавально-осягальної діяльності людини. Зрештою ж, залишається 

неспростовною та істина, що єдиною єдністю, якою «володіє» такий 

предмет, є та, якою його можу наділити я, тобто той, хто практично 

використовує і відтак спостерігає , досліджує, сприймає його. 

Мимоволі постає питання: які ж світоглядно-методологічні 

настанови, корисні для сьогодення, ми могли б вивести з останніх 

міркувань, окрім старого мотлоху відомих «-ізмів», які вочевидь 

напрошуються тут, і за якими встають «тіні забутих предків» – 

монументальні постаті Декарта, Берклі, Канта та їх сучасних 

послідовників? Питання не просте й не дріб’язкове. З цього приводу 

тут хотілося б насамперед зауважити таке. Історична диференціація 

людського пізнання (знання), взагалі-то,  має не лише історичне 

значення, але й системно-теоретичний смисл. І «розлучення»  

філософської, а зрештою і філософсько-антропологічної рефлексії з 

науковою також не є випадковим і не обумовлене лише предметними 

розбіжностями. Відгалуження і «самостійне» існування філософського 

і філософсько-антропологічного знання виконує в контексті пізнання, 

як форми здійснення людської життєдіяльності, певну додаткову 

функцію – роль такої собі «каналізації» (в смислі відведення) 

агностичних і суб’єктивістських інтенцій в самоінтерпретації 

пізнанням свого власного статусу та ролі (і насамперед, наукового  

пізнання) у «способі життя» людини. Ці інтенції консервуються тут як 

свого роду специфічний каталізатор-дратівник, який, втілюючи певні 

універсальні («вічні») характеристики людської природи, водночас не 

може залишатися в «тілі» людського пізнавального самовиконання, не 

«отруюючи» його. Проте будучи інтелектуально (ментально) 

дистанційованим,  він  спроможний стимулювати функціонування 

його пізнавального аспекту. Самоскандалізація філософії тут виступає 

як жертовність, яка «нейтралізує» скандал у науковому пізнанні, який 

неодмінно відбувся би і, вряди-годи, відбувається, коли суто наукове, 

природниче пізнання претендує на те, щоб самому виконувати роль 

власних світоглядно-методологічних настанов. Присутність 

філософської «хиби» (заблуждения) є обов’язковою для «здорового» 

самоосягнення людини, проте для такої присутності існує цілий ряд 

спеціальних умов, виконання яких надзвичайно ускладнюється, мабуть 
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що, головною вимогою – якщо не вийти, то принаймні обов’язково 

зазирнути за суто метафоричні рамки уявлення про пізнання як 

«живий організм». 

Звичайно, будь-які «природничі» науки, навіть 

«найвіддаленіші» від людської суб’єктності, не кажучи вже про так 

звані прикладні науки, містять у собі свою антропологію, експліцитно 

чи імпліцитно, часто не усвідомлюючи своєї «антропологічної 

функції» і сумлінно виконуваного ними «антропологічного 

покликання». Так чи інакше їхня понятійність несе у собі не лише 

безпосередній відбиток предмету, але й відлуння антропологічних 

передумов формування й  їхніх категорій та методів, й їхніх, тим паче, 

засадничих принципів. І це проявляється не лише на рівні, скажімо, 

застосування антропного принципу у дослідженні Всесвіту, – 

антропологічні переконання і уявлення проникають до 

найвіддаленіших закапелків технологічної реалізації людського 

способу життя. Якщо повстання наділених інтелектом і самокерованих 

машин поки що розгортаються лише у фантастичних сюжетах, то 

техногенні катастрофи і просто аварії цілком реально нагадують про 

негативне і руйнівне відлуння людяності в технологічних проектах як 

практичному втіленні наукових досягнень. Якщо «душевне» ставлення 

до технічних приладів тлумачити буквально, матимемо справу з 

виникненням такого собі новітнього гілозоїзму, але з іншого боку, 

«бездушна» експлуатація їх викликає цілком реальну «помсту», коли 

ми вперто прагнемо обмежитися знаннями про функціонально-технічні 

параметри приладів і відмовляємося від розуміння тієї обставини, що 

природна «недосконалість» людської істоти, яка проектує і конструює 

техніку, передається і останній. І до неї ми маємо ставитися з 

розумінням не лише в сенсі технічної освіченості – остання є 

обов’язковою, (позаяк без знання розуміння просто стає неможливим) 

але недостатньою –, але й з розумінням її «власних» (успадкованих від 

її «автора») недоліків, особливостей, капризів – її власного 

«характеру». Для цього також потрібна цілком певна здатність 

тлумачення, вчування і особливе відчуття діалогу зі світом техніки, 

щоб не просто тупо «тиснути на кнопку», а відчути, де, як і чому, вона, 

западаючи, «капризує»; де і який «люфт» у цього важеля і т.п. Адже 

техніка також «має право» бути по-людськи недосконалою. 

Однак слід визнати й те, що «власні» дослідно-наукові 

антропології  узасадничені у природничих дисциплінах достатньо 

глибоко і не  являють собою свідому реконструкцію і самостійний 

контроль тих уможливлюючих пізнання структур, котрі кожна з них, 

через свою  відповідну предметну визначеність, в цілому залучає 
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неконтрольовано як передумови своєї діяльності. Дослідна наука, як 

селективно-класифікаторська діяльність пояснення і концептуалізації, 

лише живиться ефектами, котрі можуть бути репродуковані зазвичай 

значно більш широкими соціокультурними і ментальними процесами 

розуміння, котрі вона – і саме через те, що сама є формою життя, а 

отже безпосереднім чином ці ефекти стають руйнівними і 

небезпечними, коли вони перебувають «всередині», а отже такими, 

що потребують відчуження – не в змозі водночас методично 

контролювати. Цю функцію змушена виконувати насамперед та ж 

філософська антропологія, яка вже не обмежується емпіричним 

роз’ясненням «прихованих» у  наукових дослідженнях «вад» 

антропологічних питань, хоча вона й передбачає, у свою чергу,  ці 

дослідно-наукові заходи з їх імпліцитними антропологіями.  Різні 

наукові дисципліни, ясна річ, спроможні користатися одна одною 

навзаєм як джерелом уможливлень власної діяльності. Проте брати 

участь у роз’ясненні або контролі за своїм власним способом 

пояснення і своїм власним методологічним контролем – такої змоги 

вони не мають і не повинні мати, інакше їх спрямованість на 

«людяність» руйнуватиме їх специфікацію, їх визначеність, – їх 

науковий статус взагалі. 

Отже, йдеться зрештою не стільки про традиційно визнавану 

практичну цінність наукового пізнання, яка має майже виключно 

«результативно-прикладний» характер і яка формується «після» і «на 

основі» певних досягнень та їх використання, а скоріше про особливий 

модус цієї цінності, – про  прикладний аспект науково-пізнавальної 

діяльності вищого порядку, який вимагає водночас і розведення і 

поєднання чисто раціонального та ціннісного аспектів пізнання – 

укріплюючого їх зв’язок взаємного дистанціювання. Без такого 

поєднання виникає загроза, що з уваги scientific community може 

взагалі вислизнути людиноутворююча і людинозберігаюча функції 

науки як форми життєдіяльності, тобто той факт, що наукове пізнання 

є процесом формування людини і цінне не тільки тим, що щось дає 

нам, а й тим, що формує нас як таких,  – тим, що не лише пояснює для 

нас оточуючий світ, але й формує наше самоусвідомлення, а з ним і 

наше самобуття, уможливлюючи наше бодай тимчасове розташування 

в «утопічному місцеперебуванні». 

Саме цим, напевне, і можна пояснити, те відновлення інтересу 

до феноменологічного філософування, яке спостерігається останнім 

часом у німецьких представників філософської антропології [1]. При 

цьому деякі дослідники (напр. Г.-П. Крюґер) наголошують на тому, що 

тематизація екзистенціального ув’язування феноменології і 
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герменевтики не може обмежуватися колом «наук про культуру та 

дух», позаяк  вже, наприклад, і такі дисципліни як біомедичні природні 

науки все більше визнають проблему, як пов’язати свою пояснюючу 

діяльність з феноменологічною перспективою самозрозуміння життя. 

Філософська антропологія, аргументує далі Крюґер, «схрещує 

феноменологічні і герменевтичні завдання у квазідіалектичний і 

квазітрансцендентальний спосіб, котрого бракує іншій предметній 

філософії для встановлення взаємозв’язку між феноменом і 

дискурсом» [2, 12]. Відтак, у сучасній філософській антропології 

однією з важливих тематизацій стає розгляд стосунків між 

«феноменом» i «дискурсом», в якому здійснюється спроба критичного 

аналізу такого філософського явища як linguistic turn. Якщо 

висловлюватися стисло, основна претензія сучасної філософської 

антропології до тих,  хто так чи інакше базує своє філософування на 

тезі «Буття, яке може бути зрозумілим,  є мовою» (Гадамер), полягає в 

тому, що в цьому «повороті», врешті - решт, людські живі істоти 

суттєво потерпають від мовної конденсації, або мовної компресії.  Тут  

суттєво звужується сфера розуміння людиною самої себе, 

навколишнього світу та іншої людини, а разом з тим втрачається 

пріоритетність common sense перед традиційно посталими в науці і 

філософії категоріями. Але така пріоритетність є принциповою, адже 

саме уявлення здорового глузду, зрештою, невипадково поділяються 

всіма науковцями, незалежно від їх спеціалізації, як основа людського 

способу буття і засіб оцінки досвіду, а отже, як висхідний пункт їх 

досліджень. Звичайно, специфіка предмету науково-дослідної 

діяльності до певної міри нівелює якісні відмінності в безпосередніх 

характеристиках образу життя того чи іншого дослідника на користь 

каузальних механізмів, всезагальних методологічних настанов тощо, 

але вона не спроможна остаточно позбавити такого науковця його 

способу життя. «Навіть лікар не  в змозі спрямувати свій життєвий 

уклад проти власної смертності»  [3,38]. Зрештою, концептуалізація і 

понятійне будівництво спрямовані на те, щоб «підлаштувати» 

феномени під рубрикацію, розподіл  за фізичними, або ж психічними 

властивостями. Такий поділ є необхідним у контексті певних досвідно -

наукових лабораторних потреб для певних цілей, але не може бути 

перенесеним на пограничні питання людського способу життя в 

цілому, який невідступно крокує за людиною.  Відтак  common sense 

способу життя, як потенціал розуміння, входить у дослідні науки, 

випереджаючи здійснюване там вимірювання і пояснення. Він завжди 

корегує смисл означеною рубрикації, подаючи «гру між фізичним  та 

психічним» як засіб для вираження буттєвої цінності, як 
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висловлювання специфічною, концептуально-понятійною мовою 

повідомлення про цінність живого буття, на відміну від 

функціональної значущості, яка набувається через сповіщення реляції 

«мета-засіб». Для цього визнаваний усіма common sense акумулює 

найважливіший ресурс, який може бути розширений за рахунок 

«культурно-дорадчої експертизи», але не може бути замінений. 

Науковий погляд на світ не розриває свого зв’язку з «донауковим 

розглядом світу». Дослідні науки в залежності від своїх методів 

встановлюють пояснюючі та вимірюючи результати, котрі у 

феноменологічному аранжуванні відіграють іншу роль, – роль 

індикаторів того подвійного аспекту, в якому живе виказує само себе 

собою ж [4, с.207].  

Відтак феноменологічний підхід оновлюється у квазі-

трансцендентальний спосіб, немов би «згортаючи» назад історико -

культурне розведення раціонального та ціннісного у безпосередню 

поєднаність їх у первісному для способу життя світовідношенні, де 

починається розбіжність (де вона лише «мерехтить», як непевна 

можливість, яка раз-повз-раз зникає у своєму становленні), а отже, 

разом з тим і через те, також і уможливлюється зустріч живого 

феномена і його опису, – де самовиконання живого стверджує свій  

подвійний статус, простягаючи свою диференційно-інтегральну потугу 

від неорганічного до духовного . 

Отже, феноменологію сучасні філософські антропологи 

намагаються розглядати як метод, переорієнтований на сприйняття і 

вираження подвійного аспекту живого , а герменевтичне завдання 

вона, відповідно, намагається розповсюдити на інші, а не тільки мовні 

можливості розуміння, залишаючи за собою право на дослідження 

лише умов уможливлення предмету, що у той чи інший спосіб 

тематизується у феноменології, екзистенціалізмі, структуралізмі, 

герменевтиці тощо. 

Як певного роду інструмент, призначений здійснити 

ув’язування феноменологічної методики з герменевтичною 

настановою мовно-аналітичної філософії, у філософській антропології 

вводиться певне уточнення: тут йдеться про “живий феномен”, або 

“феномен вираження”. Справа в тому, що, на думку того ж Г.-П. 

Крюгера, навіть якщо можливості розуміння насправді остаточно 

збігалися б з його мовними можливостями, а точніше, з інтенсивністю 

цих мовних можливостей (тобто, якщо б ми погодилися з тою мовною 

“компресією”, якій людину піддає вираження через мову), то у 

дискурсі ці мовні можливості реалізувалися б (і реалізуються у мовній 

діяльності) лише селективно, вибірково, неповно, і головне – 
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переважно не як самоподання феноменів, а як герменевтичне (у 

найширшому сенсі) подання феноменів у розумінні іншого. 

Врешті-решт, це провокує хибний висновок про те, що у такій 

важливій сфері людського життя як виразне розуміння не залишається 

жодного виявлення живого феномену, яке б насправді відрізнялось від 

інтенсивності мови. У «лінгвістично» орієнтованій свідомості мовно 

компресована «людина» починає заміщати людину-«живого 

феномена». 

Запропонований шлях теоретичної реконструкції живого 

феномену як феномену значно ширшого спектру самовиражальних 

засобів живої істоти «людина», ніж це традиційно повя’зується з 

мовою, Крюґер називає квазідіалектичним підходом, який тут нагадує 

певні дзен-будистські настанови (напр., діалектика «сплеску однієї 

долоні», роль якої тут виконує «подвійний – самореференціальний та 

інореференціальний – аспект живого»), позаяк він немов би  

«назавжди» проблематизує дорозуміння (попереднє розуміння) 

феномена у дискурсі  – прирікає на «довічну відкритість» взаємний 

перебіг між зосередженим-у-собі-буттям у феномені та «стороннім» 

поглядом у дискурсі. 

Проте висловлюються і певні сподівання на те, що 

пластичність людської  природи за всієї своєї тотальності все ж не 

позбавлена певних меж, тобто ця природа не є безмежно податливою. 

Відтак виникає надія на те, що в самій живій природі існує певний 

«семіотичний континуум», в якому «стається» така «зустріч» живого 

феномену з його «описом», що відрізнити одне від одного можна лише 

як чисту відносність. Отже «два» розуміння, котрі  можуть 

«затвердіти» у своїй окремості тоді, коли абстрагуються від того, що 

хоча люди, у якості живих істот, з одного боку, розглядають живі 

феномени у їх виразах, а з іншого, специфікують їх у мові, але 

відбувається це саме у єдиному процесі виконання «ураженої» 

специфічними потребами живої істоти. Отже філософська 

антропологія покладає деяку надію на те, щоб «ув’язати» феномен і 

дискурс через прояснення зв’язку між специфічно мовним розумінням 

і відмінним від нього виражальним розумінням живого феномену. 

Таке прояснення  своєю чергою можна було б отримати зі специфічно 

феноменологічного розгляду так організованої життєвої форми, що її 

власний «протосеміотичний континуум» дозволяв би задавати 

людську істоту в руйнації її поведінки, не  «заганяючи» її у спеціально 

замкнене герменевтичні коло. 

Таким чином, філософська  антропологія, починаючи зі  

світу живого, з закономірності органічного як передумови всіх 
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позиціональних досягнень людської суб’єктивності, теоретизуючи 

порівняння «тварина-людина», систематично спостерігає за 

контрастом життєвих форм і відтак сприяє створенню власної логіки 

специфічно людського «життєвого світу». Вона, програмно починаючи 

з органічного,  як передумови людського життєвого світу, не заперечує 

методологічну і наукову в цілому значущість інших підходів, які в той 

чи інший спосіб намагаються дати філософське обґрунтування 

раціонально-ціннісної єдності людського буття, а  стає спробою 

обґрунтувати науково-методологічну спроможність останніх [5, с.79–

80].  

Так вона намагається ретроспективно «виправдати» 

претензії трансцендентально-критичної теорії суб’єкта, яка завжди 

розпочинає вже з (насамперед, пізнавальних) досягнень культури, і 

вже звідси, як із сталої даності,  спрямовує весь свій критичний 

потенціал, який вона реалізує у переважно  негативно -скептичних, 

агностично забарвлених запикидів щодо спроможності пізнавальних 

претензій суб’єкта. 

Виступаючи у ролі такої собі натурфілософії сьогодення, 

філософська антропологія намагається обґрунтувати сучасну 

спроможність феноменології починати з інтенціональної, або з 

інтерсуб’єктивно конституйованої свідомості, котрій дається 

інтерсуб’єктивний предметний досвід як ядро універсального  

«Lebenswelt»’у (людського життєвого світу, який «поділяється всіма»). 

На свій манер філософська антропологія «рятує від 

несправедливого забуття» екзистенціальну філософію. Адже 

опираючись на Плеснерів принцип ексцентричної позиціональності, 

вона як методологія прагне поєднати «учасника» процесу зі його 

спостерігачем, починаючи, отже, із сприйняття віддалених тіл як 

речей, що реалізують межу між тілом і плоттю, а не з внутрішнього 

досвіду наділеної плоттю свідомості, вже зануреної у конкретику 

суб’єктивності, що характерно для екзистенціалістів. 

Філософська антропологія також, виходячи з вітального 

процесу, з «самопереривання» якого вона розраховує вивести мову як 

посередника, який водночас «долає» цю перерваність,  – точніше, мову 

як лише один із посередників поряд з іншими засобами самовиконання 

(поряд з малярством, музикою, танком etc.), легітимізує зусилля усіх 

тих підходів, котрі – за всіх відмінностей між ними – інаугурують 

linguistic turn (герменевтичної філософії, мовно-аналітичної філософії, 

структуралізму), і які завжди починають з мови або з опосередкування 

відношення людини до себе, до світу та до іншого через мовні засоби. 

Крім того, сучасні філософсько-антропологічні дослідження, 
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спрямовані на пошуки загального кореня власне раціонального та 

ціннісного аспектів пізнавальної діяльності, мають також і «прямі», 

безпосередньо-світоглядні і смисложиттєві наслідки.  Адже коли 

філософська антропологія концептуалізує герменевтику, вона немов 

би відмовляється остаточно від того, щоб наперед встановлювати 

певну специфіку «духовного розуміння», яке уможливлює науково-

дослідну тематизацію біосоціальних та соціокультурних життєвих 

форм, позаяк така специфікація відтепер неможлива без пізнання 

виражальних можливостей всіх живих істот, а отже їх можливостей 

«розуміння». Більш того, та межа, яку «проводить» виражальна 

спроможність (вираз) між живою та неорганічною природою є якраз 

кордоном, котрий ув’язує, а не лише розділяє, – «місцем» де вже 

започатковується «резонанс як певне самовідношення  себе до того, 

хто приносить вираз»[6, с.198]. Саморефоренція та інореференція 

поєднуються у виражальному розумінні, де збігається інтерактивне 

співвиконання оголошення іншого, без того, щоб дистанціюватися від 

цього іншого як іншого, як це робиться у відстороненому 

спостереженні, наприклад, через мовну рефлексію, якщо остання 

береться поза рамками «натурфілософської», філософсько -

антропологічної концептуалізації герменевтики, тобто без врахування 

того, що «мова сама є формою виразу, а не тільки формою 

діяльності»[7,188–189]. І цей філософсько-антропологічний дослід, 

принаймні, попереджає про певну неадекватність ізольованого 

спостереження за феноменами людської специфіки, «самості», 

«духовності» тощо, тобто такого спостереження і відповідного 

розуміння, яке відмежовується  від розуміння «суцільного характеру 

ланцюжка», що тягнеться від неживого через живе до духовного – 

суцільного характеру тривання неживого в живому і «надто -живому». 

Він налаштовує нас на те, щоб розглядати знання («просто» знання, в 

його безпосередній даності) сáме як розуміння, – не як базу для 

«майбутнього» розуміння, що «перетравлює» це знання, а  як самé 

розуміння, в якому також на свій манер і своїми засобами, 

виражальною здатністю своєї специфічної мови, також «прозирає у 

світ» дещо важливе про «долю людини», – виконується один із 

можливих варіантів досвіду «сплеску однієї долоні». 
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Феномен DIY-science9× 

 

Стаття присвячена аналізу феномену DIY-science як одного із 

сучасних напрямів громадянської науки, що віддзеркалює зв'язок між 

наукою як специфічним інститутом, що має на меті  продукування 

знань, і громадянами, між наукою та суспільством. Особливим 

сегментом DIY-science є DIYBio, або «аматорська біологія», яку 
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формують еклектичні спільноти, що експериментують з «живим 

матеріалом» і діють на основі відкритих баз даних і протокол ів. 

Розглядаються особливості DIYBio, її інноваційний потенціал і 

потенційні ризики, пов’язані з поширення цього різновиду 

дослідницьких практик (біохакерство), а також способи їх 

регулювання.   

Ключові слова: громадянська наука, DIY-science, DIYBio, 

біохакерство, етичний кодекс.   

 

The article is dedicated to analysis of the phenomenon of DIY-

science as one of the dimensions of citizen science, which reflects 

connection between sciences as a specific institution which produce 

knowledge and citizens, between science and society. DIYBio, or  «amateur 

biology» is a specific segment of DIY-science which is formed by eclectic 

communities and are experimenting with «living material» and acting on 

the base of open databases and protocols. Particular features of DIYBio, it s 

innovation potential and risks related to expansion of this form of research 

(biohacking), as well as approaches to regulation.  

Key words: citizen science, DIY-science, DIYBio, biohacking, 

Code of Ethics.  

 

Упродовж останніх декад у суспільному дискурсі набуло 

значного поширення поняття «DIY-science» («do it yourself science»), 

що в буквальному перекладі означає «наука-зроби сам», за допомогою 

якого описують явище, пов’язане із залученням значної кількості 

людей до наукових досліджень поза професійним (університетським  і 

академічним) середовищем, а також поза лабораторіями та 

дослідницькими центрами бізнес-корпорацій. DIY-science розглядають 

як новітній варіант так званої аматорської або «народної» (або 

громадянської науки («citizen science»), чи науки громадян. Цей 

феномен має дуже широкий діапазон проявів відповідно до галузей 

знань (астрономія, географія, екологія, біологія, хімія, краєзнавство, 

медицина тощо), типу досліджень, які здійснюють або в яких беруть 

участь звичайні люди, що виявляється у розмаїтті стосунків з 

професійними вченими та науковими спільнотами, способах 

організації дослідницьких процесів, у впливах на наукову політику та 

суспільну свідомість і практику тощо. Громадянська наука – це форма 

залучення чи долучення громадян в якості асистентів в певних 

наукових дослідженнях, що їх здійснюють вчені, чи здійснення 

громадянами самостійних досліджень. Сучасний феномен «citizen 
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science» також свою передісторію у формі аматорських наукових 

(Astronomical Society of the Pacific, 1889) чи природоохоронних 

товариств (наприклад, The Royal Society for the Protection of Birds, 

1889; Велика Британія,  The National Audubon Society, 1896; The 

American Birding Association, 1968), а також громадських об’єднань 

моніторингу довкілля, які свого часу дали початок масовому руху на 

захист довкілля та забезпечення екологічної безпеки, тощо. Огляд 

витоків «citizen science» надає, зокрема, Звіт Європейської комісії 

«From Citizen Science to  Do It Yourself Science» 2014 року, а також 

надає огляд найбільш цікавих проектів «citizen science» [6].  Власне, 

термін «громадянська наука» віддзеркалює зв'язок між наукою як 

специфічним інститутом, що має на меті продукування знань, і 

громадянами, і навіть ширше – між наукою та суспільством.  

 Оскільки у вітчизняній літературі немає усталеного 

відповідника терміну «citizen science», то в цій розвідці я 

користуватимуся термінами «громадянська наука» та «citizen science» 

як синонімами, свідомо уникаючи використання терміну «народна 

наука», яке знаменує драматичний період історії радянської науки. В 

СРСР  «народна наука» постала у 1930–1950-і роки як альтернатива 

академічній науці, а найбільш відомим її проявом стала мічурінська 

агробіології, підтримувана санкціонованим  згори «народним 

мічурінським рухом»,  а справжнім ідеологом «народної агробіології», 

суть якої полягала в швидкому виведені нових високоврожайних 

сортів сільськогосподарських культур методами селекції під впливом 

чинників навколишнього середовища на противагу методам, 

заснованим на генетичних законах спадковості та мінливості, був 

Трохим Лисенко.  

Аматорська народна наука може бути джерелом як цікавих, 

неординарних наукових ідей, так і псевдонаукових учень, які, у разі 

підтримки з боку політики, насамперед, тоталітарних режимів, 

перетворюються на знаряддя пропаганди, боротьби проти 

раціонального критичного мислення та професійної науки, 

маніпулювання науковою політикою, цькування вчених, оголошення 

«буржуазними та ворожими» цілих напрямів досліджень, як це сталося 

в 1930-і – 1950-і роки СРСР з генетикою та низкою інших 

природничих і гуманітарних дисциплін. Саме такою була так звана 

мічурінська народна агробіологія у формі лисенківщини, яку слід 

кваліфікувати як ганебну сторінку історії науки, як антинаукове й 

антисуспільне явище. 

Окрім «citizen science», для опису участі різних груп людей в 

наукових спостереженнях і дослідженнях використовують ще низку 
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інших термінів, а саме: civic або community science, community-based 

monitoring, popular epidemiology, participatory sensing, crowdmapping, 

public participation in scientific research , public science, community 

environmental policing, street science, do-it-yourself або DIY science, 

participatory science, crowd science, open Science та crowdsourcing. Ці 

терміни, зокрема, перелічуються в Звіті Національної консультативної 

ради з екологічної політики та технології (The National Advisory 

Council for Environmental Policy and Technology, або NACEPT), 

підготовленому для Агенції з охорони довкілля США (Environmental 

Protection Agency, або EPA) в грудні 2016 року під промовистою 

назвою «Захист довкілля належить громадськості. Бачення 

громадянської науки в EPA» («Environmental Protection Belongs to the 

Public. A Vision for Citizen Science at EPA», 2016)  [5].  

Українське товариство охорони птахів, або ТОП, що має на 

своєму сайті спеціальну сторінку «Аматорська наука».   

В наш час стрімко зростає зацікавленість широких верст 

населення в наукових дослідженнях та прагнення безпосередньо чи 

опосередковано долучатися до них, про що свідчить значна кількість 

об’єднань, товариств і інших спільнот, які умовно можна віднести до 

категорії «citizen science». Ці спільноти  визначається як  об’єднання 

людей, які розуміють і цінують науку та прагнуть брати в ній участь, а 

місія таких об’єднань полягає у комунікації, координації та освіті. 

Наприклад, Асоціація громадянської науки (The Citizen Science 

Association) спрямовує свою діяльність на створення глобальної 

спільноти громадянської наук, просування громадянської науки через 

інновації та співпрацю, на сприяння поціновуванню та впливу цього 

різновиду діяльності, просування кращих практик, а також на 

забезпечення доступу до інструментарію й ресурсів, підтримку 

комунікації та професійного розвитку її учасників тощо [4].  

Відповідно постає питання про статус і роль «citizen science» 

як в процесі виробництва знань та впровадження їх у життя, так і в 

значно ширшому суспільному контексті, зокрема, про її 

співвідношення з академічною наукою, про вплив на наукову 

політику, питання освіти, комунікації, безпеки тощо.  

Умовно можна виділити кілька напрямів діяльності під 

парасолем «citizen science». Перший я означу як спостережно-

описовий, оскільки цей тип аматорської наукової діяльності 

сфокусований переважно на спостереженнях за природою й 

навколишнім середовищем, збиранням даних про стан довкілля та 

окремих екосистем тощо. Його розглядають як  спосіб залучення всіх 

верст суспільства для поглибленого розуміння людського довкілля, 
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розвитку поінформованих громад, які здатні бути успішними 

адвокатами захисту довкілля і здоровя населення. Відповідно,  «citizen 

science» сприяє продоланню кордонів між політиками, науковціями і 

громадськістю, спрямовуючи бажання звичайних людей, науковців та 

уряду на створення більш здорових та  безпечних умов життя країни. 

Тому, наприклад, Агенство з охорони довкілля США  (EPA) розглядає 

цей рух як позитивну нагоду для співпраці з населенням у більш 

цілісний (холістичних) спосіб задля збереження довкілля та 

громадського здоров’я [5].    

Другий напрям наукових практик типу «citizen science» можна 

означити як експериментальний, одним із різновидів якого є DIY-

science.    

Стрімке поширення DIY-science на початку ХХІ ст. пов’язане 

із розвитком інформаційних технологій та мобільних пристроїв, їх 

мінітюаризацією та здешевленням електроніки й інших 

експериментальних матеріалів (напр., основ ДНК), спрощенням 

процесу збору та обробки даних, комунікації тощо. Завдяки цьому 

також змінюються темпоральні і просторові (географічні)  

характеристики наукової діяльності, що виявляється у пришвидшенні 

процесів обміну базами даних чи дослідницькими протоколами та 

створенням глобальних мереж учасників руху, таких  як, наприклад, 

мережа DIYbio.org, про яку йтиметься далі.  

Поширення DIY-science та залучення до неї значної кількості 

людей зумовлене зростанням інтересу до сучасних наукових 

досліджень і є, з одного боку, результатом популяризації науки 

засобами масової інформації, з іншого,  – наслідком складних 

процесів, що відбуваються в самій науці, насамперед таких як 

бюрократизація, комерціалізація, закритість дослідницьких проектів, 

почасти втрата базових чеснот, до яких належать  академічна 

незалежність і науковий нон-конформізм. Тому не випадково учасники 

DIY-science спільнот проголошують однією з цілей своєї діяльності 

подолання монополії «великої» академічної та корпоративної науки, 

де, за оцінками експертів, інтереси бізнесу  нерідко беруть гору над 

суспільними інтересами. Корпоративній науці закидають те, що вона 

обслуговує інтереси певних бізнесів, орієнтованих на отримання 

прибутків і пов’язана з лобістською владою, а публікації отриманих 

результатів не проходять належного наукового рецензування (not peer-

reviewed) [3].   

Так, американська дослідниця в галузі філософії науки Крістін 

Шрайдер-Фречіте (Kristin Shrader-Frechette) під час аналізу проблеми 

конфлікту інтересів в галузі створення нових фармацевтичних 
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продуктів, у тому числі й на основі нанотехнологій,  посилається на 

працю Шелдона Кримського «Наука в приватному інтересі: чи 

корумпує спокуса прибутків біомедичні дослідження?» (Krimsky S.  

Science in Private Interest: Has the Lure of Profits Corrupted Biomedical   

Research? 2003), де показано, що нерідко бізнес платить вченим за 

їхній підпис під статями, які написали інші, для публікації в поважних 

наукових журналах з метою просування комерційного продукту і 

введення людей в оману щодо можливих ризиків. Показано, що понад 

третина публікацій в біомедичних журналах мають фінансовий 

конфлікт інтересів з огляду на тему публікації та джерел фінансування 

досліджень з очікуваними (замовними) результатами й висновками  

[10]. 

Слід зазначити, що DIY-science спільноти об’єднують не лише 

аматорів (яких в дослідженнях, що стосуються наук про життя, 

називають біо-ентузіастами чи біо-кустарями), а й людей з 

відповідною фаховою освітою та підготовкою, які прагнуть 

реалізувати свої дослідницькі інтереси поза академічними 

(університетськими) чи корпоративними лабораторіями. Мотивацією 

для такої діяльності є бажання довести, що наука може бути 

ефективною й приносити практичну віддачу без громіздких 

бюрократичних процедур, пов’язаних з отриманням фондів і ліцензій, і 

великих інвестицій з боку фармацевтичних компаній. Як приклад 

можна навести проект «Open Insulin», що спрямований на створення 

першого відкритого протоколу для простого й економного синтезу 

інсуліну (так званого generic insulin як основи для виготовлення 

лікарського препарату, що знижує рівень цукру в крові людини, хворої 

на цукровий діабет). Цей проект розробляється як альтернатива 

промисловим протоколам виробництва препаратів інсуліну, які не 

підтримують виробництва дженериків, є складними, застарілими і 

обтяженими патентами. За попередніми оцінками, бюджет проекту  

«Open Insulin» мав складати 13 тисяч доларів, а фінансування 

здійснюватися на основі благодійності, відкритості та прозорості [8].   

Слід  відзначити успіхи в зборі коштів на реалізацію проекту, а також 

очікувати на його результати.  

Таким чином, DIY-science сприяє реалізації принципу свободи 

наукових досліджень та зменшенню технологічного «провалля» між 

різними сегментами наукових практик  Крім того, завдяки DIY-science 

створюються майданчики для позитивної комунікації та дискусій у 

сфері наук про життя та їхніх наслідків,  що сприяє активізації більш 

продуктивного суспільного діалогу на актуальні теми розвитку науки 
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та її практичної віддачі, а також реалізації громадського запиту на 

реальну участь у дослідженнях та інноваційних процесах [11, p.12]. 

Особливим сегментом DIY-science є DIYBio, або «аматорська 

біологія», яку формують еклектичні спільноти, що експериментують з 

«живим матеріалом» і діють на основі відкритих баз даних і 

протоколів. Розвитку й поширенню DIYBio сприяє доступність 

матеріалів та інструментарію для здійснення самостійних 

експериментів поза професійними лабораторіями – на кухнях власних 

помешкань, в гаражах чи інших пристосованих приміщеннях.  Через 

це її ще називають «гаражна біологія» («garage biology»). Наприклад, 

комплекти для проведення біохімічних, генетичних, молекулярно -

біологічних експериментів можна замовити через Інтернет і отримати 

звичайною поштою, а відповідні інструкції й протоколи щодо 

експериментування – на сайтах DIYBio спільнот.  

Перша фаза розвитку DIYBio припадає на початок 1990-х і 

пов’язана з діяльністю невеликих груп біо-митців (BioArt), а вже з 

2000-х починає формуватися глобальна мережа DIYBio, до якої 

входять науковці, студенти чи просто люди, що цікавляться науками 

про життя, з метою обміну ідеями через Інтернет. До 2008 

некомерційні групи DIYBio започатковують «напів-публічні» 

біолабораторії (semi-publicly usable bio-laboratories) у великих 

(університетських) містах індустріально розвинених і нещодавно 

індустріалізованих країн по всьому світу. Їхня діяльність пов’язана з 

мистецтвом, освітою та просвітою, критикою суспільства та його 

наукової політики (social criticism), технологічними інноваціями, а 

також розробкою сценаріїв майбутнього. Ці осередки (лабораторії) 

пропонують своїм членам і відвідувачам можливість проведення 

біомолекулярних досліджень незалежно від шкіл та університетів [11]. 

Стрімкий розвиток DIY-Bio нерідко порівнюють із 

поширенням інформаційних технологій і мобільних пристроїв. Такий 

класичний об’єкт для біологічних експериментів як бактерія кишкової 

палички (E.coli) порівнюють з iPhone, в який можна інсталювати 

необмежену кількість мобільних додатків. Так само і в клітину E.coli  

можна вбудовувати «дизайнерські геноми» для отримання клітини з 

бажаними властивостями. Наприклад, на першому етапі згадуваного 

проекту «Open Insulin» планують в клітину E.coli включити фрагмент 

ДНК з оптимізованою послідовністю нуклеотидів і «змусити» 

бактерію виробляти прекурсори інсуліну.  При цьому необхідно буде 

верифікувати його відповідність  проінсуліну людини [8]. Протоколи 

досліджень розміщатимуться на сайті проекту для вільного доступу й 

аналізу.  
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Доступність біотехнологій для широкого кола громадян також 

подібна до  теперішньої доступності інформаційних і комп’ютерних 

технологій, звертаючись до аналогії з  законом Мура для комп’ютерів  

(Moore’s law for computers), згідно з яким відбувається постійне 

оновлення та зростання потужності обчислювальних приладів, а самі 

електронні прилади стають доступнішими для людей. Так само з 

розвитком і поширенням біотехнологій має місце суттєве здешевлення 

експериментального матеріалу. Якщо у 2001 році вартість мільйона 

пар основ ДНК становила біля 100 доларів США, то тепер такий набір 

коштує біля 10 центів [2]. Це дає підстави для прогнозів щодо 

доступності біотехнологій в недалекому майбутньому, коли 

«домашні» біолабораторії будуть такими ж звичними, як і домашні 

комп'ютери. Прикладом такої лабораторії може бути проект 

«Справжній веганський сир» («Real Vegan Cheese»), коли на підставі 

дослідження послідовності пар основ ДНК, що забезпечують синтез 

молочних протеїнів, відповідні гени були вбудовані в клітини 

дріжджів, які продукували молоко поза тваринним організмом. Таке 

молоко можна використовувати для виготовлення сиру  [9]. Ініціатори 

цього проекту розглядають його як важливий внесок у забезпечення 

людей продуктами харчування, насамперед білковою їжею,  та 

зменшення навантаження на довкілля за рахунок скорочення поголів’я 

корів.  

За аналогією з діяльністю в царині інформаційних технологій, 

представників DIYBio спільнот, найбільшою серед яких є створена 

2008 року мережа DIYbio.org,  нерідко називають біохакерами 

(Biohackers). Цей термін став досить поширеним і потребує 

роз’яснення. Він є похідним від терміну «хакерство» («hacking»), 

«хакер» («haker»), яким  позначають певну субкультуру, діяльність 

котрої пов’язана із комп’ютерними системами та інформаційними 

технологіями, а також осіб, котрі, маючи відповідний досвід і вміння, 

здатні нелегально втручатися в комп’ютерні системи. Хакерство має 

неоднозначні соціальні наслідки й моральні оцінки, які розглядаються 

в тісному зв’язку із кібербезпекою, захистом інформації та баз даних 

тощо.  За аналогією біохакерами називають представників DIYBio, які 

експериментують з живим матеріалом. Тому біохакерами нерідко 

називають всіх членів DIY-Bio спільнот.  

Особливість біохакерства полягає у тому, що практично кожен 

отримує доступ до знань, матеріалів і методів дослідження в галузі 

«наук про життя». Саме тому діяльність DIYBio-спільнот і біохакерів 

привертає пильну увагу і викликає певні тривоги як з боку суспільства 

загалом, так і урядів. Частиною  DIYbio-спільнот можуть бути так 
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звані біохакери, котрі, подібно до комп’ютерних хакерів, можуть 

конструювати руйнівні віруси для того, щоб продемонструвати, що це 

технічно можливо і привернути суспільну увагу до цієї сфери [7, 203]. 

Таким чином, очевидно, що сьогодні надзвичайно важко 

окреслити всі ризики, які криє в собі розвиток і поширення 

біотехнологій та вихід біологічних досліджень за межі професійних 

наукових лабораторій. Хоча наведені нами приклади проектів «Open 

Insulin», «Real Vegan Cheese» та багатьох інших мають цілком 

шляхетні наміри щодо поліпшення життя людини та збереження 

довкілля, все ж DIYBio нерідко розглядають як «небажаний» аспект 

«citizen science» з міркувань безпеки, оскільки під час такого 

експериментування можуть ставатися ненавмисні біо-помилки 

(bioerrors), що несуть в собі потенційні загрози природним 

екосистемам у разі потрапляння сконструйованих в лабораторіях 

біоматеріалів з видозміненою ДНК в навколишнє середовище та 

здоров’ю людини, коли йдеться про потенційну можливість 

модифікації бактерій чи вірусів. Крім того доступність 

експериментування з живим матеріалом несе і собі загрози біо-

злочинності (biocrime) та  біо-тероризму (bioterrorism). В контексті 

останнього біохакерство визначають як експериментування 

генетичним матеріалом  без урахування етичних норм або з 

кримінальними намірами.   

Діяльність DIYBio ставить на порядок денний низку гострих 

соціальних, правових та етичних питань, розв’язати які частково 

намагаються шляхом створення Кодексу діяльності у цій сфері, 

відомого як DIYbio code (Сode of ethics for the emerging do-it-yourself 

biology movement), який визначав би засадничі принципи «жвавої, 

продуктивної і безпечної діяльності» учасників  глобальної DIYBio 

мережі, регіональних груп і місцевих лабораторій. З метою розробки 

таких засад в травні 2011 р. відбулася зустріч європейських 

представників DIYBio на базі BIOS Центру  Лондонської школи 

економіки (London School of Economics BIOS Centre), а в липні того ж 

року в Лос Анжелосі (США) був проведений з’їзд  представників 

регіональних груп DIYBio Північної Америки. Результатом обох 

заходів стало ухвалення двох проектів  етичних кодексів для DIYBіo 

(DIYbio Code of Ethics) [1], що спираються на такі принципи як 

прозорість, безпека, відкритість, скромність, відповідальність, 

чесність, орієнтованість на освіту та повагу до суспільства, служіння 

виключно інтересам миру.  Водночас, мають місце відмінності в 

деяких  принципах діяльності DIYBіo спільнот на обох континентах, 

що зумовлені чинними механізмами регулювання, які стосуються 
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генної інженерії та маніпуляцій з певними організмами, зокрема 

заборонами на такі маніпуляції поза сертифікованими лабораторіями в 

країнах Західної Європи  [6]. Причому експерти висловлюють 

припущення, що, незважаючи на міжнародне та національне 

законодавство в сфері ліцензування та дослідження генно -

модифікованих організмів, саморегуляція (DIYbio Code of Ethics)  та 

так зване м’яке регулювання, як, наприклад  регулярні зустрічі та 

семінари, що їх проводить  Федеральне бюро досліджень США 

(Federal Bureau of Investigation, USA) для DIYbio cспільнот Північної 

Америки з метою підвищення культури відповідальності, визначення 

ризиків та недоліків, сприяння зменшенню ризиків,  відіграватимуть 

провідну роль в розвитку DIYBіo, вказуючи водночас на слабкість 

таких механізмів. Зокрема, відзначається домінування наукового 

інтересу й пошуку  (proactionary principle) над принципом запобігання 

(precautionary principle).  [6].  

Також на різних рівнях широко дискутуються питання про 

моделі поєднання дослідницької незалежності, до якої прагнуть 

DIYbio-спільноти, зі співпрацею з академічними й університетськими 

установами й лабораторіями. В якості іншого прикладу можна навести 

проект «The Synthetic Biology» Центру Вудро Вілсона (Woodrow 

Wilson Center), в межах якого ініційована співпраця з мережею 

DIYbio-спільнот для вироблення правил і створення спільних ресурсів, 

які б сприяли безпеці аматорських практик та експериментів з живими 

організмами [12].  

Таким чином, сучасні наука і наукові практики вийшли далеко 

за межі класичних уявлень про науку, про моделі проведення наукових 

досліджень, отримання знань та їх впровадження в практику, та про 

суб’єктів  наукової діяльності. Звичайно, сьогодні важко ще давати 

конкретні оцінки щодо внеску DIY-science і, зокрема,  DIYbio в 

загальний приріст наукових знань і їх практичну віддачу. Проте можна 

з упевненістю стверджувати, що розвиток і поширення DIYbio ставить 

суспільство перед новими викликами і потребує нових підходів до 

досліджень  в галузі філософії, методології та етики науки.  

Крім того, актуалізація цих досліджень в Україні зумовлені не 

лише необхідність включення в сферу філософсько -методологічного 

аналізу нових тенденцій в царині наукового пізнання, а й суто 

практичними  чинниками, зокрема тим, що науковці та біоентузіасти 

нашої країни є учасниками глобальної мережі DIYbio.org. Їхня 

діяльність може продукувати цікаві ідеї та виконувати важливу 

освітню функцію, так і бути джерелом певних ризиків.  
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Публічність науковця10× 

 

Публічність можна розглядати як особливу характеристику 

покликання науковця. Йдеться про  форму актуалізації  соціального 

характеру  знань. Посилення публічності науковця означає вирізнення 

тенденції рефлексивної політизації знань. 

Ключові слова: науковець, публічність, політичне, 

переконання, відповідальність 

 

Publicity can be considered as a special characteristic calling 

scientist. It is a form of actualization of social knowledge. Increased 

publicity scientist means distinguishing reflexive trend of politicization of 

knowledge. 

Key words: scientist, publicity, political, beliefs, responsibility  

 

Публічність можна розглядати як особливу характеристику 

покликання науковця. Йдеться про  специфічну  комунікативно-

дискурсивну форму актуалізації  -  завдяки різного роду діям та 

активності - соціального характеру  знань. Посилення публічності 

науковця означає вирізнення тенденції рефлексивної політизації знань. 

Основною сферою імплементації останньої стає захист сфери 

індивідуальної свободи. На відміну від поняття публічний 

 інтелектуал, котре фіксує інтелектуальну  участь у громадському 

дискурсі суспільства  на додаток до академічної кар’єри, поняття 

публічності науковця виявляє трансдисциплінарний характер 

соціального сегменту знань. Сучасна епоха демонструє ознаки 

ослаблення  домінуючого статусу промислового виробництва на 

підставі посилення соціальної ролі знань.  Принциповим питанням 

публічності науковця стає раціональна життєва поведінка на основі 

ідеї професійного покликання у сенсі  М.Вебера як 1) «раціональна 

праця» (посилення зони компетентності); 2) що  має корисність 

(відповідає запитам реальної практики);  та 3) є моральною 
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(зорієнтована на ідею блага). Публічність науковця апелює до поняття 

доброчесного. 

Відтак для науковця, як і для політика великої ваги набуває й 

наступна поставлена М.Вебером проблема.  Йдеться, як зазначає 

мислитель, про те, що політика робиться головою, але, само собою 

зрозуміло, не тільки головою. Тут абсолютно праві ті, хто сповідує 

етику переконання. Але чи повинно (належно) діяти, сповідуючи етику 

переконання,  або ж  маємо діяти сповідуючи етику відповідальності,  

чи  коли  маємо діяти в першому сенсі, а коли   по-іншому?  М.Вебер 

пише, що цього нікому не можна наказати,  і  з цього приводу можна 

сказати лише одне: якщо нині, в епоху якоїсь не «стерильної» 

збудженості  (втім,  «збудженість»  почуття взагалі не завжди 

справжнє) раптово спостерігається масове зростання людей (наразі і 

політиків і науковців) переконання з гаслом: «Світ дурний і підлий, 

але не я; відповідальність за наслідки стосується не мене, але інших, 

яким я служу і чию дурість або підлість я викорчую», то треба відверто 

спочатку запитати про міру внутрішньо повновладного, що стоїть за 

такою етикою переконання.  Складається  враження, що в дев'яти 

випадках з десяти  маємо справу з «вертопрахами», які не відчувають 

реально, що вони на себе беруть, але оп'яняють себе романтичними 

відчуттями. У людському сенсі  це - не дуже цікаво, бо ж бо  не 

викликає ніякого потрясіння. У той час як безмірним потрясінням є, 

коли зрілий чоловік - все одно, старий він або юний роками, - який 

реально і всією душею відчуває свою відповідальність за наслідки і діє 

згідно етики відповідальності, в якийсь момент говорить: «Я не можу 

інакше, на тому стою». Це щось людськи справжнє і зворушливе. Бо 

таке саме стан, для кожного з нас, хто, звичайно, внутрішньо не помер, 

має колись мати можливість наступити. Звідси зрозуміло, що етика 

переконання і етика відповідальності не суть абсолютні 

протилежності, але взаємодоповнення, які лише спільно складають 

справжньої людини, того, хто може мати «покликання до політики» (1, 

704).  
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ЗАХІДНИЙ ДОСВІД ДОСЛІДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ РИЗИКІВ 

НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО РОЗВИТКУ11× 

 

Техніка з давніх часів викликала  змішані відчуття й 

амбівалентні оцінки. Її то обожнювали і благословляли як абсолютне 

добро, то, навпаки, проклинали, як демонічне зло. Із затвердженням в 

епоху Просвітництва віри в людський розум і формуванням ідеї 

безмежного прогресу переважала позитивна оцінка техніки, а 

протест проти її руйнівної потужності й всевладдя залишався 

голосом волаючого в пустелі. Трагічний досвід  другої світової війни  не 

тількизажадав від учених серйозно замислитися над питанням про 

те, чи є істина та її пошук самі по собі благом, але й, мабуть, 

впершезмусив їх засумніватися в позитивній відповіді на нього. 

Передумовою контролю й управління технічним розвитком 

є розуміння природи техніки. Проте техніка постійно ставить все 

нові й несподіваніпроблеми перед нашим розумінням і практикою. 

Природа технічного знання зазнає глибоких змін в ході розвитку, 

сфера дії техніки постійно розширюється й одночасно зростає 

значення породжених цим концептуальних і моральних проблем. 

Науково-технічний розвиток необхідно розглядати в ширшому 

контексті, ніж науково-технічний прогрес. Науково-технічний 

розвиток є найважливішою складовою процесів якісного 

перетворення, метаморфування реальності, включаючи природне 

навколишнє середовище, соціальні структури й комунікації, і, 

нарешті, саму людину, її фізичну конституцію і свідомість. У цих 

метаморфозах реальності техніка виступає як активний медіум, 

комунікативна тканина, що пов’язує, сприймає, акумулює й 

ретранслює імпульси, які витікають від підсистем суспільства або 

від окремих соціальних акторів  

                                                                 
× © Онопрієнко М.В., 2016-2017. 
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розвиток, природа технічного знання, контроль та управління 

науково-технічним розвитком. 

 

Technology has stimulated mixed feelings and ambivalent 

estimation from ancient times. At one moment it was adored and blessed as 

an absolute good, at the next it was cursed as a demonic evil. In era of 

Enlightenment when it was confirmed the faith in human mind and 

formation of the idea of immense progress; it was prevailed a positive 

assessment of technology, and a protest against its destructive might and 

absolute power remained a voice of one crying out in the wilderness. A 

tragic experience of the Second World War made scientists to ponder 

seriously the question of whether the truth and search for it is the good, and  

perhaps made them put into questions the positive response to it for the first  

time. Understanding the nature of technology is a prerequisite for the 

control and management of technical development. Technology is always 

poses new and unexpected problems facing our understanding and practice. 

Nature of technical knowledge is undergoing profound changes during its 

development; the scope of technology is constantly extending, and at the 

same time the importance of the resulting conceptual and moral problems is 

increased. Scientific and technical development must be co nsidered within 

broader context than scientific and technical progress. Scientific and 

technical development is an important component of qualitative 

transformation, reality metamorphosing, including natural environment, 

social structures and communications, and finally the man himself, his 

physique and consciousness. In this metamorphosing reality technology is 

an active medium, communicative tissue that binds, accumulates and relays 

impulses which are arising from the subsystems of society or individual 

social actors. 

Key words: technology, technology as a medium, scientific and 

technical development, nature of technical knowledge, control and 

management of scientific and technical development. 

 

Техніка набагато старша за науку і мала багатшу в 

порівнянні з нею історію. Техніка з давніх часів викликала  змішані 

відчуття й амбівалентні оцінки. Її то обожнювали і благословляли як 

абсолютне добро, то, навпаки, проклинали, як демонічне зло. 

Із затвердженням в епоху Просвітництва віри в людський розум і 

формуванням ідеї безмежного прогресу переважала позитивна оцінка 

техніки, а протест проти її руйнівної потужності й всевладдя 

залишався голосом волаючого в пустелі. Цей протест протибездумного 
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й безконтрольного розвитку техніки був почутий у XX сторіччі. 

Трагічний досвід Другої світової війни не тільки зажадав від учених 

серйозно замислитися над питанням про те, чи є істина та її пошук 

самі по собі благом, але й, мабуть, вперше  змусив їх засумніватися в 

позитивній відповіді на нього. 

Одним з перших, хто не обмежувався загальною критикою 

техніки, а конкретно заговорив про необхідність попереджуючої 

оцінки всіляких наслідків технічного розвитку, був німецький соціолог 

і економіст В. Зомбарт. Він висунув ідею, згідно якої впровадження 

нової техніки завжди повинно супроводжуватись або навіть 

передувати ціннісним аналізом її можливих наслідків. Ця ідея була 

згодом підхоплена й далі розвинена багатьма дослідниками і стала 

одним з найважливіших положень філософії техніки. 

Серйозну заклопотаність з приводу загальної спрямованості 

науково-технічного розвитку і тих небезпек, які він таїть в собі, 

висловили не лише окремі учені й техніки, але й цілі наукові 

співтовариства. Піонером в даному відношенні можна вважати групу 

вчених-атомників США, які ще до першого випробувального атомного 

вибуху в липні 1945 р. звернулися до міністра оборони США Г.Л. 

Стімсона з доповіддю, де, зокрема, підкреслювали, що успіх, 

досягнутий в дослідженні ядерної енергії загрожує нескінченно 

більшими небезпеками, ніж всі винаходи минулого, і що через це вчені 

тепер не можуть більше ухилятися від прямої відповідальності за те, як 

використовує людство їх безкорисливі відкриття.  

III Пагуошська конференція, що проходила у Відні в 

листопаді 1957 р. звернулася з декларацією, в якій закликала вчених не 

тільки зробити свій внесок до освіти людей, але й розповсюдити серед 

них глибоке розуміння тих небезпек, які несе в собі 

нинішній безпрецедентний розвиток науки і техніки. Можна вказати 

також на Маунт-Кармельську декларацію з техніки та моральної 

відповідальності (Mount Karmel Deklaration  on Technology  

and Moral Responsibility, 1974), в якій провідні вчені 

світу констатували, що техніка в морально-етичному відношенні не 

може бути нейтральною і що люди несуть повнувідповідальність за всі 

зловживання нею. 

Таким чином, наукове співтовариство вперше само 

поставило під питання право вченого на необмежений науковий 

пошук, на абсолютно вільну наукову творчість. Нічим не обмежена 

свобода наукової творчості разом з образомвченого-одинака давно 

відійшли в минуле. Сучасні наукові дослідження можна успішно 

проводити лише великими науковими колективами, що 
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нерідко досягають сотень і тисяч осіб. Вони, як правило, вимагають 

колосальних матеріальних витрат. Обидва ці чинники, поза сумнівом, 

діють обмежуюче на свободу наукових досліджень. Тому свободу 

наукової творчості стали тепер розглядати скоріше не як абсолютне 

право вченого на ні в чому не обмежений пошук істини, а як 

певний результат свого роду договору (консенсусу) м іж ученим (або 

науковим співтовариством) і суспільством, умови якого можуть бути 

переглянуті й змінені у будь-який момент. 

Питання про соціальну оцінку техніки стало предметом 

обговорення й дискусії у сформованій в ХХ ст. філософії техніки. При 

його вирішенні виробилися два основні підходи, які свого часу були 

підмічені К.Ясперсом. 

Перший з цих підходів оголошує техніку аксіологічно 

нейтральною, а відповідальність за зловживання нею цілком і 

повністю перекладає на самих людей. Даний підхід виходить з 

розуміння техніки не як самоцілі, не як окремої суті, а лише як 

створеного самою людиною засобу, що дозволяє їй легко досягти своїх 

цілей. Тому тільки від самої людини, на думку прихильників даного 

підходу, залежить, чи використовуються науково -технічні досягнення 

на благо людства або ж, навпаки, на шкоду йому. Техніка ж, сама по 

собі, не є ні добром, ні злом. Вона стає тим або іншим тільки в руках 

людини (соціальної групи, політичної структури і так далі). Будучи 

доведеним до свого логічного завершення, такий підхід призводить до 

концепції, згідно якої техніка та її розвиток проголошуються чимось 

залежним, похідним, зрештою, від соціальної системи, на яку якраз і 

покладається вся повнота відповідальності за згубні наслідки науково -

технічного прогресу. 

Протилежність такому погляду складає інший підхід, 

згідно якому техніку ні за яких обставин не можна вважати 

аксіологічно нейтральною. Немає ніякоїреально існуючої техніки, яка 

була б ціннісно нейтральною. Жодна людина і жодна соціальна група 

не бажають того, щоб техніка була такою, якою вона є насправді. При 

цьому робиться спроба пояснити даний феномен тим фактом, що 

еволюція характерних рис сучасної техніки істотно незалежна від 

соціальних і політичних систем. Розбіжність бажаного з дійсністю не 

є винятковою особливістю тільки в тій діяльності, яка пов’язана з 

технікою та її розвитком. Це загальна характеристика багатьох видів 

людської діяльності. Ні окремий капіталіст, ні цілі групи бізнесменів 

не хотіли б мати такого економічного зла, як криза перевиробництва. 

Але нікому не приходить в голову вважати кризу 
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перевиробництва явищем соціально не детермінованим, незалежним 

від соціальної системи. 

Підхід, що заперечує аксіологічну  нейтральність техніки, 

фактично стираєбудь-яку відмінність між технікою як такою й тими, 

хто її виробляє, повністю ототожнюючи їх одне з одним. Техніка як 

форма людського існування, як вид людської діяльності, має не 

тільки свого суб’єкта, але і свій об’єкт. Вона за своєю структурою і за 

своїм змістом не зводиться тількидо свого творця або свого носія 

взагалі. Тому неправомірно говорити про відповідальність самої 

техніки як такої, техніки в цілому. Вона сама по собі не може стати 

суб’єктом правових, етичних та інших дій. Таким суб’єктом 

виступаєтільки її творець (винахідник, проектувальник, конструктор) 

або її носій взагалі – людина, суспільна група або суспільна система в 

цілому. Отже, тільки ці останні й повинні нести 

повну відповідальність за всі можливі негативні моменти технічного 

прогресу. 

У західній науці другої половини ХХ століття широке 

визнанняотримав термін “Technology Assessment” – «оцінка техніки», 

яким позначається галузь міждисциплінарних досліджень, що 

займаються вивченням наслідків науково-технічного розвитку. Оцінка 

техніки як дослідження є певного роду рефлексія над феноменом 

техніки і науково-технічної діяльності, пов’язана зі співвідношенням 

з певними цінностями або навіть із цілою ціннісною ієрархією. 

У літературі неодноразово зверталася увага на те, що 

англійське слово «technology» допускає розширене тлумачення, 

охоплюючи поняття «техніка» й «технологія». Розрізнення цих понять 

є однією з важливих тем дискурсу філософії техніки. Наприклад, В.М. 

Розін розглядає техніку як артефакт (сукупність артефактів), щось 

створене людиною за допомогою спеціальних знань [1]. Разом з тим, 

не всякий артефакт є технікою – до артефактів відносяться також 

знаки. Як артефакт, техніка виконує, перш за все, інструментальну 

функцію, служить задоволенню якихось потреб. Сукупність артефактів 

– це самостійна реальність, певний спосіб існування людини у 

технічному світі, а також специфічний (інженерний) спосіб ставлення 

людини до світу. 

Технологія у вузькому сенсі розуміється В.М. Розіним як 

організація технічної діяльності. Феномен останніх трьох десятиліть – 

технологія в широкому сенсі – розглядається як сукупність принципів, 

що створюють свого роду техносферу, стан якої визначається 

технологією у вузькому сенсі і соціокультурними процесами. 
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Оцінка техніки – це перш за все розгляд техніки в розвитку і 

взаємодії з суспільством і природою. Абстрактний або статичний 

розгляд техніки, де об’єкт (артефакт або технологія) протиставлений 

суб’єктові діяльності, має в рамках оцінки техніки дуже обмежене 

значення, в  основному лише як один з етапів аналізу відповідної 

проблеми. 

Предметом оцінки техніки є науково-технічний розвиток і 

його наслідки. Проте й сам цей розвиток не може розглядатися 

абстрактно або односторонньо, тільки як науково -технічний прогрес. 

Аналіз процесів отримання нового знання і його застосування для 

виробництва технічних артефактів, розробки якісно нових і 

вдосконалення вже наявних технологій, опис цих процесів з погляду 

зростання технічної могутності людства не є достатніми у разі оцінки 

техніки. Необхідним тут стає розуміння технічного розвитку 

як процесу зміни техніки, пов’язаної зі змінами в природі й суспільстві. 

Суть цього розуміння лаконічно сформульована Ж. Бодрійяром: 

«Люди і техніка, потреби й речі взаємно структурують один одного – 

до кращого або до гіршого»[2, c. 37]. 

Кажучи про зміни самої техніки, природи й суспільства, 

необхідно звернути увагу на відмінність результатів технічної 

діяльності від її дій і наслідків. Результат є реалізована мета, підсумок 

деякої доцільної дії, повне або часткове досягнення того стану речей, 

який мислився спочатку (наприклад, в технічному проекті). Окрім 

результату, з часом виявляється серія дій і наслідків, зяких 

частину можна було передбачати в задумі доцільної 

(інструментальної) дії, тоді як інша їх частина характеризується як 

вторинні, побічні або непередбачені наслідки. Наслідок, таким чином, 

є зміна реальності внаслідок інструментальної дії, яка не була 

метою цієї дії і яка може виявляти себе до і після досягнення 

результату. Інакше кажучи, сфера наслідків навіть після досягнення 

результатів залишається сферою невизначеності, сферою 

можливостей і ризиків. 

Категорії «результату» й «наслідку» виражають два 

найважливіші аспекти технічної діяльності –

 цілераціональність і комунікативність. Останній аспект, в якому 

виявляється близькість техніки та знакових систем, слід розглядати в 

плані дії технічного розвитку на процеси соціальної комунікації. 

Техніка – це не об’єкт, що протистоїть суб’єктові, і не протилежність 

природного штучному (грані між тим та іншим все більше 

стираються), техніка – це медіум [3], активне навколишнє середовище, 

в яке людина занурена і частиною якого вона стає у все більшій мірі. 
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Можна сказати, що це середовище не просто активне, але агресивне, 

що воно поглинає й підміняє собою природне навколишнє 

середовище, а також впливає на суспільство й процеси, які 

відбуваються в ньому. 

Розуміння техніки як медіума означає, що техніка 

(техносфера) не тільки не є відособленою від соціальної системи, але й 

не може розглядатися як автономна підсистема, подібно до науки, 

економіки або політики. Місія техніки полягає в іншому. Техніка 

виступає як комунікативна тканина, що пов’язує, сприймає імпульси, 

які витікають від підсистем суспільства або від окремих соціальних 

акторів. Але техніка – це активний медіум, здатний не тільки 

сприймати, але й акумулювати, перетворювати, ретранслювати ці 

імпульси, додавати нову якість та інший темп соціальної комунікації. 

Техніці властива динаміка, що створює враження про автономію та 

еволюційний характер технічного розвитку. Проте, це тільки 

враження, оскільки технічні артефакти й технології, абстраговані від 

соціального контексту їх застосування, – всього лише потенційні 

функції, тоді як реальна функція пов’язана з конкретним, соціально 

обумовленим способом застосування. Отже, технічні можливості 

завжди можуть зрозуміти як можливості соціальної діяльності та 

комунікації. 

Англійське слово Аssessment означає оцінку як певну 

нормативну дію. У іншому контексті воно означає вартісну оцінку, що 

проводиться, наприклад, при визначенні розміру податку. 

У німецькомовній літературі використовуються три терміни, 

кожен з яких є по суті аналогом Technology Assessment, але з різними 

смисловими відтінками, не завжди з легкістю передаваними 

російською мовою. По-перше, це буквальний аналог –

Technikbewertung, що використовувався, зокрема, філософами з групи 

Союзу німецьких інженерів, які в співпраці з іншими фахівцями 

розробляли директиву «Оцінка техніки: поняття й підстави». 

Щоправда, аспект співвідношення з цінностями (Werte) в цьому слові 

навіть очевидніший, ніж у початковому англійському аналогу. 

Більш використовуваний в наш час є термін Technik-

folgenabschätzung, що робить упор на аналітичній оцінці наслідків 

техніки, на відміну від безпосередніх результатів, на досягнення яких 

спочатку орієнтована технологія або технічний проект. Деякі автори 

(Х. Ленк, Ф. Рапп, Р. Рополь) вказують на недолік цього терміну, 

оскільки він має дескриптивно-прогностичне, але не нормативне 

значення. Нарешті, останнім часом набуває поширення 

термін Technikfolgenbeurteilung , що буквально переводиться як «думка 
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про наслідки техніки». Цей термін використовує, зокрема, А. 

Грунвальд, підкреслюючи тим самим акцент інтерсуб’єктивності, а 

також можливість подвійного тлумачення думки як опису і як 

розпорядження [4]. 

У французькій мові найчастіше стосовно оцінки техніки 

використовується термін Evaluation des choix scientifiques et 

technologiques (оцінка наукових і технічних альтернатив). Тут акцент 

робиться на проблемі вибору оптимального варіанту технічного 

розвитку (якщо, зрозуміло, вибір взагалі можливий), а, значить, на 

перший план виходять критерії та суб’єктність вибору. Питання про 

те, хто і як приймає рішення з питань технічної політики, в якій мірі на 

ці рішення має дію громадська думка й наскільки потім такого роду 

рішення акцептуються суспільством, є одним з принципових в оцінці 

техніки. 

У науковій літературі слов’янськими мовами аж до 

теперішнього часу відсутній сталий еквівалент терміну  Technology 

Assessment. Різні автори характеризували практично одну й ту саму 

галузь досліджень і як «науково-технічне прогнозування», і як 

«соціальну експертизу технічних проектів», і як «оцінку 

технологічного ризику» і тому подібне. Пояснення такого 

термінологічного різнобою лежить на поверхні: оцінка техніки в СРСР 

і на пострадянському просторі досі не інституціалізована, вітчизняні 

автори найчастіше виступали як коментатори й аналітики зарубіжного 

досвіду. Як показав Д.В.Єфременко [5], необхідним є подолання цього 

недоліку як в інституційному плані, так і шляхом введення єдиного 

терміну «оцінка техніки» (без зайвих «рамкових» обмежень наочної 

області, наприклад, соціальними або екологічними наслідками 

технічного розвитку). Для розвитку оцінки техніки на сучасному етапі 

характерний певний зсув акцентів, відмова від пошуку єдиних 

теоретико-методологічних підстав, від прагнення обмежити її дискурс 

соціальними, екологічними та етичними проблемами. Насправді 

оцінка техніки відкриває достатньо широкі можливості саме в 

концептуальному й міждисциплінарному плані і показує 

концептуальну обмеженість сформованого  в СРСР аналізу наслідків 

науково-технічного прогресу. 

Передумовою контролю й управління технічним розвитком 

єрозуміння природи техніки. Проте фактично спроби управляти 

технічним розвитком виявляються приблизними й несистематичними, 

заснованими на неадекватних уявленнях про суть техніки і 

зазвичай робляться заднім числом, коли вже надто пізно. Техніка 

постійно ставить все нові й несподівані проблеми перед нашим 
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розумінням і практикою. Природа технічного знання зазнає глибоких 

змін в ході розвитку, сфера дії техніки постійно розширюється й 

одночасно зростає значення породжених цим концептуальних і 

моральних проблем. 

Не можна повністю осягнути значення техніки й технічних 

феноменів, якщо не враховувати всіх породжуваних ними реалій. 

Зміна і сфера дії техніки, що розширюється, а також створювані нею 

реалії, які випробовують її сильну дію, мають бути розглянуті у 

зв’язку із наслідками техніки й, особливо, ненавмисними наслідками. 

Х. Ортега-і-Гассет виходить з того, що людське й природне 

буття не збігаються повністю, людина одночасно і природна, й 

надприродна, це свого роду онтологічний кентавр, одна половина 

якого вросла в природу, а інша виходить за її межі, тобто їй 

трансцендентна [6]. З цієї точки зору, людина повинна реалізувати 

свою трансцендентну суть через реалізацію деякого проекту. 

Х.Ортега-і-Гассет розглядає техніку, як нейтральний засіб реалізації 

людського проекту, навіть коли ефект цього проекту виявляється через 

довгий час. Техніка для Х. Ортега-і-Гассет є спосіб розкриття і 

проекції суті людини в специфічному (технічному) ставленні до світу. 

Техніка породжує перманентні метаморфози реальності [7]. 

Техніка – це надпотужний чинник зміни життєвого світу людини, 

рівносильного створенню нових реалій. Технічна діяльність, реалізація 

якого-небудь проекту є створення нової реальності, в якій 

здійснюються деякі потенції колишньої реальності. Форма ж їхнього 

втілення виражає суть людини, але не людину взагалі, а людину в 

конкретних обставинах часу й місця. Причому це не одномоментний 

акт, але, як показує розглянутий вище приклад з автомобілем, 

історичний процес метаморфування, на різних стадіях якого по-

різному виявляє себе суть людини. 

Онтологічна й епістемологічна  аргументація дозволяє 

Х. Сколимовськи обґрунтувати свій проект оцінки техніки. Він 

характеризує її, перш за все, як соціальну оцінку, але також і як 

філософський метод аналізу. Для вирішення своїх завдань оцінка 

техніки повинна відповідним чином враховувати безперервні 

метаморфози технічного феномену. Ці метаморфози проводять нові 

реалії. Адекватна оцінка техніки повинна базуватися на адекватному 

розумінні технічної реальності й технічного знання. Оцінка техніки 

зможе виконувати функції фільтру й селектора відносно технічних (і 

не тільки технічних) інновацій, втрачених зпереходом від традиційної 

культури до культури техногенної цивілізації. Невід’ємною 

частиною цього фільтру будуть моральні цінності. Без моральних 
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цінностей не може бути реалізований суспільний ідеал, без них 

неможлива й повноцінна оцінка техніки. Інструментальні цінності й 

аналітичний розрахунок витрат і прибутків можуть використовуватися 

як базис оцінки техніки, але якщо цим обмежитися, то результатом 

стане спрощена й поверхнева оцінка техніки. 

Науково-технічний розвиток необхідно розглядати в 

ширшому контексті, ніж науково-технічний прогрес. Науково-

технічний розвиток є найважливішою складовою процесів якісного 

перетворення (метаморфування) реальності, включаючи природне 

навколишнє середовище, соціальні структури й комунікації, і, нарешті, 

саму людину, її фізичну конституцію і свідомість. У цих метаморфозах 

реальності техніка виступає як активний медіум, комунікативна 

тканина, що пов’язує, сприймає, акумулює й ретранслює імпульси, які 

витікають від підсистем суспільства або від окремих соціальних 

акторів. 

Величезну роль у метаморфуванні реальності відіграють 

когнітивні чинники. Цей взаємозв’язок не може бути описаний лінійно 

й детерміністськи. Нові ідеї технічних дій, інновацій обумовлені 

колишніми метаморфозами реальності й, у свою чергу, обумовлюють  

подальші  метаморфози. Але й саме знання про ці зміни сприяє 

подальшому  метаморфуванню. Ще істотнішим є те, що безперервне 

накопичення і взаємний вплив одиничних метаморфоз, в основі яких 

лежать раціональні ідеї, в сукупності змінюють світ все більш 

ірраціональним чином, заганяючи людство у безвихідь невизначеності. 

З кожною новою метаморфозою людина змінює своє власне  

становище, причому, якщо розглядати цей процес цілісно, у бік 

меншої свободи своїх можливих подальших дій. Так, безліч технічних 

вирішень спонукаються попередніми технічними, економічними або 

політичними рішеннями [8]. Усвідомлення цієї екзистенціальної 

дилеми і пов’язаних з нею ризиків спонукає людство до пошуку 

виходу, якого-небудь універсального або хоч би паліативного рішення 

(наприклад, стосовно техніки). І якщо у минулому традиційна 

культура діяла як фільтр відносно інноваційних імпульсів, то у наш 

час самий спогад про це повинен служити аргументом на користь 

прихильників контролю й управління технічним розвитком. Проте 

величезну небезпеку несуть у собі найбільш очевидні рішення, 

пов’язані з розробкою й насильницьким насадженням нормативних 

соціальних теорій. Такі теорії, як це видно на прикладі 

вульгаризованого марксизму, означають зредуковану картину світу, в 

якій контроль та управління технічним розвитком виявляються однією 

з функцій тотальної системи контролю й управління. По суті справи, 
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мова тут іде про спробу практичної реалізації утопії (технократичної, 

егалітарної чи будь-якої іншої). 

Спроба управління технічним розвитком, який претендує на 

ефективність, не може базуватися на свідомо ілюзорних філософських 

і теоретичних підставах. Необхідним в даному випадку є, як мінімум, 

прагнення до адекватнішого опису й аналізу феномену техніки та її 

наслідків. Фактично ж на порядку денному постає питання про новий 

тип рефлексивності – про самоконтроль рефлексії суспільства. 

Внеском в рішення цієї задачі є оцінка техніки. 

60-ті роки ХХ століття виявилися найважливішою межею у 

сприйнятті науково-технічного розвитку. На початку 60-х рр. світ 

кілька разів опинявся на межі термоядерної війни (Берлінська й 

Карибська кризи), тоді ж зі всією гостротою була усвідомлена загроза 

необоротної деградації навколишнього середовища й вичерпання 

ресурсів. У 60-і роки велика частина людства – населення країн, що 

звільнилися від колоніальної залежності, – вперше виступила як 

самостійний суб’єкт світової історії. Одночасно проблеми країн 

третього світу – перенаселеність, бідність, нестача ресурсів, 

технологічне відставання – були усвідомлені як глобальні проблеми. 

Нарешті, в кінці 60-х років як Захід, так і країни «реального 

соціалізму» зіткнулися з серйозними соціальними й політичними 

проблемами. 

Серед чинників, що мали істотний вплив на зміну суспільних 

настроїв на Заході, Д.В. Єфременко називає книгу Рейчел Карсон 

«Безмовна весна» (1962), в якій були показані наслідки застосування 

інсектицидів та їх побічних наслідків, – захворювань людей та загибелі 

безлічі видів рослин і тварин – настання «безмовної весни», коли вже 

не вдасться почути співу птахів. Ця книга мала надзвичайний успіх у 

США та європейських країнах і неодноразово перевидавалася 

величезними тиражами [5]. Книга поклала початок активної дискусії з 

проблем захисту навколишнього середовища. Впродовж 60-х рр. 

відбувалося комплексне осмислення екологічної проблематики; 

зокрема, завдяки роботам Б. Коммонера і П. Ерліха затвердилось 

уявлення про екологічну кризу. 

Ще однією важливою віхою в переосмисленні ролі техніки 

стала діяльність Римського клубу й особливо перша доповідь клубу – 

«Межі зростання», підготовлена під керівництвом Д. Медоуза. 

Доповідь була підготовлена фахівцями Массачусетського 

технологічного інституту з використанням методології системної 

динаміки Дж. Форрестера. Одним з основних напрямків «Меж 

зростання» є критика технологічного оптимізму, що витікає з надії 
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знайти вирішення пов’язаних з вичерпанням ресурсів глобальних 

проблем за рахунок технічного прогресу. Автори доповіді виходили з 

того, що науково-технічний прогрес дозволить лише продовжити на 

деякий час період демографічного та індустріального зростання, але не 

зможе відсунути кінцевих його меж. Характерна для попередньої 

людської історії установка на подолання за допомогою техніки опору 

природи процесам економічного зростання в нових умовах загрожує 

катастрофічними наслідками. Тому переважним є добровільний 

перехід до обмеження зростання, аніж надії на чергове подолання 

природних меж за допомогою техніки. Втім, на думку авторів доповіді, 

останнє по суті може мати такі ж серйозні наслідки. Стихійний, 

некерований технічний розвиток, який переслідує цілі економічного 

зростання, призведе до того, що на певному етапі техніка для свого 

подальшого розвитку зажадає більших витрат, ніж може дозволити 

собі людство, або негативні наслідки технологічних рішень зупинять 

зростання, або ж, нарешті, виникнуть проблеми, що не мають 

технічного рішення. Квазірелігійна віра в чудодійність технічних 

рішень відводить від вирішення фундаментальних завдань. Автори 

першої доповіді Римському клубу не заперечують можливостей і 

значення технічного прогресу, але вважають необхідним розглядати 

його як один з елементів у комплексі засобів вирішення глобальних 

проблем. В «Межах зростання» декларується принцип, що має 

основоположне значення для оцінки техніки: «Перш ніж братися за 

широкомасштабне впровадження нової технології, потрібно навчитися 

передбачати і попереджати соціальні наслідки» [9, c. 131]. В «Межах 

зростання» декларується розуміння, що техніка здатна полегшити 

шлях у майбутнє, але не вирішує глобальних проблем, для чого 

необхідна перебудова соціальних, політичних та економічних систем. 

В середині 1960-х років у США почалося обговорення 

практичних можливостей розробки механізму прогнозування й оцінки 

довгострокових, зокрема негативних наслідків науково -технічного 

розвитку. Зокрема, велика робота в цьому напрямі провадилася 

Комітетом Палати представників з науки й астронавтики, особливо 

підкомітетом з науки, дослідження й розвитку, який очолював 

конгресмен Е.Даддаріо. У 1967 р. Даддаріо запропонував законопроект 

про заснування Ради з оцінки техніки, в якій були сформульовані 

основні позиції концепції оцінки техніки й обґрунтовано необхідність 

створення відповідного інституту при Конгресі США. Програма 

оцінки техніки, організована на принципах ліберальної ринкової 

економіки (і в цьому плані така, що протистоїть моделі жорсткого 

державного регулювання і планування науково-технічного розвитку) 
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покликана була ідентифікувати потенціал прикладних досліджень і 

технологій, сприяти переносу  їх у практичне застосування, виявляти 

небажані побічні продукти й ефекти цих прикладних досліджень і 

технологій, інформувати про це громадськість, щоб  зробити необхідні 

заходи для їх усунення або мінімізації. 

Ініціатива Е.Даддаріо стимулювала серію парламентських 

слухань і семінарів з питання про інституалізацію оцінки техніки. 

Особливе значення в цій дискусії мали спеціальні доповіді, 

підготовлені Бібліотекою Конгресу, Національною інженерною 

академією та Національною академією наук (1969). В узагальнюючій 

доповіді Бібліотеки Конгресу був зроблений особливий акцент на 

необхідності тіснішої міждисциплінарної взаємодії експертів, а також 

залучення до досліджень за оцінкою техніки представників соціальних 

наук. Дослідження за оцінкою техніки почалипозначатися як ТА-

дослідження (TA – Technology Assessment). У цих та інших доповідях 

було обговорене широке коло як методологічних проблем оцінки 

техніки, так і конкретних методик оцінки. Зокрема підкреслювалося, 

що оцінка має бути ізольована від тих інстанцій, що ухвалюють 

політичні рішення, об’єктивна й нейтральна, в її процедурах повинні 

брати участь як зацікавлені сторони, так і представники громадськості 

[5]. 

Починаючи з 1970 р., координацію ТА-досліджень для 

американського уряду почав здійснювати Національний науковий 

фонд, що опублікував ряд оглядових доповідей та інформаційних 

матеріалів із оцінки техніки. На початку 70-х років зробив 

ряд важливих кроків і Конгрес США. 1 січня 1970 р. набув чинності 

Акт про національну політику з охорони довкілля, що був реакцією 

американських законодавців на дискусії навколоекологічних проблем. 

Цей Акт зобов’язував федеральні відомства при розробці всіх 

великомасштабних проектів, здатних заподіяти значний вплив на 

навколишнє середовище, надавати детальну доповідь – так звану 

Декларацію про дію на навколишнє середовище, де мають бути 

описані передбачувані впливи запланованих заходів на навколишнє 

середовище, а також охарактеризовані наявні альтернативи. 

У вересні 1972 р. був прийнятий Акт про оцінку техніки, 

відповідно до якого проведення досліджень за оцінкою техніки і 

забезпечення палат Конгресу необхідною інформацією покладалося на 

Бюро з оцінки техніки (Office of Technology Assessment / OTA). 

Установа Бюро за оцінкою техніки вважається за формальний початок 

розвитку оцінки техніки як 
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інституціоналізованого напряму міждисциплінарних досліджень 

наслідків техніки. 

Бюро з оцінки техніки при Конгресі США проіснувало, 

активно функціонуючи, 23 роки (1972-1995). Першим його директором 

став Е. Даддаріо. Особливе значення в роботі ОТА надавалося 

розвитку системи раннього попередження, пов’язаною з технікою 

ризиків і можливих помилкових рішень з питань науково-технічної 

політики [5]. 

Акт 1972 р. про оцінку техніки так визначав основні 

завдання Бюро: ідентифікувати існуючі або можливі наслідки техніки 

або технологічних програм; встановлювати, наскільки це можливо, 

причинно-наслідкові стосунки; показувати альтернативні технічні 

методи для реалізації специфічних програм; пропонувати 

альтернативні програми для досягнення необхідних цілей; здійснювати 

оцінку та порівняння наслідків альтернативних методів і програм; 

представляти результати завершеного аналізу повноважним 

законодавчим органам; вказувати області, в яких необхідним є 

проведення додаткових досліджень і збір даних з метою забезпечення 

адекватної підтримки оцінок; здійснювати додаткові види діяльності. 

Разом з ОТА, Акт про оцінку техніки передбачав 

створення Ради з оцінки техніки при Конгресі США, куди увійшли по 

6 представників від кожної з палат Конгресу, а також директор ОТА 

з правом дорадчого голосу. Завданнямцього органу було 

спостереження за роботою ОТА, визначення основних напрямів його 

діяльності, загальна координація досліджень з оцінки техніки з боку 

Конгресу, а також призначення на шестирічний термін директора 

Бюро. Спочатку передбачалося комплектування Ради на паритетній 

основі – половина членів призначається по рекомендації президента 

США, інша половина – за рішенням палат Конгресу. Проте в ході 

подальших слухань в Сенаті було вирішено виключити вплив 

виконавчої гілки влади і конституювати Радувиключно  як 

парламентський орган, незалежний від адміністрації США, а також від 

промислових і фінансових кіл. 

Крім того, було створено консультативну Раду  за оцінкою 

техніки, куди увійшли видатні вчені й представники громадськості. 

Конституювання цього органу повинне було символізувати 

облік рекомендацій про залучення представників громадськості до 

ухвалення рішень по питаннях науково-технічної політики. 

Концепція діяльності ОТА припускала, як основний метод, 

накопичення й узагальнення точної, всеосяжної та об’єктивної 

інформації про техніку й наслідки її впровадження, яка повинна була 
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полегшити процес ухвалення політичних рішень. На передній план 

були висунуті цілі забезпечення що ухвалюють політичні рішення 

інстанцій необхідними даними про стан того або іншого виду техніки, 

передбачувані наслідки її впровадження й можливі альтернативи. 

Найважливішим завданням  оцінки техніки при виявленні різних 

варіантів дій є «встановлення балансу» між передбачуваним 

застосуваннямтехніки, його наслідками та можливими 

вторинними соціально-політичними діями. 

Характерною особливістю роботи ОТА було прагнення 

уникати нормативних розпоряджень або ж власних оціночних 

суджень, оскільки вони єпрерогативою політиків та інших інстанцій, 

що приймають рішення з питань науково-технічної політики. Оцінка 

техніки обмежувалася при такому розумінні збором  інформації та її 

впорядкуванням, необхідним для політичних цілей. 

Завдання аналітиків також полягало в тому, щоб виявити існуючі 

альтернативи і для кожної альтернативи представити аргументи, 

уникаючи при цьому власних оцінок. 

ОТА було найбільшою в світі організацією по оцінці 

техніки. На момент закриття Бюро в 1995 р. у ньому працювало 

близько 150 постійних співробітників (приблизно половина з них – 

представники природничих, технічних і медичних наук; інша половина 

– представники суспільних наук, політологи, економісти, юристи і так 

далі). Щорічний бюджет організації складав близько 15 млн. доларів. 

До моменту закриття Бюро складалося з двох провідних структурних 

підрозділів – відділу промисловості, торгівлі і міжнародної безпеки та 

відділу охорони здоров’я, освіти й навколишнього середовища. В 

рамках відділів велися дослідження по конкретних програмах. 

Програма «Енергетика, транспорт та інфраструктура» була 

орієнтована на виявлення ролі нових технологій в добуванні, 

переробці й використанні енергетичних ресурсів; у проектуванні, 

експлуатації та вдосконаленні транспортних систем; у плануванні, 

будівництві та змісті інфраструктури. Особливу увагу фахівці ОТА 

приділяли дії цих технологій на розвиток торгівлі і вирішення 

найважливіших соціальних завдань. 

В рамках програми «Промисловість, телекомунікації й 

торгівля» розглядалися взаємозв’язки між технікою та міжнародною 

конкурентоспроможністю, телекомунікаційними й комп’ютерними 

технологіями, міжнародною торгівлею та економічним розвитком. У 

пріоритетному порядку тут аналізувалися проблеми впливу технічних 

змін (насамперед інформаційних технологій) на зайнятість, навчання, 

функціонування державних і комерційних інститутів. 
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Програма «Міжнародна безпека й космос» фокусувала увагу 

дослідників на технологічних аспектах національної оборони, 

міжнародної безпеки, контролю над озброєннями, 

розповсюдження зброї, тероризму і стосунків усередині оборонних 

альянсів (НАТО, американо-японський договір безпеки і т. д.). Крім 

того, в рамках програми розглядався широкий спектр проблем, 

пов’язаних із космічними польотами, дослідженням Землі з космосу, 

міжнародною співпрацею у вивченні й використанні навколоземного 

космічного простору. 

Програма «Освіта й людські ресурси» була націлена на 

критичний аналіз численних навчальних технологій, а також 

технологій, що застосовуються для догляду  й обслуговування хворих 

та престарілих. Сюди ж відносилися проблеми боротьби 

з наркотиками, розповсюдженням  злочинності й насильства. 

В рамках програми «Навколишнє середовище» переважна 

увага приділялася питанням використання й 

збереження поновлюваних і непоновлюваних ресурсів, запобігання 

забрудненням, менеджменту екологічного ризику. Оцінки включали 

також проблематику сільського господарства, управління державними 

земельними угіддями, біологічної різноманітності, забруднення води й 

повітря, ядерних, хімічних та інших відходів, кліматичних змін. 

Нарешті, програма «Здоров’я» була орієнтована на оцінку 

специфічних технологій, вживаних в клінічних і профілактичних 

цілях, а також на оцінку наслідків використання різних видів техніки 

для здоров'я людей. Ці оцінки зачіпали також істотні проблеми 

біотехнології, молекулярної генетики, досліджень мозку і поведінки 

людини. 

Результати досліджень ОТА висловлювалися у 

формі оціночних доповідей, спеціальних доповідей, технічних 

меморандумів, звітів про дослідження ситуацій (case studies) і так далі. 

Проведення дослідження з оцінки техніки від отримання замовлення 

до публікації результатів займало  в середньому 18 місяців, приблизна 

вартість виконання одного такого проекту складала 500 тис. доларів. 

Під виконання кожного проекту створювалася невелика команда 

дослідників, зазвичай 2-4 особи. У разі потреби ОТА 

укладалоконтракти на проведення досліджень зі сторонніми 

організаціями або окремими фахівцями. Крім того, у зв’язку з кожним 

конкретним проектом створювалася спеціальна консультативна рада, 

куди входили від 12 до 18 фахівців із різних галузей знання і 

представників зацікавлених в конкретній проблемі сторін. 

Завдання консультативної ради, яка збиралася 2-3 рази за час 
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здійснення проекту, полягало в аналізі альтернативних підходів, огляді 

документів і критичному розгляді проекту підсумкової доповіді. 

Досягнення консенсусу між членами консультативної ради  не було 

обов’язковим, а повну відповідальність за проект несла дослідницька 

група ОТА. У 80-і роки в ОТА одночасно велася робота над 25-30 

проектами, а для участі в консультативних радах, симпозіумах і інших 

формах зовнішньої експертизи щорічно  притягувалося до 5 тис. осіб. 

Як правило, завдання на проведення тих або інших 

досліджень давалися ОТА Радою з оцінки техніки, директором Бюро 

або головами комітетів і комісій Конгресу від імені як більшості, так і 

меншини відповідної палати. Співробітники ОТА, у зв’язку з цим, 

повинні були оперативно реагувати на зміни політичної ситуації. Тісна 

взаємодія ОТА з Конгресом не означала, проте, що Бюро з оцінки 

техніки йде від політично конфліктних проблем. 

Яскравим прикладом  у цьому плані є підготовлена Бюро 

доповідь про Стратегічну оборонну ініціативу президента Р.Рейгана 

(так звана програма «Зоряних воєн»). Ця доповідь 

викликала такі гострі дебати в Раді з оцінки техніки, що майже 

половина його членів висловилася протинадання розголосу доповіді. У 

доповіді був зроблений висновок про те, що СОІ не дозволяє 

забезпечити захист більшості американських міст у разімасованої 

ракетної атаки і що стратегічна оборона може бути реалізована лише 

стосовно обмежених цілей. У доповіді вказувалося, що ініціатива 

президента Рейгана призведе до нового витка гонки наступальних та 

оборонних озброєнь. У цьому й ряду  інших випадків висновки Бюро 

розходилися з думкою адміністрації США, а, значить, і її 

прихильників у Конгресі. В деяких випадках ОТА вступало в конфлікт 

з впливовими урядовими агентствами (наприклад, НАСА з приводу 

створення космічної станції), могутніми корпораціями й 

авторитетними громадськими організаціями. При цьому 

співробітникам ОТА доводилося відповідати на звинувачення, що 

вони намагаються блокувати розвиток відповідної технології. 

З часом почала виявлятися інституційна дилема ОТА – з 

одного боку, діяльність Бюро повинна була сприяти більшій науковій 

обґрунтованості ухвалення політичних рішень, але, з іншого боку, в 

діяльності ОТА відбувалося певне політизування науки. 

Необхідно відзначити внесок ОТА в ухвалення рішення про 

відмову від розробки надзвукових пасажирських літаків, підготовку 

доповіді «Наслідки ядерної війни»; здійснення (з 1980 р.) моніторингу 

глобального потепління клімату та наслідків «парникового ефекту»; 

дослідження кислотних дощів і перенесення повітряних поллютантів у 
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контексті політичної дії цих проблем; аналіз енергопостачання та 

енергозбереження у США; аналіз дії інформаційних технологій на  

американську систему освіти; оцінку технологій для 

збереженняресурсів тропічних лісів; аналіз використання біотехнології 

в комерційних цілях; дослідження проблем, пов’язаних з 

накопиченням радіоактивних відходів (дослідження призвело до 

ухвалення Конгресом в 1982 р. Акту про політику відносно ядерних 

відходів). 

У 1995 р. республіканська більшість Сенату США ініціювала 

рішення про закриття Бюро з оцінки техніки. І хоча в Палаті 

представників більшість конгресменів (215 проти 204) проголосували 

на підтримку подальшої роботи Бюро, рішення, однак, відбулося. 

Офіційним його обґрунтуванням була боротьба за скорочення витрат 

на діяльність Конгресу та його органів, а також недостатня 

ефективність ОТА. На ділі республіканська більшість в Сенаті вважала 

за краще ліквідовувати Бюро як «продемократичну» організацію. Хоча 

ОТА прагнуло підкреслювати свій «позапартійний» характер, її 

перший директор Е.Даддаріо був конгресменом від демократичної 

партії, а в Раді з оцінки техніки довгі роки головував сенатор-демократ 

Е.Кенеді, чий політичний вплив був дуже значним. 

Із закриттям ОТА США позбулися єдиного центру 

координації з оцінки техніки. Співробітники ОТА перейшли на роботу 

в інші урядові агентства, недержавні фонди, консалтингові фірми, 

університети та корпорації. Було створено незалежну дослідницьку 

організацію – Інститут з оцінки техніки у Вашингтоні, але масштаби 

його роботи не можна було порівняти з тими, що мали місце до 1995 р. 

Разом з тим, оцінка техніки продовжує залишатися 

важливим напрямом досліджень для багатьох американських 

університетів. 

Рішення Сенату про закриття Бюро з оцінки техніки 

призвело до очевидної втрати США лідерства у цій сфері 

міждисциплінарних досліджень, що, у свою чергу, відбилося на якості 

схвалюваних політичних рішень у таких сферах як, наприклад, 

регулювання ринку інформаційних технологій, захист авторських прав 

на програмні продукти або вироблення позиції відносно Кіотського 

протоколу. Негативні наслідки закриття Бюро з оцінки техніки стали 

вже очевидні не лише вченим, але й багатьом впливовим 

представникам американської ділової та політичної еліти. Лідерство у 

розвитку й інституціалізації досліджень в області оцінки техніки в 

1990-і роки перейшло до країн Європейського Союзу. 
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На відміну від США, у країнах Західної Європи шлях від 

обговорення проблематики оцінки техніки в наукових і політичних 

колах до інституціалізаціїоцінки техніки виявився тривалішим. 

Наприклад, у ФРН ідея оцінки техніки вперше була підтримана 

парламентською фракцією ХДС / ХСС у 1973 р., коли ці партії 

знаходилися в опозиції. Фракція висунула пропозицію про 

створення «Відомства з оцінки технологічного розвитку при 

НімецькомуБундестазі». Ця перша ініціатива викликала багато інших, 

у яких пропонувалися різні організаційні моделі, з яких, проте, жодна 

не отримала підтримки парламентської більшості. 

Сумісною резолюцією фракцій від 14 березня 1985 р. при Бундестазі 

була встановлена анкетна комісія з метою вивчення питання про 

необхідність інституційного оформлення оцінки техніки. У її 

завершальній доповіді були запропоновані три можливі моделі 

парламентської організації за оцінкою техніки, кожна з яких 

відображала бачення проблеми правлячою коаліцією (ХДС / ХСС і 

СВДП), соціал-демократами й зеленими. 

У листопаді 1989 р. Бундестаг ухвалив рішення реалізувати 

найменш амбітний з трьох запропонованих варіантів. Було створене 

Бюро з оцінки техніки (Bro fr Technikfolgenabschtzung beim Deutschen 

Bundestag / TAB), причому перші три роки його роботи 

розглядалися як пробна фаза. Діяльність Бюро з оцінки техніки при 

Бундестазі була орієнтована на поліпшення інформаційного 

забезпечення процесу законотворчості та інтенсифікацію діалогу між 

парламентом, наукою й суспільними групами. В організаційному 

відношенніробота ТАВ орієнтована на забезпечення «примату 

політики», коли ініціатива, управління та контроль за ТА-

дослідженнями здійснюється радою з числа парламентаріїв, а не 

об’єднаним співтовариством  представників науки, політики й 

громадськості, як передбачалося спочатку. Значна кількість 

авторитетних німецьких дослідників залучена до цієї праці. 

Значну активність у сфері оцінки техніки 

виявляють структури виконавчої влади ФРН, особливо Федеральне 

міністерство наукових досліджень і технологій, де ще в 1982 р. був 

заснований відділ «Оцінка техніки й майбутні завдання». Велика увага 

ТА-дослідженням приділяється і на рівні федеральних земель. Як 

приклад, можна навести заснування Академії з оцінки техніки в 

Землі Баден-Вюртемберг, створення комітету «Людина й техніка» при 

ландтазі Землі Північний Рейн – Вестфалія й оголошення програми з 

оцінки техніки в Землі Нижня Саксонія. 
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Наймасштабнішою і з найбільшим практичним досвідом в 

галузі оцінки техніки дослідницькою організацією є  Інститут оцінки 

техніки й системного аналізу (Institut fr Technikfolgenabschtzung und 

Systemanalyse / ITAS) Дослідницького центру м. Карлсруе “Техніка і 

навколишнє середовище”, в організаційній взаємодії з яким працює 

Бюро за оцінкою техніки Німецького Бундестагу (Bro fr 

Technikfolgenabschtzung / TAB). Включеність ITAS до складу 

Дослідницького центру м. Карлсруе “Техніка й навколишнє 

середовище” – одного з найбільших наукових центрів Німеччини (до 

1996 р. – Центр ядерних досліджень м. Карлсруе), – створює 

сприятливі можливості для успішного здійснення міждисциплінарних 

досліджень, дозволяючи спертися на широку природничонаукову й 

технічну підтримку інших науково-дослідних інститутів. 

Близько 60% персоналу ITAS складають представники 

різних галузей технічних та природничих наук і близько 40% – 

гуманітарних та економічних наук. У ITAS відсутній жорсткий 

організаційний поділ на відділи; роботи організовані за гнучким 

проектним принципом. В той же час практичний досвід відбору 

проектів показав доцільність створення постійних спеціалізованих 

груп у таких областях, як енергетична техніка, вторинна  сировина, 

техніка переробки відходів, інформаційні й комунікаційні технології, 

аналіз ризиків, аналіз матеріальних потоків і дослідження соціальних 

аспектів технічного розвитку. 

Паралельно з конкретними проектами ITAS веде 

методологічну роботу з подальшого  розвитку концепції оцінки 

техніки. У наукових роботах рядуспівробітників інституту 

розглядається також співвідношення оцінки техніки і технічної етики, 

особливо в контексті розподілу праці між дескриптивним аналізом 

наслідків і нормативним оціночним обґрунтуванням. 

Значне місце в роботі 

ITAS відводиться поліпшенню інфраструктури оцінки техніки. За 

завданням Федерального міністерства освіти, науки, досліджень і 

технології ITAS створив банк даних (ТА-банк даних), що 

містить інформацію про оцінку техніки (інститути, проекти і 

література) в Германії та в інших європейських країнах. Дослідницькі 

програми ITAS мають внутрішніх (в рамках Дослідницького центру м. 

Карлсруе “Техніка і навколишнє середовище”) та зовнішніх адресатів, 

до яких належать парламент і урядові органи Німеччини, ряд крупних 

німецьких і міжнародних наукових фондів, інститути Європейського 

Союзу. Фінансування багатьох проектів здійснюється за рахунок 

замовників (наприклад, Бундестагу, ряду  федеральних міністерств і 
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відомств, Німецького федерального фондунавколишнього середовища 

і так далі). 

У особливій організаційній взаємодії з ITAS працює Бюро за 

оцінкою техніки Німецького Бундестагу (TAB). Їхні взаємини 

регулюються договором між головою Бундестагу і Дослідницьким 

центром м. Карлсруе “Техніка і навколишнє середовище”. До 

завдань ТАВ, перш за все, відноситься концептуальне обґрунтування і 

здійснення проектів оцінки техніки, а також моніторинг 

суттєвих тенденцій науково-технічного розвитку. Центральне 

місце серед проектів ITAS і TAB останніми роками займає екологічна 

проблематика, зпереважною орієнтацією на дослідження різних 

способів зменшення навантаження на навколишнє середовище й 

ресурсоспоживання через скорочення матеріальних потоків 

антропогенної природи, а також на реалізацію концепції стійкого 

розвитку.  

Значна роль у розробці концепції оцінки техніки і здійсненні 

конкретних ТА-проектів належить науковим та інженерним 

об’єднанням Німеччини, а також університетам. Зокрема, 

філософській проблематиці оцінці техніки багато уваги 

приділяють філософи техніки, які викладають в університетах Берліна 

(Х. Позер і Ф. Рапп), Карлсруе (Х. Ленк), Франкфурта-на-Майні (Р. 

Рополь), Дюссельдорфа (А. Хунінг), Коттбуса (К. Корнвакс і Г. Банзе) 

та ін. Останніми роками у рядіуніверситетів Німеччини були створені 

спеціальні кафедри оцінки техніки (наприклад, у Фрайбурзькому 

університеті). 

До кінця 90-х років Німеччина міцно закріпила за собою 

провідні позиції в області оцінки техніки. Так, у 1999 р. в 15 країнах 

Західної Європи функціонували 573 дослідницькі організації, що 

займаються оцінкою техніки. З них 360 організацій є німецькими. Із 

загального числа проектів (3145, включаючи ті, що знаходяться у 

стадії планування та реалізації) більше половини (1669) також 

припадали на Німеччину. Необхідно також відзначити, що в 

порівнянні з 1991 р. кількість організацій за оцінкою техніки у ФРН 

подвоїлася, а кількість ТА-проектів – майже потроїлася. Втім, ця 

тенденція є характерною і для інших країн Європейського Союзу, 

причому в таких країнах як Австрія, Бельгія, Велика Британія, Данія, 

Франція темпи інституціоналізації є ще вищими [5]. 

Розвиток досліджень з оцінки техніки в країнах Західної 

Європи відрізняє не тільки швидке зростання кількості проектів і 

дослідницьких організацій, але також значна своєрідність 

організаційних форм і методів оцінки техніки. Так, наприклад, для 
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французького Парламентського Бюро за оцінкою наукових і технічних 

альтернатив (Office Parlementaire  

d’Evaluation des Choix Scientific et Technologiques) 

характерна «елітарна» модель, за якою депутати Національних 

зборів не тільки виступають як замовники дослідження, 

але безпосередньо його організовують і контролюють. Учені в даному 

випадку виконують лише роль консультантів основного доповідача з 

проблеми, який обирається з числа депутатів. Навпаки, провідна 

голландська організація з оцінки техніки – Інститут Ратенау – 

користується значною самостійністю, забезпечуючи наукову 

підтримку як уряду, так і парламенту Нідерландів. Інститут оцінки 

техніки у Відні входить до структури Австрійської академії наук, що 

також забезпечує високий ступінь самостійності при взаємодії 

з політичними інстанціями. 

В даний час можна говорити про виникнення цілої 

мережі ТА-організацій не лише на рівні окремих країн, але і в 

загальноєвропейському масштабі. Останньому активно сприяють 

інтеграційні процеси в рамках Європейського Союзу. 

Системоутворюючу роль у справі інституціоналізації та координації 

досліджень з оцінки техніки, як правило, грають парламентські ТА -

організації. Разом з ними зростає роль і міжнародних ТА-організацій – 

Європейської парламентської організації з оцінки техніки, 

Європейської науково-технічної обсерваторії, Європейської 

мережі оцінки техніки, Міжнародної асоціації оцінки техніки і 

прогнозування та ін. 

Нарешті, ще одна важлива тенденція в інституційній та 

методичній еволюції оцінки техніки полягає в апробації і 

розповсюдженніТА-процедур, орієнтованих на ширшу 

суспільну участь в підготовці та ухваленні політичних рішень. 

Піонером в практичному застосуваннітакого роду процедур 

виступила Датська рада з техніки. Провідна ТА-організація Данії з 

початку 90-х років організовує так звані консенсус-конференції – 

суспільні слухання, в ході яких спірні питання спільно обговорюються 

експертами й неспеціалістами, що представляють зацікавлені 

суспільні круги. В даний час консенсус-конференції, публічні дебати, а 

також інші методи інтерактивної та партиціпативної оцінки техніки 

стають звичною формою роботи провідних ТА -організацій більшості 

країн Західної Європи. Розширюється й тематика дебатів в 

рамках процедур оцінки техніки, зокрема, завдяки ґрунтовнішому 

обговоренню ціннісних аспектів і моральних імплікацій 

застосування новітніх технологій. Тим самим проводиться свідома 
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лінія на реальну демократизацію техніко-

політичної діяльності,недопущення експертократичних тенденцій. 
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Інститут досліджень науково-технічного потенціалу 

та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України»  

 

Професія вченого – проблеми формування  

професійної мотивації студентської молоді12×  

       

ДУ «Інститут дослідження науково-технічного потенціалу та 

історії науки ім.Г.М.Доброва НАН України» в рамках виконання теми 

«Формування привабливості професії вченого та позитивного 

ставлення українського суспільства до науки»  провів опитування 

студентської молоді  щодо наукової компетентності, розуміння 

важливості сучасної науки і технологій для розвитку України, ролі 

Національної академії наук України. Метою опитування було 

виявлення можливостей та проблем професійної реалізації молодих 

науковців України. 

Ключові слова: студентська молодь, професійна діяльність, наука, 

вчений. 

 

SI "G.M. Dobrov Institute for scientific and technological potential and  

science history studies NAS of Ukraine" in the framework of the project "the 

creation of attractiveness of the academic profession and a positive attitude 

of Ukrainian society towards science" conducted a survey of students on 

scientific competence, an understanding of the importance of modern 

science and technology for development, the role of the National Academy 

of Sciences of Ukraine. The aim of the survey was to identify opportunities 

and challenges in professional development of young scientists of Ukraine.  

Key words: students, professional activity, professional motivation, 

academic profession, scientist. 

 

Успішне функціонування науково-технічної сфери залежить 

від соціально-економічних, політичних, культурних тощо чинників. 

Водночас чи не найважливішим є збереження і розвиток  кадрового 

потенціалу, забезпечення спадковості наукових традицій, успішності 

функціонування наукових шкіл, передачі досвіду виконання наукових 
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досліджень, що потребує постійного поповнення науки 

молодими кадрами, та підтримки вікового балансу. Адже у 

науковому колективі для ефективного функціонування в 

певній пропорції повинні бути в наявності всі вікові групи, 

кожна з яких виконує свою функцію в дослідницькому 

процесі [1,с.5; 2,с.147-155]. Окрім того, залучення молоді до 

наукової діяльності розв’язує разом з когнітивними, важливі 

соціальні проблеми – соціалізації, розвитку потенціалу 

талановитої молоді і його використання в інтересах 

інноваційного розвитку країни. Наявність молоді серед 

вчених сприяє підвищенню привабливості науки в 

суспільстві, формує позитивний імідж.  С.Каназава 

вивчивши інтелектуалі біографії 280 вчених стверджує про 

наявність так званої медіальної вікової лінії, після перетину 

якої, різко знижується продуктивність наукової праці [3]. 

Хоча подібні твердження піддаються аргументованій 

критиці, яка спирається на емпіричні дослідження 

продуктивності видатних вчених які демонструють, що 

зазвичай інтелектуальна праця не має вікових обмежень. 

Більше того, Тайлер Коуен в праці [4] аналізуючи 

трансформації основних інституцій в ХХІ столітті,  

приходить до висновку, що «юні таланти» зможуть 

проявляти себе лише в сферах, які лише починають 

формуватися і не потребують узагальнення великих масивів 

попередніх напрацювань. Наприклад, соціальні мережі на 

основі використання інформаційно-комунікаційних 

технологій новітній феномен, і Марку Цукенбергу вдалося 

досягти успіху саме тому, що не потрібно було шукати свій 

шлях, аналізуючи масу реалізованих проектів, просто 

реалізувати свій власний, звичайно, вдалий задум. Навпаки, 

у сфері розвинених наукових дисциплін все інакше. 

Б.Уайнберг і Б.Джоунсон проаналізували віковий склад 

лауреатів 525 Нобелівських премій з фізики, хімії, медицини 

які присуджували з 1900 по 2008рр. Виявилося, що середній 

вік вчених на момент висунення  ідеї за яку згодом було 

отримано цю нагороду, зростав. Середній вік фізика, який в 

1905 році отримав Нобелівську премію був 37 років, а в 1985 

р. – 50 років. За цей же період у хіміків він збільшився з 36 

до 46 років, фахівців медичної галузі – з 38 до 45 років. 

Якщо до 1905 року 20% лауреатів були нагороджені за 

відкриття зроблені ними до 30 років, то 2000 року таких 
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майже не залишилось [4,c.249].  Проте наведені приклади зовсім не 

применшують актуальності піклування про спадковість професійних 

традицій в науці. Тим більше, що ця проблема є актуальною для 

багатьох країн світу.  

Як свідчать результати порівняльного аналізу окладів, 

винагород, умов найму професорсько-викладацького складу 28 країн, 

більшість представників академічної професії переживають зараз не 

найкращі часи. Їх заробітна плата зменшується із-за інфляції, вона 

незрівнянна з доходами представників інших професій з схожою 

кваліфікацією. Зберегти позицію приналежності до середнього класу 

стає все важче і як правило, за рахунок додаткової занятості. Гарантій 

постійного найму стало менше, а звітів більше. Головна проблема 

зараз полягає в тому, що найталановитіших молодих людей більше не 

приваблює академічна робота [5, с.32].  Інститутом соціології НАН 

України в рамках моніторингових опитувань «Українське суспільство» 

2015р. [6]  на питання «Як, на Ваш погляд, змінився престиж професії 

науковця в нашому суспільстві за останні роки» були отримані 

невтішні відповіді. Зокрема 32,5% вважає, що престиж професії 

науковця суттєво знизився, ще 16,8% - дещо знизився.  Загальна 

тенденція зниження привабливості праці вченого і викладача 

університету актуалізує вивчення налаштованості молоді до 

дослідницької діяльності. Залучення молоді до науки – необхідна 

умова розвитку не лише інституту науки, а сучасного суспільства 

загалом. 

      Існують об’єктивні обставини падіння привабливості академічної 

кар’єри і вони пов’язані не лише з незадоволенням заробітною платою, 

хоча фахівці з подібним рівнем освіти, але які працюють в інших 

сферах, пов’язаних з практикою, бізнесом мають значно вищий рівень 

доходів, але сама по собі заробітна плата не відображає ситуації 

привабливості академічної професії. Будь-яка творча праця, до якої 

належить і академічна професія, має дуже потужні внутрішні стимули, 

«стимулює себе сама». Йдеться про те, що без особистого бажання і 

інтересу, та наполегливої роботи навіть в неробочий час, сфера 

творчості не зможе бути реалізована. Задоволення від досягнень у 

творчості не може бути виражене в матеріальному еквіваленті.  

Дослідники відзначають, що «навряд чи багато викладачів займаються 

академічною кар’єрою заради потенційного доходу, який дає 

професія» [5с.35]. Популярність даної професійної сфери залежить від 

значно ширшої кількості чинників, які мають загальну назву – 

академічна винагорода, яка ідентифікується з нематеріальним доходом 

і має цінність що дозволяє компенсувати нижчий рівень грошового 
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доходу порівняно з альтернативними видами занятості.   До 

академічних винагород відносять комплекс феноменів академічної 

свободи які стосуються як змісту праці, так і її організації: свободи 

вибору теми досліджень, можливість планувати свій робочий час і 

приймати рішення про організацію своєї праці, наявність системи 

академічної мобільності, наявність творчого фахового середовища, 

здатного давати неупереджені критичні оцінки, можливість мати 

додаткову роботу, велика відпустка та достатньо великий ресурс 

вільного часу, які як правило використовуються не лише для 

відпочинку, але й для підвищення власного інтелектуального рівню, 

при цьому соціальний престиж, гарантовані соціальні гарантії, захист 

від можливості втратити роботу у результаті свавілля роботодавця, що 

нерідко трапляється в комерційній сфері. Сама ж зарплата складається 

з базової ставки, а також бонусів, надбавок, субсидій. Тривалий час 

наявність т.з. академічних винагород пом’якшувало ситуацію з тим, 

що заробітна плата дослідників і викладачів, як правило була нижчою 

від фахівців з подібною освітою, та рівнем кваліфікації. Існувала 

думка, що така ситуація є позитивною, адже дозволяє відсіювати 

випадкових для науки людей, тобто тих, які розглядають науку лише 

як сферу заробітку грошей, як звичну професію і не цінують 

академічних винагород, та тих переваг які вони дають. Хоча існують 

проблеми  з певними видами академічних винагород, скажімо, 

академічна мобільність, вона констатується, але повною мірою 

реалізується лише в небагатьох країнах, і лише для видатних вчених.  

    Водночас не дивлячись на специфічність винагород академічної 

професії, існує певна межа матеріального забезпечення, нижче якої 

виникають складності в залученні і утриманні фахівців високої 

кваліфікації. 

Порівняльний аналіз окладів, винагород та умов найму різних країн [5] 

продемонстрував, що досягти по рівню зарплати середнього класу 

викладачам і дослідникам багатьох країн стає все важче, в деяких 

випадках це вдається лише завдяки додатковій занятості. Можливість 

мати додаткову роботу, що теж є стимулюючим елементом 

академічних винагород, особливо якщо цей вид занятості дозволяє 

підвищувати професійний рівень (скажімо, викладання в іншому 

університеті, дослідницька робота), а не є лише засобом виживання, 

також в багатьох випадках нівелюється і зводиться до звичного 

підробітку.  

     Головна сучасна проблема академічної професії полягає в тому, що 

інформаційне суспільство, глобалізаційні процеси створюють умови 

для нівелювання  чинників академічних винагород. Поява і поширення 
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т.з креативних професій разом з можливостями інформаційних 

технологій створюють ситуацію, коли особливості академічних 

професій і відповідні їм академічні винагороди, які гарантували 

привабливість даної професійної сфери, знаходять поширення і в 

інших видах діяльності, наприклад, дизайні, маркетинговій діяльності, 

журналістиці, рекламі,  деяких ІТ фірмах тощо. Ці професії за межами 

«башти із слонової кості» пропонують винагороди у вигляді свободи 

організації свого робочого часу, наявність стимулюючого 

професійного середовища, високого відсотку творчої, розвиваючої 

праці, «зовнішній» соціальний престиж [7, с.416]. Окрім того ці 

професії через те, що їх діяльність має безпосередній зв'язок з 

практикою, з замовниками  мають значно вищий рівень доходів, відтак 

академічні професії стикаються з кадровими проблемами, проблемами 

залучення талановитої молоді, відтоком кращих фахівців. 

 Завдання даного дослідження полягало в виясненні налаштування 

студентської молоді пов‘язати свою професійну кар’єру з науковою 

діяльністю, наявність соціокультурної мотивації до дослідницької 

діяльності. Соціокультурна мотивація включає комплекс соціальних і 

культурних уявлень про цілі наукового пізнання, які відображають 

суспільний статус науково-пізнавальної діяльності і обумовлюють 

суб’єктивно-особистісну зацікавленість в ній. Тобто схиляють людей 

до цієї діяльності, наділяючи її соціально-культурними сенсами в очах 

суспільства загалом і кожного окремого вченого[8,с.109] А також 

виявити наявність прямої кореляції між обізнаністю щодо розвитку 

науки і бажанням  професійно займатися науковими дослідженнями. 

     Основним джерелом поповнення наукових кадрів є випускники 

вищих навчальних закладів - майбутні аспіранти та здобувачі. Тому 

вивчення налаштування студентської молоді щодо наявності в них 

бажання пов‘язати свою професійну кар’єру з науковою діяльністю є 

важливим компонентом аналізу проблеми з метою осмислення 

ситуації і прийняття відповідних заходів. 

Питання кар’єрної мотивації має декілька аспектів: змістовний  – 

наявність певних знань щодо здобутків науки, поінформованості щодо 

стану її розвитку; емоційно-оціночний – відображає сприйняття науки 

та наукової діяльності в параметрах «позитивний – негативний», 

«корисний – шкідливий», «пріоритетний - другорядний»; 

індивідуально-мотиваційний - виражає налаштування на певний вид 

діяльності. Робоча гіпотеза дослідження виходить з припущення, що 

висока поінформованість, позитивна оцінка впливу на суспільні 

процеси з великою долею ймовірності свідчить про наявність 

налаштування пов‘язати професійну діяльність з науковою сферою. 
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Проте звичайно в даному випадку йдеться лише про можливість. 

Дійсністю дана можливість може стати лише при наявності інших 

чинників – економічних, політичних, здатних створити сприятливі 

умови для розвитку науки і сформувати зацікавленість в її розвитку в 

бізнесових, виробничих сферах.   

    Було проведено анкетування студентів 1, 2 та 4 курсів  трьох вищих 

навчальних закладів м. Києва (Київський національний університет 

ім.Тараса Шевченка, Національний авіаційний університет, Київський 

національний університет будівництва і архітектури). Опитано – 400 

студенти, вибірка включала соціогуманітарні – 64, фізико-математичні 

– 92, природничо-наукові – 80, технічні – 164 спеціальності. 

Встановлення змістовних чинників налаштування молоді пов‘язати 

свою професійну кар’єру з науковою діяльністю передбачало 

експлікацію суб’єктивних та об’єктивних складових. Зокрема 

виявлення стану самооцінки власної поінформованості щодо розвитку 

науки в Україні, в світі, у власному вищому навчальному закладі,  у 

Національній академії наук України, а також ставилося завдання 

назвати прізвища тих, хто на їхню думку є видатними вченими.   

Самооцінка стосовно поінформованості щодо стану розвитку 

науки в Україні (33,7%), в світі (52,1%), і навіть у закладі де 

навчаються (38,8%) досить низька (табл.1.). Водночас більшість 

опитаних вважає, що про стан розвитку науки в світі вони знають 

більше ніж в Україні. Є над чим задуматися українським вченим. 

Найнижча поінформованість стосовно стану розвитку науки в НАН 

України (9,95%). Дана ситуація цілком відповідає загальному стану 

поінформованості українського суспільства щодо досягнень науки і 

техніки Національної академії наук України. За даними Інституту 

соціології [6] дуже добре ознайомлені з досягненнями НАН України – 

1,4%, досить добре ознайомлені – 8,7%. 

 

Табл.1. 

•   Чи вважаєте Ви себе поінформованими стосовно стану розвитку 

науки: 

 Так % Ні % Важко 

сказати 

% 
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В Україні  

 

133  

 

 

333.7 

 

112 

 

28.21 

 

152 

 

38.29 

В світі 200 

 

552.1 69 17.96 115 29.95 

У Вашому 

ВНЗ 

154 

 

338.8 130 32.82 112 28.28 

У НАН 

України 

39 

 

99.95 226 57.65 127 32.39 

 

 

 

         Проте незважаючи на неоднорідній рівень інформованість, 

опитані вважають, що    сучасна наука для розвитку потребує 

різноманітних організаційних форм (табл.2).        

 

Табл.2. 

• Яка  інституційна структура на Ваш погляд найбільш повно 

відповідає потребам сучасної науки:   

 К-сть  % 

Академія наук 138 35.48 

Університет 108 27.76 

Науково- 143 36.76 
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дослідна 

лабораторія 

 

 
       Питання  «Кого Ви вважаєте видатним вченим ХХ століття?» 

виявилося важким для багатьох опитуваних, не залежно від того, чи 

планують вони в майбутньому займатися науковою діяльністю чи ні.  

Не дало відповіді на це питання 240 респондентів, тобто 60%. 

       Питання про джерела отримання наукової інформації мало на меті, 

з одного боку, з‘ясувати  яким джерелам надається перевага, а з 

іншого, можливості залучення інших джерел (табл.3). Цілком 

очікувано студентська молодь віддала перевагу Інтернет  ресурсам 

(52%) та засобам масової інформації(65,75%). Це підтверджує 

необхідність відродження і інших засобів популяризації науки, 

зокрема, науково-популярної літератури та часописів. А також 

інтенсивного і головне методичного використання можливостей 

Інтернету. 

Табл.3. 

• З яких джерел Ви отримуєте інформацію стосовно розвитку науки: 

(опитані мали можливість обрати кілька варіантів відповідей) 

Джерела 

інформації  

К-сть % 

З фахової 

літератури 

34 8.5 

З засобів 

масової 

263 65.75 
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інформації 

З науково-

популярної  

літера-тури 

55 13.75 

З Інтернету 208 52 

 

 
         Виявлення емоційно-оціночних чинників налаштування молоді 

пов‘язати свою професійну кар’єру з науковою діяльністю передбачає 

аналіз суб’єктивної оцінки впливу науки на різні сфери життя людини 

та суспільства, зокрема на рівень життя, на суспільну мораль, на умови 

праці, на економічний розвиток,  а також встановлення соціальних 

пріоритетів державної підтримки (табл.4).    

 

Табл.4. 

•   Який на Вашу думку вплив має наука на сфери суспільного життя 

 

Вплив 

науки  

Пози

тив-

ний 

% Нега-

тив-

ний 

% Не 

впли-

ває 

% Не 

знаю 

% 

На рівень 

життя 

342 886.58 7 11.77 34 88.6 12 33.03 

На 

суспільну 

мораль 

253 664.87 20 55.12 74 118.9

7 

43 111.0 

На умови 

праці 

336 884.42 5 11.26 36 99.04 19 44.77 

На рівень 

економіч-

337 884.67 10 

 

22.51 26 66.53 25 66.28 
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ного 

розвитку 

 

 

 

 

      Загалом спостерігається одностайність позитивної оцінки впливу 

науки на виділені сфери суспільного буття. Що в цілому повинно 

свідчити про високий статус науки в суспільстві. Лише щодо оцінки 

впливу науки на суспільну мораль є деякі сумніви. Які, можна 

припустити, пов’язані з розмаїттям детермінацій сфери моралі. 

Зокрема великої ролі традицій, релігійного світогляду тощо. Такі 

результати цілком збігаються з даними опитування жителів ряду 

європейських країн та США [9, с.384].  

   Серед нагальних пріоритетів державної політики студентська 

молодь виділяє передусім освіту, і це цілком закономірно (табл.5). 

Освіта - це те що їх стосується і хвилює  безпосередньо в даний 

момент часу. Водночас, дані сфери знаходяться в тісній взаємодії. І 

власне рівень розвитку і освіти, і медицини, в кінцевому рахунку, 

залежатиме від стану науки, тому вони і отримали практично 

однаковий рівень підтримки.  

 

Табл.5.  

• Пріоритетом державної політики має бути розвиток: 

(опитані мали можливість обрати кілька варіантів відповідей) 

 

Пріоритети 

розвитку 

К-сть % 
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Освіта 252 63 

Наука 149 37.25 

Медицина 130 32.5 

 

 
     Вирізнення індивідуально-мотиваційних чинників  виражає 

налаштування на певний вид діяльності і дозволяє сформувати 

своєрідний образ професії вченого (табл.6). 

Табл.6. 

• Які риси характерні для професії вченого?  

( відповідь на питання передбачала  можливість обрати кілька 

варіантів) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Професія 

вченого 

К-

сть 

% 

Творча 

професія 

130 32% 

Корисна для 

суспільства 

295 73.3% 

Колективна 

діяльність 

76 19% 

Престижна 

професія 

55 13.75% 

Професія, яка 

дозволяє 

заробляти на 

життя 

42 10.5% 
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       Переважна більшість опитаних погоджуються, що професія 

вченого корисна для суспільства (73,%), вважають її творчою 

професією(32%), яка потребує колективної діяльності(19%). Водночас, 

незважаючи на досить привабливий образ науки, вважають, що ця 

професія дозволить заробити на життя – 10,5%.  Незважаючи на це, 

виявили бажання пов‘язати професійну діяльність з наукою  – 22,75% 

(129абл..7). Багато це чи мало, зробити висновок можна лише в 

контексті  комплексного аналізу ситуації. Адже не таємниця, що 

непоодинокі випадки, коли навчання в аспірантурі розглядається як 

можливість відтермінувати проблему працевлаштування, чи 

вирішення ще якихось особистих проблем.   

 

Табл.7. 

• Чи хотіли б Ви свою професійну кар’єру пов‘язати з науковою 

діяльністю? 

 К-сть % 

Так 91 22.75 

Ні 268 67 

Не 

визначились 

41 10.25 
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        Була зроблена спроба виявити залежність стосовно наявності 

знань щодо розвитку науки, зокрема спроможності назвати прізвища 

видатних вчених ХХ століття, і бажанням фахово займатися наукою 

(табл.8).  Але виявилося, що прямої кореляції не існує. Зокрема, з тих, 

хто відповів на це питання і тих хто не відповів, кількість бажаючих 

пов‘язати свою професійну кар’єру з науковою діяльністю і тих, хто 

цього не планує практично однакова.  

 

   Табл.8.    

 

Чи хотіли б Ви 

пов‘язати 

свою 

професійну 

кар’єру 

з науковою 

діяльністю? 

 

К-сть % з них 

назвали 

прізвища 

вчених ХХ 

століття 

% 

Так 91 22.75 43 47.3 

Ні 268 67 117 43.66 
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Не 

визначились 

41 10.25 7 17.01 

   

 

Причина такого стану пояснюється мотивацією займатися, або 

не займатися наукою.  Мотиви, які схиляють до наукової діяльності 

можна розділити на два напрямки - інтравертний та екстравертний, які, 

одначе, об’єднані романтичними уявленнями і ідеалістичними 

спрямуваннями. Інтравертні мотиви – особистий інтерес і бажання 

самовдосконалення, розвитку пояснюють тим, що «заняття наукою це 

– еволюція особистості», тому, що «подобається пізнавати світ», 

«цікаво створювати речі, яких не було». Екстравертний мотиви –  

прагнення бути корисним суспільству, сприяти розбудові 

майбутнього, покращити життя в Україні для себе і прийдешніх 

поколінь. Типові пояснення – хочу займатися наукою «щоб приносити 

користь суспільству», «змінити майбутнє», «принести користь Україні, 

від розвитку технологій залежить рівень життя». 

Натомість чинники, які відвертають молодь від науки 

переважно обумовлюються прагматичними та матеріальними 

причинами, усвідомленням низького статусу професії в суспільстві: 

мізерна заробітна плата, відсутність перспектив для науковця в 

Україні, слабка лабораторно-приладна база наукової сфери в Україні. 

Найповніше це виразив студент 2 курсу: «Не бачу сенсу. А за що 

жити?», «займатися наукою не перспективно», «професія вченого не 

цінується», «наукова діяльність більше хобі ніж професія». Деякі 

студенти мотивуючи небажання займатися наукою відзначили 

складність праці дослідника, наприклад, «надто велика 

відповідальність», «потрібен великий досвід і багато сил», «немає 

достатнього рівня знань», «немає відповідних рис характеру». 

Проте трапляються відповіді які свідчать, що молодь цілком 

усвідомлює проблеми розвитку науки і це також впливає на вибір 

професійної діяльності:  «В нашій країні існує маса факторів, які 

суперечать ефективному розвитку науки, крім того, науковців, на жаль 

намагаються не помічати», «немає умов для заняття наукою», 

«інвестори бояться вкладати кошти в розвиток української науки». 
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    Тобто майбутні науковці, ймовірно, будуть ідеалістами і 

оптимістами попри всі негаразди, це не так і погано. Зрештою, вчені як 

правило завжди були сподвижниками і альтруїстами, але чи не 

розіб’ються їхні ідеали на скелях проблем матеріального забезпечення 

науки та побуту? І головне, чи будуть потрібними їхні дослідження  

суспільству, виробництву, бізнесу? Водночас опитування 

продемонструвала низький рівень поінформованості молоді про стан 

та здобутки в Україні, а особливо стосовно досліджень НАН України. 

Виправити цю ситуацію можна лише більш активними діями вчених 

НАН України спрямованими на широке оприлюднення власних 

здобутків.  
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Цінності соціальної експертизи як чинник  

формування світогляду науковця13× 

         

       У статті аналізується орієнтація на світ цінностей як головне 

ядро соціальної експертизи, основним завданням яких є формування 

світогляду наукового співробітника. 

        Ключові слова: експертиза, цінності, експертна оцінка, 

виховання, спілкування, освіта. 

This article analyzes orientation on the world of values as a kernel of social  

expertise, the main task of which is formation of a scientist’s worldview. 

        Key words: expertise, values, expert evaluation, upbringing, 

communication, education. 

 

Орієнтація на світ цінностей, життєвих смислів – це 

найістотніше ядро соціальної експертизи. Ця зміна орієнтації 

зумовлює і зміну процедури. Сцієнтистськи налаштований дослідник, 

який редукує все до суб’єктно-об’єктних відносин, до суто 

функціонального аспекту, природно, вершиною науковості вважає 

вимірювання. Якісний підхід для нього – це те, що беззаперечно 

потрібно подолати. Але що таке вимірювання цінностей?! Адже це 

безглуздя! І не тому, що не можна вигадати відповідні процедури 

(хоча, як показує досвід, і це доволі важка справа). Вимірювати 

цінність – це те ж саме, що цілковито звести «нерозчинний залишок» 

(сутність!) цілісності до структур та функцій або уявити метафору за 

аналогією з принциповою схемою технічного приладу. 

В соціальній експертизі, навпаки, всі точні (у кількісному 

розумінні) процедури мають допоміжне технологічне значення 
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стосовно головної аксіологічної ланки – якісної оцінки з позицій 

певної системи (те, що окремі моменти тут можуть бути подані за 

допомоги шкал, суті справи не змінює). Так, якщо певний спосіб 

освоєння  території буде визнано відповідним або не відповідним 

прийнятій системі цінностей, то саме в цьому полягає головне 

завдання соціальної експертизи. Зрозуміло, що ця експертиза має йти 

пліч-о-пліч з техніко-економічною експертизою, яка дасть змогу 

здійснити вибір оптимальних засобів. Йдеться не про протиставлення 

чи якесь ранжування цих двох типів експертизи: вони обидва є 

необхідними й доповнюють один одного. Проблема полягає в тому, що 

саме брати за точку відліку: наявні засоби за цінностей, що «зрозумілі 

самі по собі» (на кшталт прогресу, «наздогнати та перегнати» тощо), 

коли реалізують технократичний підхід, або ж самі цінності, під які 

здійснюють підбір засобів (або чесно визнають утопічність програми, 

якщо ці засоби не можуть бути отримані шляхом, що суперечить 

базовим цінностям, - згадаймо суперечку кінця 1920-х років про шляхи 

індустріалізації), коли реалізують гуманітарний підхід. За 

технократичного підходу все вирішує поєднання «волі до влади» 

адміністратора та/або ідеолога з техніко-економічними можливостями, 

що їх розраховують або обчислюють прагматики. 

Система цінностей (базових орієнтирів суспільної та 

індивідуальної свідомості, які дають змогу відповісти на запитання «в 

ім’я чого?» й тим самим виконують функцію аксіоматичної – в рамках 

певного типу свідомості – підстави вибору напрямку та способу 

діяльності), з якою співвідносять предмет соціальної експертизи, є її 

ціннісною підвалиною. Зрозуміло, залежно від сфери діяльності, в якій 

здійснюють експертизу, можна виявити безліч різних ціннісних 

підстав та предметів експертної оцінки. Проте, по-перше, у будь-якому 

разі в аксіологічній матриці як підставі оцінки мають бути 

репрезентовані обидва ці компоненти з урахуванням їхньої специфіки: 

система цінностей та модель предмета оцінки. По-друге, мабуть, 

можна й потрібно виокремити інваріантну матрицю, яка незалежно від 

різновиду діяльності (скажімо, починаючи з охорони природи й 

закінчуючи організацією міжнаціональних відносин) міститиме в собі 

ключові цінності людської діяльності загалом і класифікатор головних 

предметів соціальної експертизи (здійснюючи декомпозицію та синтез 

його компонентів, можна отримати скільки завгодно конкретні 

предмети оцінки). 

Ключові цінності – це аксіологічні ядра, орієнтири сутнісних 

сил людини, тобто тих інтегральних якостей, які є необхідними та 

достатніми для виявлення специфіки людської діяльності. Питання про 
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їх систему не має загальноприйнятного рішення, а ті варіанти, які 

свого часу були запропоновані, також потребують серйозного 

дороблення. Тут ми подамо робочу версію інваріантного рівня 

ціннісної підстави соціальної експертизи. 

Для розуміння цього варіанту його необхідно (хоча б на рівні 

загальних контурів) розташувати у тому цілісному контексті, з якого 

його було «видобуто», дати гранично стислу характеристику 

структури розроблюваної нами системи інваріантних (базових, 

ключових, фундаментальних) людських цінностей. Ця система 

включає три головні рівні: безпосередніх результатів, 

опосередкованості та глибинного спілкування. На першому з них 

виокремлюють як головні аспекти життєдіяльності суб’єкт-об’єктне 

перетворення та суб’єкт-суб’єктне спілкування з відповідними їм 

ключовими цінностями багатства та визнання. На другому рівні 

розглядують ту систему універсальних аспектів життєдіяльності та 

відповідних цінностей, яка забезпечує досягнення безпосередніх 

результатів (багатства та визнання). 

Специфіка соціальної форми руху матерії полягає не просто у 

наявності перетворення та спілкування, але й у тому, що вони мають 

опосередкований характер і це опосередкування забезпечується за 

допомоги штучних засобів – посередників: засобів перетворення 

(техніки у широкому розумінні цього слова) та засобів спілкування 

(інформаційних посередників, що регулюють спілкування). У свою 

чергу, специфіка штучних засобів-посередників полягає в тому, що їх 

створюють люди за програмами та проектами, також створеними 

ними, не заданими природою. Таким чином, має місце подвійне 

опосередкування: реальне та ідеальне, засобами реалізації та засобами 

програмування, штучними у виконані та штучними у задумі. Якщо 

виокремити найголовніше, то реальне та ідеальне опосередкування 

орієнтоване на цінність володіння безпосередніми результатами 

багатства та визнання (що з того, коли ці результати у принципі десь є, 

але певній конкретній людині не гарантовані можливості, що 

забезпечують володіння ними?!). 

В суб’єкт-об’єктному аспекті, тобто аспекті перетворення, 

реальне володіння багатством забезпечується певними відносинами 

власності (хто та як володіє, розпоряджається засобами та 

результатами перетворення та використовує їх), а ідеальне володіння – 

пізнанням об’єкта («знання – сила», Ф.Бекон), орієнтованим на 

отримання істини. У суб’єкт-суб’єктному аспекті, тобто аспекті 

спілкування, реальне володіння визнанням забезпечується певним 

аналогом власності на засоби та результати перетворення – гарантією 



Наука. Освіта. Вчений.                                  
          

                                                             136                        274 

 

 

доступу до засобів та результатів спілкування (що так як забезпечує 

цей доступ), а ідеальне володіння – розумінням іншого суб’єкта, 

зорієнтованим на взаємопроникнення в правду один одного. Власність 

та знання гарантують певний статус у системі суб’єкт-об’єктних 

відносин, доступ до засобів та результатів спілкування та розуміння – 

статус у системі суб’єкт-суб’єктних відносин. 

Перетворення та спілкування, їх реальне та ідеальне 

опосередкування організуються в єдину цілісність людської 

життєдіяльності (або мають місце деградація та розпад цілісності) на 

третьому рівні – рівні глибинного спілкування. Його аспекти та 

цінності об’єднують суб’єкт-об’єктний та суб’єкт-суб’єктний аспекти 

на підґрунті, на якому є вихід на рівень безконечного, такий рівень, де 

протилежність суб’єкта та об’єкта втрачає сенс. Фундаментальними 

цінностями, так би мовити, останніми розпізнавальними 

категорійними віхами на цьому шляху є цінності свободи 

(самовираження неповторності, унікальності, монадності суб’єкта, 

його екзистенції) та співпричетності (потреби в освяченні своєї 

діяльності прилученням до універсуму, найвищої цілісності, 

трансценденції), взяті в їхній напруженій взаємодії. 

Синтез усіх цих цінностей у підсумку – і теорії, і на практиці – 

дає загальне уявлення про місце людини у світі і відповідну ціннісну 

орієнтацію (від гамлетівського «Бути чи не бути?» до фромівського 

«Мати чи бути?»), яка найбільш репрезентативно відображає 

аксіологічну сутність певної культури (наприклад, існує орієнтація на 

нірвану у давньоіндійській культурі, на міру в усьому – в античній, на 

фаустівську владу над світом – у західно-європейській, на отримання 

«хліба та видовищ» - у так званій масовій культурі всіх часів та 

народів тощо). В культурах різного типу виокремленні ключові 

цінності, життєві смисли наповнюються різним, аж до 

взаємовиключних ситуацій, змістом, але структурно засадовою для 

будь-якої культури є саме такого роду вихідна аксіологічна матриця. 

Надалі перед нами стоять два завдання: 1) розкрити зміст тих 

цінностей, які безпосередньо увіходять до ціннісних підстав соціальної 

експертизи (цінностей суб’єкт-суб’єктного спілкування, його 

забезпечення та глибинного спілкування); 2) конкретизувати, 

декомпозиціювати ці базові цінності, щоб отримати систему, що 

підлягає операціоналізації на прикладному рівні. 

Одна з базових цінностей – визнання. Під визнанням ми 

розуміємо такий результат спілкування суб’єктів будь-якого рівня та 

природи, який зумовлює статус, положення певного суб’єкта  у світі 

суб’єктів. Визнання може мати дуже різний характер (залежно від 
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форм спілкування), його можна досягати за допомоги різних засобів 

(залежно від форм спілкування). Наприклад, у міжнаціональних 

відносинах можна добиватися визнання ідентифікації з певною 

національно-культурною спільнотою, визнання права на взаємне 

прилучення до цінностей національних культур, що увійшли у діалог, 

визнання права на незалежність. Різні форми спілкування зорієнтовані 

на досягнення різних результатів, будь-яких з них надалі може бути 

отримано з допомоги різних засобів, на різних рівнях спілкування: 

через застосування влади, через апеляцію до вигоди чи зиску, на ґрунті 

моральнісності тощо (говорячи мовою сучасної публіцистики, силою, 

гривнею чи совістю). Ми виокремлюємо три головні форми та п’ять 

рівнів спілкування.  

Підставою для виокремлення форм спілкування є можливі 

результати діалогу, окреслені М.М.Бахтіним. Спілкування може бути 

зорієнтоване (як показано у наведеному вище прикладі), по -перше, на 

злиття спілкувальників у нову спільноту синтез культур, тобто на 

взаємоідентифікацію; по-друге, на прилучення до цінностей одне 

одного зі збереженням самостійності; по-третє, на відособлення, 

досягнення самостійності та самоідентифікації (в ідеальному випадку 

це, говорячи словами М.М.Бахтіна, «розмежування, але без бійки на 

межі»). [1, 18] 

Підставою для виокремлення рівнів спілкування є градація 

способу реалізації ціннісних орієнтацій форм спілкування залежно від 

співвідношення рівня суб’єкт-об’єктності (спілкування з тенденцією 

його тяжіння до перетворення, до «обробки людей людьми») та 

суб’єкт-суб’єктності (спілкування з тенденцією його до перетворення 

на самоцінність). М.С.Каган у полемічних виступах з цього приводу 

зводить спілкування виключно до його найвищої форми, вважаючи, 

що інші його рівні – «це нижчі щаблі становлення спілкування». [2, 31] 

Не будемо сперечатися про слова. Мабуть, тут має місце той самий 

випадок, коли, вимовляючи слова «моральнісність», «краса», 

«культура», мають на думці епітети «справжні», «достеменні» (маючи 

на увазі те, що саме уявляється мовцю справжнім та достеменним). На 

жаль, якщо бути реалістом, то можна й потрібно не тільки мріяти про 

моральнісність, естетику та культуру «нової людини», але й 

досліджувати їх у всіх реальних спільнотах (включаючи, скажімо, 

криміналітет). (Побутує вислів, що ботанікові байдуже, чи троянду 

вивчати, чи кропиву.) Те саме має рацію й стосовно спілкування. 

«Розкіш людського спілкування» - це чудово, але й двобій суб’єктів, 

коли один з них, проникаючи у внутрішній світ іншого, намагається 

перетворити його на об’єкт, - це теж спілкування. 
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У пропонованій нами класифікації рівнів спілкування першим 

(нижчим, найбільш наближеним до суб’єкт-об’єктних відносин) є 

рівень рефлективних ігор, ключовою цінністю якого є влада. На цьому 

рівні один суб’єкт намагається перетворити іншого на об’єкт своїх 

маніпуляцій, впливаючи на нього примусом (інформаційним, 

фізичним, психологічним тощо), але на ґрунті розуміння його як 

суб’єкта. 

          Усвідомлення рівності сил та/або прагнення до більш 

безпечних та конструктивних стосунків дають змогу перейти на 

другий рівень спілкування – рівень взаємного використання, де 

ключовою цінністю є вигода (зиск). Згадуючи сучасні реалії, треба 

відзначити, що гривня та ринок як регулятори, ясна річ, кращі, ніж 

сила та адміністрування, але коли у них вбачають природну вершину 

розвитку людських відносин (реалізм прагматиків), то кортить сказати: 

обидва гірші. 

Ненадійність суто утилітарного підходу породжує потребу в 

якихось чіткіших гарантіях, ніж міркування вигоди (зиску). Третій 

рівень спілкування – це рівень договірних відносин, де ключовою 

цінністю є гарантовані права. Звичайно, якщо ефективна ринкова 

економіка розвивається у правовій державі з давніми демократичними 

традиціями, це дуже добре, а все ж таки ще дуже далеке від ідеалів – 

як загальнолюдських, так і ідеалів нашої вітчизняної культури. На всіх 

цих трьох рівнях визнання партнера суб’єктом є вимушеним. А 

справжню мораль, як тепер уже остаточно вирішила історія, на ідеях 

«розумного егоїзму» побудувати неможливо. 

На наступних рівнях спілкування регулятивна сила 

принципово змінює свій характер: здійснюється перехід від 

вимушеності, від «усвідомлення необхідності» до добровільності 

визнання іншого суб’єктом. У психологічному плані зникає прихована 

думка: «А краще б йому бути об’єктом – легше керувати». Четвертий 

рівень – це рівень морального спілкування, зорієнтованого на таку 

вищу цінність, як обов’язок. Тут уперше визнають щось більш високе, 

ніж інтереси одного суб’єкта (на попередніх рівнях усвідомлювали  

лише те, що іноді вигідно та розумно підпорядковувати якимось 

загальним правилам). Як більш висока постає спільна діяльність, у 

контексті якої відбувається спілкування: служіння політичним ідеалам, 

творчим задумам, релігійна віра тощо. Обов’язок перед іншим 

суб’єктом на рівні морального спілкування є поки що функція, 

наслідок обов’язку перед тією Справою, повноважним представником 

якої цей суб’єкт є.  
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На п’ятому рівні – рівні моральнісного спілкування, де 

найвищою цінністю є добро (зрозуміле як міра добровільного, 

внутрішньо детермінованого прийняття суб’єктами спілкування 

життєвих смислів один одного), ідея суб’єкт-суб’єктності нарешті 

торжествує цілком і повністю. Найвища цінність тепер – не інтереси 

одного із суб’єктів або спільної (загальної) справи, але саме інтереси, 

«внутрішні світи кожного як самоцінності». [3, 53] 

Звідки з’являються ці «несамозванні» Абсолюти двох 

останніх рівнів – Обов’язок та Добро? Влада, Вигода (Зиск) та Права 

цілком логічно випливають з установки на те, що найвищими є 

інтереси одного із Суб’єктів, і якщо іншого не перетворюють на 

об’єкт, то виключно тому, що «так розумніше». Чи достатньо самої 

тільки дискурсивної логіки, щоб виникли Обов’язок та Добро? До 

цього питання ми ще повернемося, коли перейдемо до розгляду 

цінностей глибинного спілкування. А поки що опишемо структуру 

спілкування та його ключових цінностей, об’єднавши в ній його форми 

та рівні. 

Під час соціальної експертизи ця матриця може бути 

корисною для порушення та постановки наступних питань: 

1. Як співвідносяться типи спілкування та їхні цінності в 

предметі експертизи (якщо досліджують безпосередньо 

суб’єктів та суб’єкт-суб’єктні відносини) або як впливають та 

можуть впливати на характер людського спілкування ті чи ті 

об’єкти (якщо з цієї точки зору досліджують будь-які об’єкти, 

які функціюють, які розвиваються та які наново створюють)?  

2. Який тип спілкування є преференційним (рекомендованим 

експертом) в оцінюваній ситуації? Які умови є необхідними 

для реалізації оптимального типу суб’єкт-суб’єктних 

відносин? 

Оскільки такі питання можна порушувати й на підставі інших 

компонентів ціннісних підвалин соціальної експертизи, дамо необхідні 

методологічні пояснення до характеру розв’язання двох останніх 

питань. 

Бажано, щоб експерт, повідомляючи свою позицію стосовно 

оптимального типу суб’єкт-суб’єктних відносин, відрефлектував її 

підстави. Для цього необхідно співвіднести відповідну систему 

цінностей експерта із системами цінностей головних суб’єктів 

(припустимо, різних груп населення) предмета експертизи, 

соціального замовника та реального чи можливого опонента, 
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представника альтернативної позиції. Така процедура надасть 

необхідної точності якісній оцінці. Вона, на наш погляд, є виходом із 

ситуації глухого кута: або «вимірювати» цінності, або залишитися на 

рівні «а мені так здається». 

При оцінці умов, необхідних для реалізації рекомендованого 

типу суб’єкт-суб’єктних відносин, виокремлюють два їх різновиди: ті, 

які можуть бути оцінені в рамках самої соціальної експертизи, та ті, які 

вимагають переходу до суб’єкт-об’єктної експертизи (техніко-

економічної, екологічної тощо). Одна справа, припустимо, визначити 

бажаний морально-психологічний клімат, традиції, ставлення до 

відродження та розвитку тих чи тих культурних архетипів тощо – це 

завдання соціальної експертизи. Інша справа, коли треба визначити 

необхідну величину асигнувань, оцінити техніко-економічні та 

природні можливості розвитку певних інфраструктур тощо – тут 

потрібен перехід до суб’єкт-об’єктної експертизи. Найважливіше 

завдання соціальної експертизи, як нам уявляється, полягає в тому, 

щоб не суб’єкт-суб’єктні відносини допасовували до існуючого рівня 

та типу суб’єкт-об’єктних відносин, а, навпаки, суб’єкт-об’єктні 

тактики будували б з у рахуванням суб’єкт-суб’єктної стратегії. [4, 27] 

Перейдемо тепер до розгляду цінностей рівня 

опосередкованості, який забезпечує досягнення визнання у спілкуванні 

своїми специфічними реальними та ідеальними засобами. Життя будь-

якого суспільства неможливе без виробництва багатства та наявності в 

ньому у тій чи тій формі та тією чи тією мірою взаємного визнання 

між його членами. Але далеко не всі члени суспільства (групи, 

спільноти та особистості отримують багатство та визнання мірою, яка 

їх задовольняє або принаймні є для них мінімально прийнятною. Тому 

й виникає проблема володіння багатством та визнанням. Оскільки і те і 

те виробляють опосередковано – за допомоги засобів перетворення та 

спілкування, остільки й володіння поширюється як на результат, так і 

на засоби перетворення та спілкування. Оскільки ці засоби та 

результати виробляють за ідеальними проектами і функціюють вони 

також за ідеальними проектами, остільки постає проблема володіння 

ідеальними посередниками як умовою виробництва реальних 

посередників та результатів. 

У сфері суб’єкт-об’єктних відносин гарантію володіння 

багатством дають власність на засоби та результати перетворення, а 

також знання, які дають змогу здійснювати перетворення. Аналоги у 

сфері суб’єкт-суб’єктних відносин досліджено значно меншою мірою. 

Якщо для аналога пізнання існує і термін – «розуміння», і більш-менш 

розроблена у герменевтичній літературі теорія цього феномена, то для 
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аналога власності ми вимушені запропонувати своє (хоча воно нас 

поки що не остаточно задовольняє) термінологічне позначення – 

«доступ до засобів та результатів спілкування». 

Результат спілкування, як уже було показано, - визнання у тій 

чи тій певній формі, на тому чи тому певному рівні. Але що таке 

засоби спілкування? Відповідь на це запитання вимагає спеціального 

аналізу. Тут ми обмежимося прикладами, які демонструють реальність 

та реальну значущість зазначеного явища. Суб’єкт-суб’єктні відносини 

опосередковані нормами, штучно створеними (не природними) в 

суспільстві і вираженими у штучно же створених знакових засобах. До 

них можна віднести традиції, звичаї, норми моралі та права, мімічне 

вираження свого ставлення до того, що відбувається, етикет тощо. В 

остаточному підсумку через них виражаються та реалізуються 

внутрішній світ, життєві смисли, ключові цінності суб’єктів 

спілкування. Очевидно, що визнання в культурі певного типу 

безпосередньо залежить від рівня (міри) володіння цими засобами. Але 

оскільки власність на подібні засоби  неможлива, остільки рівень 

(міра) володіння ними виражена у так чи так організованому у 

певному суспільств доступі до них і регульована саме цим доступом. 

Характер такого доступу визначений домінуючим рівнем 

спілкування. Так, при домінуванні владного рівня спілкування доступ 

має езотеричний  характер, його (доступ) ревно охороняють пануючі 

суб’єкти. В суспільстві з переважанням ціннісних орієнтацій на вигоду 

(зиск) та права засоби спілкування стають предметом комерційних 

маніпуляцій (мода, реклама тощо) та «рольового розподілу», за їхньої 

допомоги реалізують прагнення оволодіти тими засобами, які дають 

змогу визнати один в одному виконавців відповідних соціальних 

ролей, а відтак вигідно маніпулювати розумінням «рольових масок». 

Мабуть, тільки на моральнісному рівні спілкування суб’єкти 

внутрішньо зацікавлені в абсолютно відкритому й максимально 

глибокому доступі до засобів спілкування, які дають змогу прийняти 

(сприйняти) внутрішні світи один одного. 

Створення та застосування засобів і результатів спілкування 

на ідеальному рівні опосередкування передбачає розуміння. Якщо 

істина (ключова цінність пізнання) і є адекватне відображення об’єкта, 

то правда (ключова цінність розуміння) є вираження життєвих смислів 

суб’єктів та взаємне адекватне їх уявлювання. Істину виявляють за 

допомоги моделювання, а правду – за допомоги співпереживання, 

«вчування», емпатії. Зрозуміло, що зі зростанням рівня суб’єкт-

суб’єктності на рівнях спілкування зростає і розв’язувальна сила 

розуміння. 
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Завдання соціальної експертизи – оцінити у своєму предметі характер 

та рівень доступу до засобів та результатів спілкування, розуміння, 

позитивні та негативні умови існуючого стану та переходу до того 

рівня, який пропонують експерти. Не можна, наприклад, серйозно 

говорити про зростання політичної, моральної або міжнаціональної 

єдності суспільства, не маючи ясної картини того, якою мірою його 

різні групи мають доступ до відповідних засобів спілкування і 

наскільки вони володіють способами розуміння одна одної. Тільки за 

такої умови «діалог культур» не залишиться благим побажанням. 

В історії людства нерозуміння одним одного переважало над 

взаємним розумінням, а спілкування на рівні влади, вигоди (зиску) та 

правового договору (правової угоди) ввіч переважало над 

спілкуванням на моральному та моральнісному рівні (у вчинках на 

рівні справжньої моралі та моральнісності люди завжди були схильні 

вбачати подвиг). Упродовж тривалого часу такий стан справ 

найбільше турбував передусім утопістів та моралістів. Зараз його зміна 

(досягнення цілісності на рівні розуміння) стала умовою виживання 

людства. І тут ми знову повертаємося до вже порушеного питання: а 

що ж здатне надати справжньої цілісності спільній діяльності різних 

людей у світі, тенденції розвитку якого часом дуже відрізняються від 

їхніх інтересів? 

В принципі засади відповіді на це питання було закладено у 

російській релігійній філософії: у стосунках між людьми – це 

соборність, у відносинах зі світом – всеєдність (ідеї І.В.Киреєвського, 

А.С.Хомякова, Вол.С.Соловйова). Тепер, позбувшись полуди багатьох 

ілюзій, усвідомивши скоєні помилки та злочини, ми прозріли: людина, 

яка оголосила себе центром буття, не спромоглася створити 

врівноваженої духовної системи. Справжня цінність неможлива без 

виходу на безконечність природи, культури та самих себе, без 

глибинного спілкування – спілкування на непредикативному, такому, 

що не підлягає облікові, рівні буття. 

Всі людські прояви мають подвійну детермінацію: з одного 

боку, детермінацію людиною, її потребами, можливостями, 

ціннісними орієнтаціями, а з іншого – світом, тенденціями його 

розвитку, його вимогами та можливостями. Логічно можливі і 

фактично (і в теорії, і на практиці) неодноразово були реалізовані дві 

крайності: людина для світу (Бога, об’єктивних законів історії тощо) та 

світ для людини (антропоцентризм, абстрактний соціологізм, 

ставлення до природи лише як до об’єкта для суспільства, 

споживацький гедонізм, екзистенціалізм без виходу на 

трансценденцію тощо). Істина ж полягає в тому, щоб шукати та 
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знаходити оптимальну взаємодію у відносинах людини та світу, які 

розвиваються. А для цього потрібно подолати обмеженості нашої 

біологічної та соціально-рольової природи, яка неодмінно штовхає нас 

або на позицію «мої потреби – мета, решта – засоби», або на її 

покаянне заперечення: «Природа, Бог, Прогрес, що перемогли мене, - 

мета, а я, мізерний, - засіб». Подолати функціоналістський підхід і 

прийти до визнання самоцінності не-Я суто логічним шляхом 

неможливо: потрібна зміна (або доповнення) «аксіологічних аксіом». 

Щоб відбувся діалог людини зі світом, її цінності, що 

утверджують її буття у світі, мають бути узагальнені й піднесені на 

вищий рівень. Сутність людської індивідуальності полягає не просто у 

прагненні до влади, вигоди (зиску). Правових гарантій безпеки (це 

занадто частковий приватний рівень), але у ціннісній співорієнтації на 

свободу. Без цієї цінності, без того, що К.Маркс назвав «заздалегідь не 

заданим масштабом» («ти сам свій вищий суд»), немає відкритості 

людського розвитку. Соціальна експертиза не може обійти увагою 

характер та рівень ціннісної орієнтації на свободу самовираження, 

саморозвитку, самодіяльності, як і умови реалізації цього вищого 

життєвого смислу. 

Але абсолютна свобода без «шанобливості до буття» 

(М.Гайдегер) веде до трагедії і для людини, і для світу. Остаточна 

теоретична безвихідь у розвиткові концепції абсолютної свободи 

утворилася у філософії Ж.-П.Сартра, а у більш емоційно-художній 

формі це виявилося в концепції «абсурдної людини» А.Камю. Світ є 

чужим і ворожим людині з її абсолютною свободою. Навіть результати 

її творчості, об’єктивуючись, відчужуються і протистоять людині. 

Вихід для людини тільки один: постійна втеча від самої себе, 

«перманентна революція», і тут від витонченого теоретика до 

злочинця, від Жана-Поля Сартра до Пол Пота – один крок. 

Свобода творчості та самовираження має бути врівноважена 

не зовнішнім примусом та жахом, але внутрішньою відповідальністю. 

Звідки ж візьметься ця безкорислива відповідальність, якщо головна 

ціннісна аксіома буржуазного (товарно-речового) способу життя (із 

рамок якого не вдалося вийти за жодної спроби будівництва 

соціалізму) – примат «священних» потреб суб’єктів, переважання Я 

над не-Я – залишається непорушною?! Якщо будь-яку поступку 

загальному, універсамові індивідуаліст сприймає як рабство?! 

Тільки та виключно із «безсуб’єктного» (у розумінні безкорисливого) 

сприйняття, по-перше, внутрішніх тенденцій життя іншого, по-друге, 

тих зв’язків, тих об’єктивних ритмів та структур, які не 

протиставляють та роз’єднують (об’єктивне підґрунтя зла та 
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безвідповідальності, неналежної, негідної поведінки), але об’єднують у 

вищій єдності (об’єктивне підґрунтя добра та обов’язку), не можна 

логічно довести, що інші є паритетними щодо Я, а те, що всіх об’єднує 

у цьому розумінні, є вищим, ніж об’єднуване. (Здатність пожертвувати 

собою заради вищої єдності та «ліс рубають – тріски летять» - явища 

геть зовсім різні, і тільки затятий індивідуаліст їх – чи не навмисно?! – 

плутає.) Якщо людина не «почує» ці нові аксіоми, перехід на 

моральний на моральнісний рівні спілкування буде принципово 

неможливий. 

Чує ж вона їх у глибинному спілкуванні, де її свобода 

зустрічається з іншою вищою цінністю – потребою в співпричетності 

(не зганьблено-приниженому підпорядкуванню!) світові. [5, 104] 

Засадовими для цієї співпричетності є переживання, які не можуть 

бути остаточно (причому в найістотнішій своїй частині) виражені у 

дискурсивній формі, оскільки глибинне спілкування саме тому й є 

глибинним, що відкриває нам джерело непредикативних підвалин 

світу в його актуальній безконечності. Орієнтація на співпричетність 

виявляється у двох напрямках, про які щойно йшлося: безкорисливо 

співпереживати внутрішньому світові іншого та відчувати 

благоговіння (згадаймо «благоговіння перед життям» А.Швейцера) 

перед вищою єдністю цілісності світу, яка перебуває у процесі 

становлення і яка дає можливість співтворчості всіх його учасників. 

Перше породжує дух соборності, друге – дух всеєдності. 

Історія, проте, показує, як легко (трагічно легко!) ідеали 

соборності та всеєдності можуть бути пере витлумачені в дусі 

тоталітаризму. Тому й стоїть на порядку денному не теоретично, ні 

практично досі не розв’язане завдання органічного, хоча й постійно 

суперечливого, синтезу двох тенденцій: свободи, відкритого 

самовираження та саморозвитку неповторної індивідуальності 

(окремої людини, соціальної групи, спільноти, нації, людства загалом) 

та співпричетності до універсуму, цілого. Людина та світ повинні чути 

одне одного, але для цього людина повинна навчитися говорити 

мовою світу. Тільки тоді свобода не виродиться у примхливе свавілля, 

а її внутрішнім ядром буде ідея добра, а не воля до влади, людина ж 

посяде своє місце у світі не як самозваний «господар», але як 

відповідальна частина планетарного цілого, що формується, - 

ноосфери. 

Цей щабель нашої близькості (точніше, віддаленості) стосовно 

ноосфери також повинна діагностувати соціальна експертиза. Тут вона 

стикається з трьома царинами духовного життя, в яких реалізуються 

глибинне спілкування зі світом та синтез ціннісних орієнтирів, 
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життєвих смислів людського буття. Такими царинами є естетичне, 

релігійне та філософське опанування дійсності. Їх співвідношення 

вимагає зараз радикального переосмислювання, спеціального 

глибокого аналізу. 
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Про актуальність просвітницької місії філософії14× 

  

Просвітницька місія філософії полягає у необхідності 

повсякчас переосмислювати накопичений духовний досвід, у якому 

теологічне вписане в наукову традицію, з якої воно було вилучено 

світоглядними засадами європейської науки, які прийнято визначати 

як науково-раціональні. Через досвід становлення освіти, суперечки 

про її зміст і призначення постає усвідомлення відмінності між 

науковою і релігійною традиціями. 

Ключові слова: філософія, релігія, теологія, просвіта, освіта  

 

Educational mission of philosophy is the need to constantly rethink 

accumulated spiritual experience in which theological inscribed in the 
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scientific tradition from which it was removed philosophical principles of 

European science, which are defined as scientific and rational. After the 

experience of the education debate about its meaning and purpose raises 

awareness of differences between scientific and religious traditions. 

Key words: philosophy, religion, theology, education 

 

Як історія, так і сучасність нам принесла чимало криз: 

економічних, політичних, світоглядних. Доволі часто доводиться чути 

про кризу нашого часу як кризу гуманітарну. Загалом вихід з неї 

вбачається через усвідомлення людством єдності світу, шлях же до 

цього вбачається через єдність історії і культури. Безумовно, шлях до 

цього також торується через подолання релігійної зверхності та 

вузькоконфесійної обмеженості, що можна визначити як глобальну 

тенденцію сучасного світу. Релігійна різноманітність світу - це суттєва 

характеристика культури; в релігійному бутті легше віднайти суміжні 

форми співіснування ідей, що за своїм світоглядно-культурним 

змістом виключають одна одну: моноконфесійність, можливо, є метою 

окремих конфесій, але явно суперечить реаліям, що містить у собі 

історія. Спільний досвід, що входить у картину історичного шляху 

людини, безпосередньо може бути сприйнятий лише через феномен 

історично конкретної освітянської традиції, в своїх інтерпретаціях 

через освіту він має бути спрямований на пошук єдиної, спільної для 

людства основи. Адже саме освітянський досвід, що поставав також й 

у релігійній свідомості, підготував можливість тієї пізнавальної 

установки, яка виявилася в змозі подолати вузькопрактичну 

обмеженість повсякденного досвіду. 

Просвітницька місія філософії полягає у необхідності 

повсякчас переосмислювати накопичений духовний досвід, дуже 

болісний, а тому актуальний для сьогодення, у якому теологічне 

вписане в наукову традицію, з якої воно було вилучено світоглядними 

засадами європейської науки, які прийнято визначати як науково-

раціональні. Через досвід становлення освіти, суперечки про її зміст і 

призначення постає усвідомлення відмінності між науковою і 

релігійною традиціями. Мультикультуралізм, через якого було 

зламано стільки списів, чемно усувається з політичного ландшафту. 

Але якщо науковий компонент у освіті навіть різних культур 

передбачає певну змістовну єдність, співзвучність у розумінні, що таке 

світ, то для культурної різноманітності свідомостей світ – це світ 

всередині певної релігії. 

Самосвідомість знає себе як суб'єктивну свідомість, але як 

таку, що спирається на зміст, почерпнутий ззовні, за допомогою 
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освіти. Поставитися до цього змісту рефлексивно, виходить, 

поставитися до нього критично. У цьому значенні критика – дійсно є 

споконвічно необхідний момент самосвідомості: якщо Я відрізняє себе 

від світу, виходить, воно ставиться до світу критично. Критична 

свідомість і до самого знання теж вибудовує власне відношення: їй 

недостатньо нагромадження знань, вона прагне до творчої діяльності, 

у неї є власні внутрішні точки зору для оцінки будь-якого змісту [1]. 

Присутність критичної свідомості неминуча в механізмі рефлексії, 

будучи частиною соціальної дії, вона породжує особливу соціальну 

реальність, що є обов'язковим продуктом процесу відчуження знання 

від суб'єкта у вигляді прийнятої суспільством системи освіти. Але 

залучення через освіту до будь-якого бачення світу, науково-

теоретичного чи богословсько-теологічного, все одно спирається на 

віру, на довіру до слова вчителя, до тієї культурно-світоглядної 

орієнтації, яку репрезентує певна система освіти, на переконаність в 

істинності знання. Якщо вузькоконфесійна обмеженість теологічного 

мислення зустрічається з такою ж світоглядною затятістю з боку 

наукового розуміння: протидія і суперечка освітянських традицій 

продовжується. 

Колись Гегель сподівався, що за допомогою філософії можна 

подолати суб’єктивізм у вирішенні проблеми Бога. Та ідея Бога є 

об’єктивністю лише в межах певної теологічної традиції, це рух 

всередині постійних смислових орієнтирів. Але для сучасного 

людства, що шукає шляхи до культурної інтеграції і взаєморозуміння, 

єдність філософської і теологічної традицій є соціальною 

необхідністю. Потрібна така система просвітництва, що звела б їх 

протиріччя до мінімуму. Тому не тільки перед мислителями минулих 

епох, але й перед сучасними філософами виникає проблема пошуку 

форми просвітницького поєднання філософського і теологічного 

компонентів світогляду. 

Саме остання обставина приводить до того, що релігія і 

філософія зараз розвиваються в одному духовно-інтелектуальному 

зрізі буття, використовують спільний ідейно-культурний багаж. Але 

при цьому слід зазначити, що не можна доводити єдність філософської 

і теологічної форм осягнення світу до їх тотожності, так само, як 

спрощувати протиріччя між традиціями, на які вони спираються. 

Завдяки релігії людина розвивалася як культурна істота, тому 

сакральне завжди протистоїть ентропійному розвитку, «коли рух ніби 

завмирає й починається розгалуження ймовірностей, що нічим не 

мотивовані й нічим не спрямовуються, що саме й свідчить про 

входження у фазу постдійсності...» [2, C. 87-88]. Для поліконфесійного 
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українського суспільства, що стоїть перед усвідомленням необхідності 

соціальних змін, важливо враховувати той соціальний досвід 

поєднання традицій філософського і релігійного пояснення світу, що є 

спільним надбанням світової культури. Тільки тоді стає можливим 

уникнути поверховості аналізу теоретичних джерел, відсутності 

належної оцінки соціальної ситуації, в межах якої певна традиція 

постає або побутує всередині масової свідомості. 
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Философское сообщество: осмысление проблемы в контексте 

философской деятельности Л.Шестова15× 

 

В актуальному філософському процесі не меншу роль, аніж 

у розвитку природничих наук, грає «наукове співтовариство» (Т. Кун). 

Даним  поняттям, крім таких аспектів його змісту  як зв’язок між 

ідеями вченого та ідеями його вчителів, сучасників, наступників;  

конкуренція між різними дослідницькими групами (школами) ; 

поєднання особистих та історичних чинників при формуванні 

переконань науковця, можна позначити й проблему етосу. Етос 

вченого не є підпорядкування запропонованим зовнішнім образом 

правилам, а становить відповідальне самовизначення мислителя, 
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діяльність в межах особисто прийнятого «кодексу честі». У цьому 

плані показова діяльність Л.І Шестова (1866–1938). Його позиція, 

філософія, спосіб життя, форма професійного спілкування стали тим 

фундаментом, який сприяв зближенню культур, філософій, 

особистостей, налагодженню безпосередніх діалогів між визначними 

мислителями ХХ ст. Філософ спілкувався з такими видатними 

європейськими інтелектуалами як Ж. Батай, А. Бергсон, М. Бубер, Е. 

Гуссерль, Е. Жильсон, М. Хайдеггер. Показова в цьому сенсі дружба Л. 

Шестова і Е. Гуссерля. Філософи розходилися в шляхах 

філософствування (релігійний екзистенціалізм, персоналізм і 

феноменологія), проте зближувало їх усвідомлення необхідності 

перегляду принципів трансцендентальної класичної філософії, 

визнання кордонів філософського раціоналізму, розуміння нездатності 

цього типу «універсалізму» подолати ірраціональність людської 

самосвідомості. 

Ключові слова: наукове співтовариство, етос вченого, 

історія філософії ХХ ст., релігійна філософія Льва Шестова .  

 

The concept of «scientific community» (Т. Kuhn) plays an 

important role in development of the natural sciences and philosophy. The 

content of this concept disclosed in the following aspects: the relationship 

between ideas of scientist and ideas of his teachers, contemporaries, 

successors; competition between different research groups; a combination 

of personal and historical factors in the formation of beliefs of the scientist; 

ethos. The ethos of scientist does not mean subordination of external rules 

and responsible self-thinker, his work within a personal «code of honor». 

Worldview of L.I. Shestov (1866–1938), his philosophy is the way of life, a 

form of professional communication contributed to the rapprochement of 

cultures, philosophies, personalities, establish direct dialogue between the 

thinkers of the twentieth century. Philosopher communicated with such 

prominent European intellectuals like G. Bataille, А. Bergson, M. Buber, E. 

Husserl, E. Gilson, M. Heidegger. Special friendship bound Shestov and 

Husserl. Philosophers have seen different ways of development philosophy 

(religious existentialism and phenomenology). However, both aware of 

necessity for a critical analysis of the transcendental principles of classica l  

philosophy, recognized borders of philosophical rationalism, the failure of 

this type of «universalism» to overcome the irrationality of human 

consciousness. 

Key words: scientific community, academic ethos, history of 

philosophy of the twentieth century, religious philosophy of Lev Shestov .  
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В «модерном» обществе наука становится основным 

средством объективации знания, исторически сменив, но актуально 

дополняя, такие важнейшие культурно-цивилизационные начала как 

средства труда, язык, письменность. Все они, безусловно, не являются 

«застывшими» формами, однако, прежде всего наука в качестве 

социального института ставит перед собой задачу не просто 

«объективации», но и приобретения, развития знания, выказывания его 

практической роли в историческом процессе. Отсюда, вполне 

закономерна постановка проблемы роста научного знания в 

философии науки.  

Обратим внимание на концепцию Т. Куна, 

актуализировавшего при рассмотрении постановок теоретических 

проблем не только значение категории «парадигма» и обосновавшего 

идею «микрореволюций» в развитии науки, но и отметившего особую 

роль в познавательном процессе «научного сообщества». Последнее 

интерпретируется в нескольких аспектах: «единственным 

историческим процессом», приводящим к признанию новой теории, 

называется «конкуренция между различными группами»; «убеждения» 

научного сообщества оформляются под влиянием «личных и 

исторических факторов» – элементов случайных и произвольных, 

однако составляющих условия  деятельности научного сообщества; 

различие групп увязывается с «несоизмеримостью способов видения 

мира» и практик научного исследования; новый образ науки 

формируется в контексте осмысления идей учёного и идей его 

«научного сообщества» – учителей, современников, преемников (см.: 

Кун Т., 1977, с. 26,21,18,19-20 и др.).    

Относятся ли все эти черты к такому специфическому 

«научному сообществу» как философское? На каких принципах 

базируется последнее? Ответ на первый вопрос, безусловно, 

положителен, хотя и «конкуренция» и влияние истории, личностных 

характеристик и личных обстоятельств, способов мировидения в 

философском процессе имеют свои особенности. А вот на второй 

вопрос попробуем ответить, обращаясь к жизни, творчеству Льва 

Исааковича Шестова (1866–1938) и его эпохе. Судьба этого философа 

может послужить поучительным примером, раскрывающим реальные 

формы сотрудничества между российскими и европейскими 

мыслителями в исторически сложное время (между двумя мировыми 

войнами), принципы творчески продуктивной профессиональной 

деятельности в условиях эмиграции, факты духовно-нравственного 

подвижничества, собственно человеческого участия в решении не 

только творческих, но и каких-то жизненно важных вопросов. В жизни 
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Л.И. Шестова сошлись самые трагические приметы эпохи – 

подпадание под жёсткий идеологический пресс и выработка культуры 

сопротивления этому, любовь к стране и вынужденная эмиграция, 

задача сохранения личностной идентичности и интерес к другим 

интеллектуальным мирам.  

Определимся с основополагающим для рассматриваемой темы 

понятием. «Философское сообщество» несёт в своём содержании, 

прежде всего, смысл –  быть определённым «этосом» (от древнегр. 

«ήνoζ», что означало совместное местопребывание, дом, гнездо, 

позднее – обычай, нрав, удача, характер человека в непосредственной 

связи с его кругом общения) (см.: Гусейнов А.А., Апресян Р.Г., 1998, с. 

9; Малахов В.А., 1996, с. 13-14). Современная интерпретация этоса 

человека (учёного, мыслителя, этоса философа) увязывает его 

понимание с ценностно-экзистенциальной практикой, нравственным 

характером поступков, духовно-мировоззренческим содержанием 

философских учений, с деятельностью в границах лично принятого 

«кодекса чести» (см.: Этос религиозного опыта, 1998). Подчёркивается 

в определениях этоса и значение феномена свободы – как начала, 

предполагающего не подчинение каким -либо внешне предписанным 

или заданным извне правилам, а существование человека в его 

индивидуально-личностном самоопределении. Это означает, что 

мораль, нормирующая межчеловеческие отношения,  относится не к 

правилам, а к личностям, переживающим экзистенциальный факт 

своей свободы во всей полноте своих взаимоотношений с другими 

(см.: Яннарас Х., 2003, с. 22). Этос философии определяется и как 

«устойчивая нравственная ориентация конкретных философских 

практик, вовлекаемая в развитие соответствующего типа 

рационального дискурса и вместе с тем поддерживающая, 

специфицирующая и результирующая это развитие в пространстве 

непосредственных жизненных отношений» (курсив – Т.С.) (Малахов 

В.А., 2005, с. 64). Исходя из этого, представим некоторые черты 

философского сообщества первой половины ХХ века.  

Философское сообщество как единение мыслящих вне границ  в 

условиях общего цивилизационного кризиса – именно так, как мне 

представляется, можно было бы обозначить интеллектуальное 

движение русских и европейских философов вначале ХХ века. Речь 

идёт, прежде всего, о некоторых общих тенденциях, имеющих место в 

постановках актуальных философских задач. Это в первую очередь 

констатация кризисного состояния культуры, соответственно – 

необходимость переосмысления проблем соотношения культуры и 

цивилизации (Н. Бердяев, С. Франк, О. Шпенглер), «возвращения» 
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человека к религиозно-духовному самоопределению (К. Барт, М. 

Бубер, С. Булгаков, Э. Жильсон, Ж. Маритен, П. Флоренский, Л. 

Шестов и др.). Понимание условий и  возможностей свободного бытия 

человека в экзистенциализме, персонализме (Н. Бердяев, Н. Лосский, 

Г. Марсель, Ж.-П. Сартр, Л. Шестов, К. Ясперс) сопровождалось и 

постановками вопроса об исторической тенденции подмены «духовно -

аристократической» культуры культурой массовой, что обязательно 

приведёт к господству особого типа – человека «массы» (Х. Ортега-и-

Гассет, Н. Бердяев, Э. Фромм). Все эти темы занимали философские 

умы как актуальнейшие проблемы эпохи и собственно философии. 

Постепенно их обсуждение стало приобретать черты практических 

инициатив.    

Так, ещё в первое десятилетие ХХ века в среде философов, 

связанных с Гейдельбергским университетом, вызревала идея создания 

общеевропейского журнала по «философии культуры», выпускаемом 

на трёх (для начала) языках  – немецком, русском и итальянском. Речь 

идёт о ежегоднике «Логос», призванном на базе широкого 

общеевропейского гуманитарного сотрудничества способствовать 

преодолению кризисного состояния современных цивилизации и 

культуры и через переосмысление сложившихся исторических 

тенденций находить новые принципы и формы развития – и 

философии и собственно самых разных сфер культуры. Такой 

«общий», по сути – диалоговый, дискурс философов разных стран, 

объединённых одним изданием, по задумке инициаторов, позволил бы 

находить теоретические ответы на эпохальные «исторические 

вызовы». С самого начала это издание задумывалось как 

международный проект. У истоков его стоял и Л.И. Шестов. Философ 

участвовал в совещаниях, посвящённых реализации задуманного, 

однако когда было «принято решение приступить к русскому изданию 

“Логоса” (1910-1913 гг. – Москва, 1914 г. – Санкт-Петербург – Т.С.), 

Шестову в нём места не оказалось. Ещё не пришла пора, – напишет 

много позже А.З. Штейнберг, – когда ему было бы по дороге с 

немцами, а немцам с ним» (Штейнберг А.З., 1991, с. 223). Что касается 

последней фразы, то возникшая «разноголосица» философа с 

соратниками, объяснима, как можно понять, принципиальными 

несовпадениями в понимании путей современного философствования.  

Л.И.Шестова не удовлетворяли ни систематизация философии 

(по образцу науки), ни рационализм как философский путь к истине. 

«Обычно философию определяют так: философия есть наука и т.д., – 

размышлял он не только об учении Плотина, но и о историко-

философском процессе в целом (в докладе на философском конгрессе 
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в Амстердаме 15-23 апреля 1928 г.). – Это значит, что философия 

имеет в своём распоряжении истины, которым, как и другим истинам, 

можно обучить всякого. Плотин определяет философию совсем иначе. 

Он спрашивает, что есть философия – и отвечает: самое главное. 

Значит, может быть и наука, т.е. ряд истин, которым можно обучить 

всякого и всегда, а может быть и что-то другое. Может быть, истины, 

которым обучить нельзя» (курсив мой – Т.С.)  (Шестов Л.И., 1995, с. 

378). Однако «как люди, так и естественная необходимость 

неумолимы по отношению к тому, что для человека является “самым 

главным”. Люди, как мы уже знаем, разрешают нам любить и уважать 

только то, quod semper, ubique, что признано на рынке. Естественная 

необходимость ещё беспощаднее: для всего, что является предметом 

нашей последней любви, она уготовила страшное – смерть. <…> Всё 

преходяще – даже самая глубокая и самая страстная любовь. Даже у 

Орфея будет отнята его Эвридика» (Шестов Л.И., 1995, с. 380). 

Философ, по всей видимости, разделяет и плотинскую позицию об 

этике как источнике онтологии. Отсюда, сущность, смысл жизни 

человека заключается не в том, «какая ему роль досталась», а в том, 

«как он её исполняет» (там же, с. 384). Иначе говоря,  Л.И. Шестов не 

принимает, как ему представляется, по-новому окрашенный, тем не 

менее, по сути своей – прежний, укоренённый в культуру 

философского «модерна», рационализм.  

Пройдёт немного времени и «Гейдельберг» станет открывать 

«новые» для себя, но столь близкие Шестову, философские смыслы, 

проявляя интерес и к иным путям интеллектуальных поисков: «Уже 

накануне войны 1914-1918-х годов интерес к “интуиции” Бергсона 

предвещал перемену. Непосредственно после войны Анри Бергсона 

заслонил Сёрен Киркегор. Наряду с “философией как строгой наукой” 

(Э. Гуссерль) заявляла права на академическое внимание  “философия 

жизни” (Lebensphilosophie). В программах философских факультетов 

появились семинары, не только посвящённые Ницше, но и 

новооткрытому Киркегору и даже Достоевскому. Шестов 

торжествовал» (Штейнберг А.З., 1991, с. 239). Но вернёмся к 

ежегоднику. «Логос», поистине важный для налаживания взаимных 

отношений, интеллектуального сотрудничества, понимания идейных 

движений в разных частях Европы, наконец, для становления 

общеевропейского «философского сообщества» «зажил» 

самостоятельной жизнью. Идею немецкого издания журнала 

поддержали М. Вебер, В. Виндельбанд, Э. Гуссерль, Г. Зиммель, Г. 

Риккерт, Э. Трёльч. В России международный журнал «Логос» 

издавался по инициативе С. Гессена, Э. Метнера, Ф. Степуна, при 
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участии В. Вернадского, И. Гревса, Ф. Зелинского, Б. Кистяковского, 

А. Лаппо-Данилевского, Н. Лосского, Э. Радлова, П. Струве, С. 

Франка, Б. Яковенко. Особую роль в этом издании сыграло движение 

«русских кантианцев и неокантианцев». Культура философского 

мышления в дореволюционной России формировалась, что стоит 

отметить особо, наряду с другими идейными течениями, и на базе 

серьёзной проработки идей Им. Канта, а также Г. Когена, Г. Риккерта, 

т.е. представителей неокантианских баденской и марбургской  школ. 

Интерес к указанным традициям характерен, в частности,  для 

творчества А. Белого, А. Введенского, П. Линицкого, П. Новгородцева, 

Г. Челпанова и др.  

Если оценить в целом данный издательский проект, то, на наш 

взгляд, он создал своеобразную интеллектуальную площадку, на 

которой наряду с постановкой и решением задач философии культуры, 

шёл и поиск новых вариантов рациональности как языка философии, 

трансформировались смыслы «ratio» – от изначального «мера», 

«измеримость», «соизмеримость», «разум», «разумность» до 

«человекосоразмерности», «диалоговости», «персональности». 

Зависимость социокультурных измерений человеческого бытия от 

доминирования того или иного типа рациональности прекрасно 

понимали философы круга «Логоса», поэтому вопросы собственно 

культуры и культуры философского мышления ими увязывались в 

единый проблемный узел. Имело место понимание, что культура не 

может делиться на части, которые в определённые исторические 

времена  призваны становиться исключительными, приоритетными, 

поэтому, как было заявлено в редакционной статье издания, 

«…постоянному приливу и отливу враждебных, борющихся друг с 

другом сил – необходимо противопоставить идеал основанной на 

взаимном признании полноты культуры. Надо понять, что как 

культурное государство не может существовать без внутренней 

свободы своих граждан, так и подлинный философский синтез должен 

неминуемо требовать полной свободы развития всех тех отдельных 

мотивов, которые лишь в совокупности составляют лик подлинной 

культуры» (От редакции // Логос, 1910, с. 6). Таким образом, «Логос» 

ставил перед философией задачу идти путём культурного синтеза, но в 

кантовском смысле – единения без обезразличивания разного, а с 

пониманием того, что любая ценностная установка представляет собой 

императив, всегда предполагающий некий «зазор» между 

действительностью и идеями. Это должно было бы  предостерегать от 

притягательного для эпохи «модерна» утопизма, идеологических 

мифологем, социальных иллюзий и т.п.  
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Л.И. Шестов печатается в «Логосе», причём, что хотелось бы 

отметить, его дружеские отношения с Э. Гуссерлем зарождаются в 

определённой степени благодаря публикации шестовской статьи 

«Скованный Парменид» в этом издании. Шестову не близко 

гуссерлевское понимание философии как «строгой науки», как и 

Гуссерлю – её толкование как «странствования по душам». Философы 

расходятся в путях философствования (религиозный экзистенциализм, 

персонализм и феноменология), однако их сближает осознание 

необходимости пересмотра принципов трансцендентальной 

классической философии, признание границ философского 

рационализма, понимание неспособности этого типа «универсализма» 

преодолеть иррациональность человеческого самосознания и 

деятельности. Различие же заключается в том, что в своих 

метафизических исканиях Гуссерль опирается на интуицию, показывая 

многообразие мира, которое отнюдь не задано «универсальным» 

трансцендентным разумом, разрабатывает эйдетическую 

феноменологию, метод феноменологической редукции, а Шестов 

преодолевает ту же унификацию, осуществляемую якобы «всеобщим» 

разумом, обращаясь к сфере культуры. Он считает невозможным 

сведение универсального бытия человека и человечества, многомерно 

развивающейся культуры к неким «неизменным» рациональным 

началам, игнорирующим иррациональные «остатки» человеческого 

самосознания: «Истины разума – утверждает философ, – и 

предписываемые им законы, – которые, в своё время и на своём месте, 

были полезными и нужными, когда они становятся автономными, 

когда они освобождаются от Бога (veritates emancipatae a Deo), когда 

они облекаются в ризы вечности и неизменности – перестают быть 

истинами» (Шестов Л.И., 1992, с. 197). Оба философа, безусловно, 

открывают новые возможности философии, прежде всего как «иной», 

постклассической культуры мышления, но идут, как уже говорилось, 

принципиально разными путями. Тем не менее, Гуссерль, откликаясь 

на указанную статью Шестова в немецком варианте «Логоса», 

констатирует: «Ваши пути – не мои пути, но вашу проблематику я 

понимаю и ценю» (цит. по: Асмус В.Ф., 2015, с. 487). Шестов же, в 

свою очередь, также «высоко оценил проблематику философии 

Гуссерля, смелость и ясность постановки, по его словам, “самого 

существенного, самого трудного, а вместе с тем самого болезненного 

вопроса – о “значимости” познания» (Асмус В.Ф., 2015, с. 486).  

Как видим, личностные дружбы складывались, как это ни 

странно на первый взгляд, при идейных разногласиях мыслителей, а не 

их согласиях... Уже после первых диалогов философов, 
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подтвердивших разность их позиций, Гуссерль открывает для Шестова 

Кьеркегора, отмечая близость поднимаемых ими экзистенциальных 

проблем. Шестов же, ещё в 1917 г., печатает в «Вопросах психологии 

и философии» статью о Гуссерле «Memento mori. По поводу теории 

познания Эдмунда Гуссерля», позже переведенную на французский 

язык и опубликованную в журнале «Revue philosophique» (1926, № 

1/2). Спустя десяток лет, уже после смерти и самого Л.И. Шестова, 

журнал «Русские записки» публикует знаменитую шестовскую статью 

«Памяти великого философа. Эдмунд Гуссерль» (1938, № 12; 1939, № 

13). Нельзя не отметить также, что именно Льву Исааковичу 

принадлежит инициатива пригласить в Париж для чтения лекций Э. 

Гуссерля. Поездка состоялась, лекции в Сорбонне были прочитаны 23 

и 25 февраля 1929 г. Именно с этих лекций, что особо хотелось бы 

отметить, началась работа Э. Гуссерля над текстом, ставшим основой 

его знаменитых «Картезианских медитаций». Любопытно, что 

первоначальный текст лекций Э. Гуссерля был опубликован в том же 

журнальном издании, правда, возобновлённом уже в наше время (к 

сожалению, вне прежнего программного контекста) (см.: Гуссерль Э., 

1991, с. 6-30).     

Философское сообщество являет себя принципиально 

неидеологическим явлением. Возможность иной ситуации – 

философской «ангажированности» –  демонстрация превращённой 

формы, то есть формы иного, не философского, содержания. Тем не 

менее, история «модерных» обществ демонстрирует перманентные 

попытки подчинить философов, поставить философию, традиционно 

занятую служением культуре человечности, на «службу» конкретной 

идеологии, получившей властные полномочия над всеми и всем. 

Случилась такая беда и в жизни Л.И. Шестова.  

Прежде всего, замечу, что философ практически не писал о 

социальных проблемах. Одним из немногих исключений явилась его 

диссертация «О положении рабочего класса в России». Спустя 

десятилетия, Шестов рассказывал о так и несостоявшейся своей 

защите Б. Фондану: «Чтобы стать кандидатом прав … я написал 

диссертацию на тему о новых рабочих Законах… Моя диссертация 

прошла в Киевском университете: для того чтобы её напечатать, я 

должен был представить её в Московский Цензурный Совет. Но 

докладчик Совета дал заключение, что если моя диссертация появится, 

она послужит сигналом к революции во всей России» (Баранова-

Шестова Н.,1983, с. 9). Рукопись автору не вернули и работа 

фактически затерялась. Уже в иную эпоху, при другой власти, 

ситуация «повторилась»: позиция философа вновь вызвала неприятие 
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«сильных мира сего». К этому времени, как выразился А. Штейнберг, 

«состоялась» мировая война, «последовали революции, личные связи 

рвались, люди теряли друг друга из виду», «смута в умах росла из года 

в год» (см.: Штейнберг А.З., 1991, с. 230-231). В контексте этих 

событий многие из современников философа (особенно те, у кого было 

«мистическое» восприятие революции как «почина всемирного 

духовного переворота») не сомневались, что «Шестов с ними» (см.: 

там же). Но философ уже понимал, что любая идея, даже самая 

прекрасная, может стать в определённых обстоятельствах превратной, 

то есть превращённой формой – по сути, с иным (противоположным 

по смыслу) содержанием, что и проиллюстрировало весьма ярко 

конкретное событие из жизни Шестова.    

В лето 1919 года философ Шестов получил приглашение на 

одно из публичных собраний, проводимых в Киеве. Тогда он был, по 

собственному замечанию, ещё «персоной-грата» в своей стране – по 

крайней мере, в силу того, что в восприятии новых вождей считался 

«революционером в философии, они – в политике» (Баранова-Шестова 

Н.,1983, с. 164). Председатель собрания, открывая мероприятие, 

высказался вполне определённо: «<…> Революция сметёт всех 

Аристотелей, Платонов и даже Шестовых, если они откажутся 

предоставить свой талант на службу революции. Им не надо больше 

думать о том, что сказать. Им это будет указано. С них требуют 

только их талант. На это Шестов ответил, что эта революция – не 

первая. Что Аристотель и Платон были уже сметены несколько раз. 

Несмотря на это, через несколько столетий люди выкапывали то, что 

осталось от Аристотеля и Платона, и этому поклонялись. <…> Если 

рабочий приходит ко мне, сказал Шестов, то для того, чтобы узнать, 

что я имею ему сказать. Он хочет знать, к чему я пришёл в моих 

размышлениях, а не то, что я скажу по повелению свыше…» (курсив 

мой – Т.С.) (там же, с. 164-165). Философ, как очень и очень немногие 

в то время, понимал, что разрушение «надоевшего», неугодного 

«старого» мира может нести разрушение мира. «Всеобщая» 

(идеологически заложенная) болезнь зряшного отрицания, 

оконечивания «отрицаемого» в действительности может стать 

прологом к смерти – причём, не только исторически минувшего 

общественного уклада, но и прологом к забвению жизни в каких-то её 

весьма важных, существенно значимых для дальнейшего развития 

пластах цивилизационного и духовно-культурного бытия. Иначе 

говоря, общество, заболевшее «отрицанием жизни», неприятием 

предыдущего мира, само по себе оказывается нежизненным, 

смертельно уставшим сообществом жалких, растерянных и 
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нравственно-духовно потерянных людей, загубивших прошлое, не 

имеющих жизненно полнокровного настоящего и не надеющихся уже 

на достойное будущее. 

Если сопоставить смыслы сказанного Л.И. Шестовым с 

размышлениями М. Вебера в лекции «Наука как призвание и 

профессия», то нельзя не заметить их созвучность. Оба мыслителя, по 

сути, говорили о недопустимости идеологизации, политизации науки, 

философии как о некультурных формах функционирования 

социальных институтов, так как характерное для новейшей истории 

подчинение определённым  идеологиям обществ, в первую очередь, 

сказывается на их нравственном состоянии, разрушает научные и 

философские сообщества. Отсюда: «…политика не должна иметь 

места в аудитории»; «практически-политическая установка и научный 

анализ политических образований и партийной позиции – это две 

разные вещи»; «…по возможности стремиться к тому, чтобы 

слушатель нашёл такой пункт, исходя из которого он мог бы занять 

позицию в соответствии со своими высшими идеалами»; «первая 

задача (преподавателя – Т.С.) состоит в том, чтобы научить своих 

учеников признавать неудобные факты, я имею в виду такие, которые 

неудобны с точки зрения их партийной позиции; а для всякой 

партийной позиции, в том числе и моей, существуют такие крайне 

неудобные факты» (Вебер, 1991, с. 140, 141-142). Как показала 

новейшая история, подобного рода суждения не распредмечиваются 

радикально настроенными преобразователями мира, соответственно – 

и не воспринимаются как необходимые условия существования науки, 

философии, культуры, общества как такового, наконец.  

Л.И. Шестов оказывается в эмиграции. Отмечу, что в это 

непростое время он одним из первых философов-эмигрантов 

прокладывает дорогу русской мысли в духовно-интеллектуальную 

жизнь французского общества:  преподаёт в Институте 

славяноведения при Сорбонне (1922-1936 гг.); читает лекции о Ф.М. 

Достоевском на французском радио (1937-1938 гг.); публикуется в 

научных журналах: «Revue philosophique», «Nouvelle Revue Francaise», 

«Mercure de France», «Neue Rundschau». Шестов переписывается со 

многими интеллектуалами своего времени и молодыми коллегами, 

среди которых – Ж. Батай, А. Бергсон, М. Бубер, Э. Гуссерль, Э. 

Жильсон, Б. Фондан, М. Хайдеггер. Он общается с Ш. дю Босом, Ж. де 

Готье, А. Жидом, О. Лакомбом, Г. Манном, Г. Марселем, Ж. 

Маритеном. В честь приездов в Париж Э. Гуссерля, Т. Манна, М. 

Шелера Л.И. Шестов устраивает приёмы. Такого рода деятельность 

Л.И. Шестова непосредственно способствует формированию 
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реального философского сообщества, смысл которого – позволить 

состояться в своих столь по-разному понимаемых философских 

задачах каждому. 

Итак, философское сообщество играет в живом философском 

процессе не менее важную роль, нежели в истории естественных наук 

научное сообщество. Философия – личностного порядка знание, в 

котором индивидуальность мыслителя никогда не теряется в 

результате его интеллектуальных усилий, не аккумулируется вместе с 

достижениями других в «общей» результирующей –  направления, 

школы или эпохи. В силу этого история философии – это всегда 

история философий, тем не менее, в становлении конкретных 

философских учений важную роль играют взаимоотношения внутри 

философского сообщества, а также такие черты сообщества как над-

идеологичность, неподверженность утопиям, служение культуре 

мышления, культуре духовного самоопределения человека. 
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Цілісність особистості та ідентичність в контексті  

сучасного філософсько-антропологічного дискурсу16× 

 

В епоху глобалізації ідентичність виступає та конституюється як 

постійне самовідтворення, самостановлення та самотрансформація, 

а не у вигляді причетності до постійних структур і спільнот. Однак 

це завдання виняткової складності, тому пошук ідентичності в епоху 

глобалізації ще вимагає свого теоретичного осмислення і вироблення 

практичних засобів для її формування. Трансформація особистості, 

персони знаходиться в центрі сучасного філософсько-

антропологічного дискурсу.  

Ключові слова: особистість, ідентичність, самість, інший, 

філософська антропологія  

In the era of globalization and identity serves as a permanent self is 

constituted, samostanovlennya and transforming itself, not as being 
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involved in permanent structures and communities. However, the task of 

exceptional difficulty, so search for identity in the era of globalization still 

requires a theoretical understanding and developing practical tools for its 

formation. The transformation of the individual, person  is at the center of 

modern philosophical and anthropological discourse. 

Key words: personality, identity, self, other, philosophical anthropology  

 

Вся людська свідомість, зауважує М. Мамардашвілі, за своєю 

суттю, є моральною свідомістю, адже «свідомість це форма, де 

твориться власне людина», це «парадоксальність, до якої не можна 

звикнути», «вона є моральним явищем. Не випадково в багатьох мовах 

слова «свідомість» і «совість» походять від одного кореня. Адже 

моральні феномени означають наступне: здатність людини керуватися 

нічим не визначеною мотивацією. Так званою ідеальною мотивацією. 

Це і є сфера моралі» [1, 78]. Ці думки Мамардашвілі, безперечно, 

співзвучні ідеям Канта, який стверджував, що «світ людини», в якому 

вона живе, знаходиться немовби «в лоні моралі», саме так, як він 

знаходиться «в лоні простору і часу». Якась «таємнича сила заставляє 

нас, – говорить Кант, – спрямовувати наші наміри на благо Інших та у 

відповідності з волею Інших, хоча це здійснюється без особливого ба-

жання і в сильному спротиві зі схильністю до користолюбства... Вища 

мудрість вершить панування й управління над розумними істотами 

згідно з принципом їх свободи, і все добро чи зло, які вони мають 

здійснити, їм потрібно приписувати тільки самим собі» [2, 149]. 

Іншими словами, відкриття в душі людини апріорного морального 

знання, морального закону, який не має природних витоків, говорить 

про те, що в світі людини немає нічого такого, що б зумовило 

неприйняття цього закону самою людиною. Мораль – також «форма» 

нашого світу, як і простір та час є його «формами». Сфера свідомості, 

свободи та моралі утворюють собою ту своєрідну цілісність, в якій, як 

в деякому «особливому середовищі» й «особливій ойкумені», живе 

людина. Саме тому будь-якому свідомому зусиллю людини, незалежно 

від його змісту, передбачено бути моральним. 

Це означає, що людина, яка входить в сферу свідомості, отримує 

водночас можливість і обов'язок творити та видозмінювати світ згідно 

з моральними принципами та максимами. Творити морально – 

завдання людини в світі, це взагалі найпервинніший сенс її 

перебування на землі. Через акти свідомості, які здійснює людина та 

через своє «вічне становлення», подвійним чином: безпосередньо та 

опосередковано, отже через зміну самої себе, вона здійснює й 

перетворення та зміну самого світу. Саме таким чином світ стає більш 
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«людяним» та більш «досконалим», бо чистої природи та хаосу в 

ньому стає все менше та менше. Переборюючи себе й долаючи та 

перемагаючи свій егоїзм, обмежуючи в собі природну істоту, людина 

тим самим визнає за «Іншим» його свободу і надає «Іншому» 

рівноцінного статусу автономної, самоцінної та свободної людської 

істоти, отже визнає гідність кожного людського життя. 

Для Канта було аксіомою, що розумна істота за своїм визначенням і в 

принципі не може бажати зла та заподіяння шкоди іншій істоті, 

подібній собі. До вчення Канта, – зауважує К. Лоренц, – гідне будь-

якої похвали і яке за своєю суттю є суто раціональним (адже 

вибудована Кантом будівля умовисновків є чисто раціональною), 

вкрадається і пробивається почуття, іншими словами – «інстинктивна 

мотивація», «афективна сфера несвідомого», адже абсолютно 

очевидно, для того, щоб перетворити суто розсудкове, розумово 

усвідомлене правило в імператив, в заборону тощо, необхідний 

поштовх, афект, емоційний фактор. «Якщо ми подумки приберемо із 

нашого життєвого досвіду емоційне сприйняття цінностей ...якщо для 

нас не буде представляти цінності людина, людське життя і людство, 

то навіть самий бездоганний апарат нашого інтелекту залишиться 

мертвою машиною без мотора. Сам собою він взмозі лише надати нам 

засіб для досягнення тих чи інших цілей, але не може ні ставити цілі, 

ні віддавати їм накази» [3, 229]. Тільки наші почуття присвоюють знак 

«плюс» чи знак «мінус» відповіді на наше «категоричне запитання до 

нас самих» та перетворюють правила, цінності тощо в імператив чи 

заборону (К. Лоренц). Почуття, що виникають не з нашого розуму, а з 

наших потаємних прагнень, виходять із глибин психіки, із пітьми – 

звідти, куди наша свідомість не проникає. В цих глибинних прошарках 

людської психіки, які лише опосередковано доступні людському 

розуму, все інстинктивне, все емоційно-чуттєве, те, що «засвоєне через 

ритуал, через колективно-повторні дії й навчання», тобто наші древні 

й одвічні норми, заборони, табу і т. ін., що є колективними за своєю 

суттю, утворюють вищою мірою складну структуру, «яка не тільки 

близька та споріднена таким самим структурам світу вищих тварин, а 

значною мірою їм просто тотожна» [3, 229], – зазначає К. Лоренц. Ці 

структури суттєво різняться лише там, де у засвоєне шляхом навчання 

включаються соціально-культурні традиції, правила й норми людської 

поведінки – ідеально-реальні структури, які постійно взаємодіють між 

собою. Із послідовності цих взаємодій, що протікають майже 

виключно у нашому несвідомому, виникають спонукання всіх наших 

вчинків, в тому числі й тих, які підпорядковуються нашому розуму. 

Саме тут слід шукати «функціональні форми», які Юнг називає 
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«образами» і які виражають як «форму діяльності, яку належить 

виконати», так і саму «типову ситуацію, яка запускає цю діяльність». 

Це «образи», які є «...праобразами, оскільки вони в кінцевому підсумку 

притаманні всьому роду, і якщо вони взагалі коли-небудь дійсно 

«виникли», то їх поява співпадає з витоками роду. Це людська природа 

в людині, специфічна людська форма її діяльності. Специфічний вид 

лежить уже в самому зародку» [4, 126]. Продукти цих специфічних 

форм діяльності, людські почування, людські почуття взагалі – це ті 

«первинні форми діяльності» людини, «ідеї в платонівському сенсі», 

як каже Юнг, які виникають із несвідомих «форм» і які, подібно ін-

стинктам, «пре-формують» і здійснюють вплив на мислення, на дії та 

вчинки людини. Саме з таких глибин психіки виникають почуття 

любові, почуття дружби, відношення терпимості, наші прагнення та 

спонуки до творчості, фантазії, до наукового пізнання, вся гамма 

людських почувань і почуттів у світі, ідеально -матеріальних в своїй 

єдності та за своєю суттю. 

В глибинах психічного людського досвіду ми стикаємось з єд-

ністю, а не антиномічністю та протиставленням, або дуалізмом 

одного та іншого (скажімо, почуттів матеріальних та почуттів іде-

альних) тощо. Адже саме матеріальне, як зауважує Мерло -Понті, це 

не винятково «груба матерія», а «матеріальні людські відносини» та 

«матеріальні почуття». В феноменологічній аналітиці ідеальне завжди 

репрезентоване, тобто представлене в матеріальному та навпаки. 

Але матеріальні почуття завжди направлені від предмета, вони 

пов'язані із зацікавленістю в самому предметі, ідеальні ж почуття, 

навпаки, направлені на сам предмет, вони виходять «із середини мене, 

із моєї душі» і репрезентують в собі самі почуття матеріальні. 

Репрезентація тут означає не поглинання, а заглиблення самого 

ідеального почуття до витоків, самих основ, зовсім іншого 

відношення до світу, туди, де просте матеріальне відчуття, стає уже 

проявом ідеальних почуттів: любові або ненависті, терпимості чи 

нетерпимості і т.ін. Репрезентація проявляється в «переживаннях» 

людиною своїх почуттів. Бо одна справа відчуття фізичної болі і 

зовсім інша справа – «переживання відчуття болі», душевна біль. 

Взагалі наш рефлекс на больове відчуття є не простим фізичним 

відчуттям, а людським почуттям, адже воно пов’язується з 

усвідомленням людиною самої болі, а отже, не може бути лише 

прямим продовженням простого відчуття фізичної болі. 

«Відчуття, – зазначає Гельвецій, – за своєю суттю, егоїстичне, 

відчувати ми можемо лише своїм власним тілом, почуття ж, навпаки, 

альтруїстичне, бо любити ми можемо лише іншу людину». Тільки 



Наука. Освіта. Вчений.                                  
          

                                                             164                        330 

 

 

людина може дивитись, зокрема, бачити очима іншої людини, 

слухати й чути вухами іншого, а тому й відчувати, як це не дивно, 

фізичну біль іншого. У тваринному світі цього немає, тварина 

абсолютно байдужа до фізичних страждань іншої «істоти», навіть 

свого дитинчати, якщо розриває з ним чисто фізичний зв’язок. 

Людина ж, навпаки, переживає сильніше біль своєї дитини, ніж свій 

власний біль. Однак треба зважати на те, що чужий біль людина не 

може безпосередньо відчувати, вона його може лише уявляти. Уява та 

пов’язані з нею пам’ять – основа будь-якого людського почуття. 

Тварина відчуває тільки свій біль, а будь-яке людське почуття є 

соціальним почуттям, що проявляється не тільки в тому, що я 

співчуваю якійсь одній людині, але й також всьому людству, самій 

людяності. «Я і себе відчуваю – почуттями людства, почуттями 

людяності». «Культура людства», яка представлена в нашому 

трансперсональному, «колективному несвідомому» – це також і 

«культура почуттів», яка засвідчує свою присутність в 

інтерсуб’єктивних глибинах психіки як трансперсональний феномен. 

Почуття не обслуговують виключно органічний процес, нашу тілесну 

органіку і характеризуються протяжністю, тобто можуть виникати, 

зникати або накопичуватись чи витіснятись через внутрішні 

механізми «витіснення-забуття» та переходити в наше несвідоме, 

проявляючись архетипічно: як архетипічний страх, як архетипічна 

турбота, як любов, як терпимість або нетерпимість, як совість, як 

агресія чи ворожнеча, тобто як наші внутрішні «трансперсональні 

форми». 

Внутрішні механізми «витіснення-забуття», що дарує людині 

природа і про які говорить З. Фрейд, це універсальний, трансцен-

дентний спосіб, за допомогою якого індивід «зберігає» у внутріш-

ньому світі свого «Я» абсолютні першоначала, трансперсональні 

структури та схеми дій, архетипи, які слугують джерелом багато -

манітних проявів людського життя. Даний механізм немовби «згортає» 

трансперсональний досвід людства («все людське і надто абсолютне») 

в деяке «духовне ядро» і навічно зберігає в несвідомому. Проявляти 

себе цей універсальний «згорнутий духовний досвід» може не прямо, а 

вторинно та опосередковано, часто інстинктивно. З особливою силою 

та миттєво нагадує про себе «минула культура», минулий духовний 

досвід, що вироблений попередніми поколіннями, у хвилини 

небезпеки як осяяння та інтуїція, підказуючи людині правильні 

рішення. 

Механізм «забуття-витіснення» як механізм збереження транс-

персонального, «згорнутого духовного досвіду», слугує механізмом 
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«повернення» кожної людини до своїх витоків, першоджерел, до 

первинної духовності і первинної соціальності, звідки вона сама 

черпає життєву енергію. Всі екзистентні форми внутрішнього досвіду, 

що є трансперсональними та архетипічними, здатні ставати 

усвідомленими лише опосередковано і здебільшого діють без роздумів 

(роздумування). 

Те, що існування емоційно важливих та цінних соціальних зв’язків 

і соціальних почуттів між усіма розумними істотами, зауважує 

К. Лоренц, закладено у несвідомому, говорить про їх універсальність, 

всезагальність та трансперсональність. «Внутрішня соціальність» і 

«внутрішня трансперсональність» проявляється в автоматизмі 

людських дій; саме «добро» людина чинить не лише тому, що вона 

усвідомила його як «добро», а автоматично, а отже, інстинктивно, 

натомість також інстинктивно людина відхиляє й саме «зло». Сфера 

несвідомого, як сфера колективного, трансперсонального досвіду, не 

виключно негативна сфера, що протистоїть індивідуальному, 

свідомому та «позитивному» досвіду людини, але це також і 

колективний позитивний досвід. В ньому, безперечно є, бездонна й 

меонічна свобода та свавілля, архетипічна агресивність та 

нетолерантність до Іншого, архетипічний страх (до Чужинця, взагалі 

Чужого), але наразі, також й архетип теплих почуттів до Іншого, 

архетип терпимості та любові до Чужого, аж до ворога свого. Наразі 

саме почуття любові проявляється також архетипічно – як внутрішній 

трансперсональний феномен нашої психіки, що діє без нашої на те 

згоди або раціонального усвідомлення. 

Всі людські почуття, зазначає К. Лоренц, пов’язані з внутрішньою, 

психічною реакцією людини, що йде від «нашого нутра» і є «станом 

запалу» та «пориву», що «запускає» нашу дію, наш поступ у світі чи 

наше натхнення до творчості – художньої, наукової тощо. «Стан 

запалу», як каже Лоренц, говорить про те, «…що людину охоплює 

дещо дуже високе, суто людське, а саме дух (Geist). Грецьке слово 

«ентузіазм» означає, що людиною оволодіває наш Бог» [3, 230]. 

«Священний трепет» викликає в нас «Інший», який стає об’єктом 

наших почуттів: наша родина, сім’я, дещо «соціально-важливе» – 

приналежність до нації, етносу, але натомість також й абстрактні 

поняття та обов’язок (зокрема, священний обов’язок категоричного 

правила «відноситись до Іншого як до мети»). «Людина відчуває себе 

вільною від усіх зв’язків повсякденного світу та піднімається над 

ними, вона готова все кинути, щоб підкоритись поклику Священного 

Обов’язку, зазначає К. Лоренц. Всі перепони, що стоять на шляху 

цього Поклику, втрачають значення та важливість: інстинктивні 
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заборони на каліцтво та вбивство побратимів одного й того ж виду 

втрачають... значну частину своєї сили» [3, 231]. Тобто, в нашому 

внутрішньому «колективному досвіді» є поняття нетолерантності та 

агресії відносно Чужого, але й також поняття «любові до Іншого, 

навіть до ворога свого» та поняття терпимості відносно Чужинця. 

Безперечно, «Чужий» – архетипічний феномен нашого внут-

рішнього досвіду, в ньому як у кривому дзеркалі відображаються всі 

наші страхи, всі наші сумніви. Але «Чужий» необхідний нам, ми 

постійно вдивляємося в нього, стикаємося лицем до лиця, або ж 

придумуємо чи вигадуємо його, перетворюючи в деяку істоту, яка 

прагне домінувати над нами і використовувати нас. «Чужий» архе-

типічно несе загрозу, це сила, що сприймається як дещо 

позапорядкове. Але не тільки, бо ми вдивляємося в «Чужого» і бачимо 

«Себе в Чужому» і, натомість, «Чужого в Собі», тому архетипічно 

прагнемо примирення з ним, подолання бар’єра Страху, співіснування 

та терпимості відносно нього (Б. Вальденфельс). 

За своєю суттю всі трансперсональні, екзистентні форми «ко -

лективного несвідомого» є амбівалентними, несуть як позитивне (знак 

«плюс»), так і негативне (знак «мінус»). В кожній із цих 

трансперсональних форм «колективного несвідомого», «внутрішньої 

соціальності», як, наприклад, в архетипі «матері», зазначає К. Юнг, 

переплетені любов і ненависть, володіння та руйнація, наруга й 

еротика, гнів та радість, терпимість та нетерпимість тощо. 

Виявлені Юнгом в глибинах людської психіки структури, від-

носяться до картин світу, що пронизані «океанічними вимірами 

дійсності». За словами А. Швейцера, мова йде тут про фундаментальні 

прояви зустрічі людини з реальностями, які визначаються як «містична 

сутність», остання охоплюється поняттям «діонісійське» (те, що 

пов’язане з ірраціональним та руйнівним) та поняттям «аполлонічне» 

(те, що пов’язується з духовним творенням та рятівним). 

Тобто можна сказати, «внутрішня соціальність», відкриваючи нам 

«просвіти» у світ несвідомого та архетипів, у світ «пустих форм», де 

ми бачимо присутність «динамічних ідеальних зв’язків», які 

представляють нам наш внутрішній досвід як «деякий кругообіг 

смислів», відкриває наразі нам «просвіти» у світ «безумовного» знання 

(абсолютного та Божественного). Варто зазначити, що в наш час 

паралельно з процесами все більшого віддалення божественного від 

зовнішнього світу, відбуваються процеси все більшого його 

укорінення у світі внутрішньому, в глибинах людської психіки. 

«Безумовними» для людини є знання добра та зла, Абсолюту та 

«морального закону», що є знаннями, які іманентні кожній людській 
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особистості. Свідомість людини синтезує дані апріорні знання разом із 

знаннями людського інтелекту, осмислюючи світ як світ людини, як 

сферу творення та сферу постійного морально -етичного 

самовдосконалення людини. «Входження у сферу свідомості» це, по 

суті, входження у сферу творення людини, це сфера «де твориться 

власне людина», зазначає М. Мамардашвілі, це «свідоме і несвідоме», 

це «світло і тінь людини» і «саме відносно цієї сфери варто говорити 

про Бога, який є символом того у світі, що є», без нашої на те згоди чи 

дозволу, це – «щось» або «хтось», що «буттює та відтворює себе в 

самій людини, в її станах, бо в кожний наступний момент вона 

(людина) уже не та, якою була перед цим» [5, 88]. Ніколи «людина не 

назвала б нічого Богом, якби в ній самій уже не діяла сила, яку вона 

поза собою назвала Богом», зазначає філософ. Інший філософ, 

представник релігійного екзистенціалізму І. Лепп так описує 

божественну сутність. Вона не є «безособовою сутністю», яку можна 

осягнути лише інтелектуально або чуттєво, ні сліпою енергією чи 

«першодвигуном», що запускає механізми світу, вона й не є 

«абсолютизованим образом людини», а натомість «виявляє себе в 

історії, як особистісне існування та як неповторність і свобода». Бог є 

особистістю, що розмовляє з людиною «віч-на-віч» і відкривається 

людині не в якості інтелектуального пізнання, а через особистісне 

спілкування з її душею та постає як «...абсолютно Інший і саме завдяки 

цьому ми навчилися бачити в ньому не об’єкт використання, а 

особистість, рівну за своєю гідністю нашому «Я». Не можна йти до 

Бога, любити Бога, не пройшовши через посередництво Іншого, і, 

отже, я можу сам себе реалізувати лише завдяки такому 

посередництву, навіть у психологічному плані є безперечним, що для 

того, щоб пізнати самих себе, ми потребуємо Іншого, адже зазвичай, 

якраз саме після суджень, які виносять про нас Інші, ми судимо про 

самих себе» [6, 129]. Взагалі людина за своїми властивостями та за 

своїм статусом це – «третинний життєвий зв’язок» (М. Бубер): зв’язок 

зі світом та речами; зв’язок з людьми (як окремою людиною, так із 

множинністю людей); зв’язок з усе пронизуючою «трансцендуючою 

таїною буття», яку філософи називають Абсолютом, а віруючі Богом. 

В середині нас самих, дуже глибоко «...існує неявне розуміння, яке 

ми маємо ретельно продумати, щоб надати йому явного та свідомого 

формулювання. Це є наша пам’ять (memoria). І саме в ній перебуває 

наше неявне розуміння того, хто ми є, розуміння, яке веде нас від 

нашого початкового нерозуміння й гідного співчуття самоспотворення 

до справжнього самоусвідомлення. Однак, що лежить в основі самої 

цієї пам’яті? В її підґрунті перебуває внутрішній Господар, який 
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створює це неявне розуміння, джерело того світла, яке осягає кожну 

людину, що приходить у світ – Бог. Отже, в кінцевому підсумку 

пошуку себе – якщо пошук завершується остаточно – душа 

віднаходить Бога. Досвід просвітлення з іншого джерела, досвід 

отримання стандартів нашим розумом з-поза меж нас самих, який 

вказував на доказ існування Бога, розглядається, здебільшого, як 

досвід внутрішнього виміру. Тобто, саме в цій парадигмальній 

діяльності першої особи, в якій я намагаюсь зробити більш повнішим, 

присутнім для самого себе та цілковито усвідомити наслідки того 

факту, що суб’єкт знання збігається з його об’єктом, – саме в цій 

діяльності я досягаю найвідчутніше та й найпереконливіше, ус-

відомлення, що Бог є вищим за мене. У найглибшому підґрунті пам’яті 

душа віднаходить Бога» [7, 186]. Тобто, коли я, говорить автор, 

повертаюсь та прямую назустріч Богу, то я прислухаюсь до того, що 

закарбовано глибоко в моїй пам’яті («шлях до середини приводить 

нагору»). 

Аналізуючи внутрішнього «Бога» в Августина, Ч. Тейлор зазначає, 

що «Бог криється за нашим оком, і водночас, є тим, чиї ідеї око прагне 

чітко вирізнити перед собою. Його треба шукати в таємниці моєї 

самоприсутності... Він навіть ближчий до мене, ніж я сам, і, водночас, 

безмежно вищий за мене. Він «interior intimo meo et superior summon 

meo» («глибше глибин моїх і вище вершин моїх»). Бога можна 

вважати найглибшим впорядковуючим принципом у мені» [6, 187]. І 

тільки через зустріч з Богом, через спілкування з «Абсолютно Іншим» 

ми приходимо до Іншого. Дане спілкування з «Абсолютно Іншим» 

передбачає подолання егоцентричної установки, бо, за своєю суттю, 

християнське буття означає перехід від «буття для себе» до «буття для 

друга», за висловом Й. Ратцингера. Цьому відповідає «філософія 

Іншого» Е. Левінаса, згідно з якою дійсність людського існування 

розкривається через подолання «автономної тотальності» за 

допомогою «відповідального відношення до Іншого». 

Людина має можливість «істинного життя» поза простором і часом 

природної необхідності, може жити духовним життям, отже у просторі 

свободи та екзистенційного становлення. Як «дух» вона (людина) 

збирає ідентичність свого «Я» через постійне становлення, весь час 

будучи не об’єктом, а суб’єктом цього становлення. Тому питання про 

її ідентичність, «онтологічну іпостась» і про «самототожність» весь 

час доповнюється питанням про її «екзистенційну іпостась», яка є 

«зв’язком» з Іншим, пов’язана з «досвідом» та «безперервним 

зростанням». В нашому «становищі безперервного зростання» замість 

того, щоб констатувати «слабкість і нікчемність людського стану», 
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маємо «істинну й автентичну велич» (X. Янаріус). Тобто сьогодні 

ідентичність, яка довгий час піддавалась редукції до «сутності» чи до 

«тотальності», визначається через здатність людини вступати в 

«інтеракцію», що не виключає (від початку) її установки на 

реконструкцію в кожній дії відношення до людини як до цілі. 

Характерне для теперішньої ситуації уявлення про «Іншого» 

передають слова Ю. Габермаса: «Визнання відмінностей, визнання 

Інших в їх інаковості можна зарахувати до ознак загальної 

ідентичності». 

«Інший» сьогодні, зазначає П. Рікер, – це «не один з об’єктів мого 

мислення», але, як і я сам є «суб’єктом мого мислення», важливим є те, 

«що він сприймає мене Самого як Іншого, ніж він сам, і те, що ми 

разом дивимося на світ як на спільну природу, і також те, що разом ми 

творимо спільноти осіб, здатних, у свою чергу, поводитися на сцені 

історії як особистості вищого рівня. Це осереддя сенсу передує 

редукції до свого власного... У гіпотезі, якби я був сам -один, даний 

досвід ні в якому разі не міг би бути мною узагальненим без допомоги 

Іншого, який допомагав би мені збирати себе, утверджувати себе, 

підтримувати мене самого в своїй ідентичності» [11, 396]. 

З. Фрейд та інші після нього поклали кінець думкам про те, що «Я» 

є «господарем у своєму домі». «Я є Іншим в агроматичному пе-

рехрещенні першої та третьої особи», – зазначає Б. Вальденфельс і 

вказує на те, «що є не тільки alter ego, а також Іншість ego, яка таврує 

Чужість. «Я» не можна беззастережно титулувати першою особою, 

оскільки воно розщеплюється на j та m, je та moi. «Я» висловлювання 

ніколи не збігається з «Я» висловленого» [10, 21]. Парадокс 

гуссерлівського визначення Чужого полягає в тому, що Чуже 

виявляється «доступністю», це – «доступність недоступного». Місце 

Чужого в досвіді, строго кажучи, є не місцем, бо Чуже не просто 

«деінде», воно є «цим деінде», а саме – «вихідною формою цього 

деінде» (Б. Вальденфельс). Чуже не є деякою «дефініцією, як усе те, 

що хоча ще не є знанням, але чекає на пізнання і може бути пізнаним. 

Ми радше маємо справу з певним видом тілесної відсутності. Чуже 

схоже на минуле, яке можна знайти лише у відтворенні, або 

пригадуванні... Категорія зв’язку належить до згадки про Чуже, в якій 

«Я» повертається до себе та до Іншого, а не до первинного досвіду 

Чужого, в якому постає Інший» [10, 20]. Тобто, Чужість, яка 

визначається «способом своєї доступності» і не передбачає «надійної 

території Свого», ми зустрічаємо не лише в Інших, вона починається у 

«своєму домі як Чужість мене самого», або як «Чужість нас самих», 

зазначає автор.  
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В феноменологічній аналітиці проблема ідентичності – це, без-

перечно, проблема організації багатогранного досвіду людини (в тому 

числі й внутрішнього), який пов’язується з інтерсуб’єкгивним 

відношенням, що не піддається ніякому  синтезу, бо його взагалі «не 

спроможна інтегрувати жодна тотальність». «Філософ етики», як 

називають Е. Левінаса, описує подолання «ідолів самототожності» 

через так звану «феноменологію Лиця», до того ж мова йде не про 

відповідну пластичну «форму», а про «сутність», що означає заборону 

насильства (відносно Іншого) через Безконечність («якої воно є слід і 

знак»), бо Лице означає Безконечність. Як зазначає філософ: «Я 

втрачає верховенство своєї самототожності, самоспівпадіння, де 

свідомість святкує свою перемогу й повертається до себе самої та 

заспокоюється на самій собі. У відповідь на вимогу Іншого Я 

самовиганяється із цього спокою» [8, 170–171]. Поява «Іншого» в 

європейській філософській культурі з його досвідом вимагає 

відкидання замкненості «Я» на самому собі та прийняття відповідаль-

ності за Іншого. Сама «свідомість проблематизується зустріччю з 

Іншим, присутність якого закликає до відповіді, а відповідальність «Я» 

полишає його імперіалістичності й егоїзму та підтверджує його 

неповторність» [8, 170–171]. 

«Інакшість» або «Інший» є неусувним конституєнтом людської 

фундаментальної ситуації, яка існувала б навіть тоді, коли б плане -

тарна структура єдності «розчинила і знищила обличчя культурних 

індивідуацій», адже історична повнота конкретних образів життя 

висуває вимогу домагатися солідарності та інтерсуб’єктивності як 

достеменного морального обов’язку. «Зустріч з Іншим, – говорить Е. 

Левінас, – проблематизує мене, виймає і продовжує виймати мене із 

себе самого, розкриваючи в мені все нові обдарування. Я й не знав, що 

я такий багатий, хоч натепер не маю ніякого права хоч «щось» 

залишати самому собі» [8, 163]. Наша сучасна ситуація актуалізує 

персоналістичну традицію («сучасний індивідуалізм – це 

персоналізм»), на перше місце виходить «Самість» або «Персона», за 

висловом П. Рікера, або «монадна особистість», як каже С.Кримський. 

Однак, як може бути врахована «робота Іншості в надрах Самості»? 

Саме тут, говорить П. Рікер, має місце «гра двох рівнів дискурсу – 

дискурсу феноменологічного та дискурсу онтологічного», яка 

виявляється найпродуктивнішою. «Іншість», на думку філософа, не 

додається до «Самості» ззовні, а належить до її внутрішнього сенсу та 

до її онтологічної конституції. Саме такий рівень «діалектики», що 

пропонує П. Рікер, відрізняється від «діалектики Самості та 

тотожності», де диз’юнктивний характер зв’язку був домінуючим. 
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Основна особливість даної діалектики, каже П. Рікер, «полягає в 

забороні «Самості» посідати місце основи» і «ця заборона цілком 

відповідає структурі «Самості», яка не може виступати активізованою 

«Самістю», як у філософії Gogito, чи приниженою як у філософії анти-

Gogito» [10, 380]. 

Ніщо не ставить під сумнів ідею тотожності особистості так ви-

разно, як наш «власний досвід» та ідея «самоідентичності як деякого 

замкненого на собі буття» (Е. Левінас). Людська особистість 

демонструє такий модус життя, що передбачає природну індивіду -

альність і разом з тим, вихід за її межі. Вона демонструє спільність 

ознак з будь-якою людиною (біологічних, соціальних), свою сутнісну 

природу й водночас екзистенційну неповторність особистішого іс-

нування, що є вільним від напередвизначеності. Особистість – не 

сегмент загальнолюдської природи і не окремий індивід, вона не уви-

разнює собою взаємини частини та цілого, а є «монадою», відкритою 

до зустрічі з Іншим. Відношення частини та цілого є примусовим 

відношенням для людини, що не дає простору для її свободи та ек-

зистенції. Натомість інтерсуб’єктивне відношення – це відношення, 

що узагальнює тотальність природи та соціума через трансценденцію – 

вихід за межі до Іншого, який може бути також і «Абсолютно Іншим». 

Ідея становлення людської особистості поєднана з глибинними 

процесами освоєнням загальнолюдського досвіду (зовнішнього і 

внутрішнього) та з прагненнями до «Абсолютного» та «Іншого». 

Відношення, що узагальнює «єдність» нашого «Я» через зв’язок з 

Іншим (Інакшим, Чужим та Абсолютним) є унікальним і важливим, бо 

саме у «факті взаємин і спілкування» увиразнюється та визначається 

особистісне існування людини, етносу, народу тощо. Феноменологічна 

аналітика по суті обґрунтовує нам, сучасникам, можливість 

«толерантної соціальності», на відміну від «тотальної соціальності», 

що несе певні ознаки тоталітаризму. Ця – інша «форма соціальності», 

на думку Е. Левінаса, здатна виявляти «шану тій таємниці, якою є для 

кожної людини її життя, а толерантність щодо цього життя постає як 

особлива форма відповідальності – відповідальності щодо таїни іншої 

людини» [12, 23]. 

Хіба саме не останнє взмозі забезпечити та створити інтелек-

туальні умови єднання сучасного людства? Те бачення «європейського 

людства», яке ми знаходимо у відомій праці Е. Гуссерля на початку 

XXI ст., зазнає суттєвої трансформації уже хоча б тому, що 

європейська картина світу абсорбує наразі деякі ті уявлення про 

«Інших», які розглядались як «Чужі» по відношенню до неї. 

Змінюється і саме розуміння «Іншого», адже «Інше» – це уже не те, що 
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розташовується на «границях» європейської культури, а те, що 

знаходиться всередині останньої, це «Своє-Інше». Звичайно мова йде 

про тенденції, а не про те, що всі проблеми міжкультурних, 

міжнаціональних та ін. взаємин близькі до вирішення чи остаточно 

залагоджуються. 

Сучасна людина змушена постійно змінюватися, її 

ідентичність не може залишатися стабільною. Людина постійно 

відчуває на собі вплив глобалізаційних процесів, вплив засобів масової 

інформації, Інтернет-простору, що призводить до взаємопроникнення 

культур, взаємообміну цінностями. Як результат людина, яка 

знаходиться в своєму культурному середовищі, постійно відчуває 

зовнішні чужерідні впливи. Але чуже уже не є  просто чужим, бо воно 

«забруднене своїм» (Б. Вальденфельс). Дані процеси не можуть не 

викликати у нас – людей – почуття конфлікту між тим, ким ми себе 

відчуваємо і тими очікуваннями, які на нас покладає суспільство. 

Виникає відчуття «бездомності», що пов’язане з  «розмиванням» 

ідентичності. Але зазначені процеси не просто приводять до 

негативних наслідків, але й до позитивних результатів, до пошуку 

«нового дому», як зазначають дослідники, де в поняття «нового дому» 

включається широкий спектр – від зміни географічного місця 

проживання й змін в настроях людей до зміни та пошуку нової 

системи цінностей. 

В епоху глобалізації ідентичність виступає та 

конституюється як постійне самовідтворення, самостановлення та 

самотрансформація, а не у вигляді причетності до постійних структур і 

спільнот. Однак це завдання виняткової складності, тому пошук 

ідентичності в епоху глобалізації ще вимагає свого теоретичного 

осмислення і вироблення практичних засобів для її формування. 

Трансформація особистості, персони – це зміна уявлень людини про 

саму себе, і тут має місце точка біфуркації: з одного боку людина 

прагне повернутися знову та знову в поле, що задається її соціальністю 

та культурою (зовнішнім соціальним досвідом), а з іншого боку, вона 

проривається в іншу реальність, де критерії прориву задає не розум, а 

почуття та інтуїції людини, наше колективне несвідоме (внутрішній 

соціальний досвід). Проблема ідентичності – це проблема «збирання» 

багатогранного досвіду, який включає «зовнішню соціальність» та 

«внутрішнє трансперсональне» – наше «колективне несвідоме». Саме 

несвідоме – це не лише «таємничий опір закону», це самий «закон, що 

забороняє» або «дозволяє», як говорить С. Жижек. «Відповідь 

психоаналізу (нібито) пов’язаного з наявністю у суспільстві ризику 

глобальної рефлексивізації нашого життя заключається не в 
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наполяганні на існуванні, попри все, певної дорефлексивної субстанції, 

котра називається несвідомим і котра чинить опір рефлексивному 

опосередкуванню, а в наголошенні на існуванні іншого модусу 

рефлексії, котрим нехтують теоретики суспільства ризику, модусу, 

котрий знаходиться в самому ядрі фройдівського суб’єкта. Ця 

рефлективність псує гру постмодерного суб’єкта, вільного обирати й 

преформувати свою ідентичність» [9, 430]. Але в обох випадках, щоб 

змінитися, людині потрібна як допомога ззовні, так і допомога із 

середини, розширення ситуації самої свідомості (через проникнення і 

заглиблення до несвідомого та інтуїцій). Дана допомога (розширення 

меж свідомості) може сприйматися людиною і містично – як 

«пришестя Абсолюта» чи через пробудження в глибинах людської 

психіки загальнолюдського досвіду та як «духовний переворот» в 

житті людини тощо. Однак ця допомога спонукає людину «залишатися 

самою собою» і разом з тим постійно змінюватися та 

трансформуватися. 
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Можливості прикладної етики як ресурсу 

в сфері гуманітарних технологій17× 

 

У даній статті досліджується потенціал прикладної етики 

як ресурсу в розв’язанні моральних дилем і конфліктів в сфері 

гуманітарних технологій. Гуманітарні технології трактуються як 

комплекс методів управління соціальними комунікаціями, взаємодією 

між людьми через спільне розуміння певних смислів й асоційованість з 

певними цінностями, та спеціальних технік і прийомів 

опосередкованого впливу на соціальну поведінку. 

Прикладна етика орієнтована на отримання певного 

теоретичного знання, яке виступає основою етичної експертизи 

сучасних гуманітарних технологій, створює можливість зростання їх 

впливу як на розвиток особистості так і протистояння 

маніпулятивним викривленням ціннісних орієнтацій. Ця форма 

дієвості етики, поворот її до конкретно-практичних проблем 

сучасності стало яскравим явищем кінця двадцятог о століття.  

Причини виникнення самих різних етик вбачають в стрімкому 

рості людських знань і технологічних можливостей, в багатьох 

глобальних проблемах (розподіл світових ресурсів, їжі та сировини, 

зростання народонаселення, реальна можливість глобальних 

катастроф) та необхідності підвищення якості внутрішньої 

саморегуляції людей, діяльність яких спрямована на подолання цих 

викликів. 

 Правила і цінності, що в різних формулюваннях є присутніми в 

кодексах поведінки організацій, лише в разі їх практичного вті лення 

стають справою честі, престижу, репутації організації. В цих 

процесах моральність як компонент соціальної організації (на мікро -, 

мезо- і макрорівнях) набуває все більшого значення в повсякденному 

соціально-діловому житті економічно розвинутих країн. Тим самим, 

люди природним чином прагнуть до задоволення більш високих 

потреб, коли задоволені прості, і більш схильні повсякчасно 
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враховувати суспільний інтерес, де слідування йому допомагає 

досягненню власних цілей. 

Робиться висновок, що використання прикладної етики в сфері 

гуманітарних технологій актуалізує необхідність соціального 

проектування у напрямі моделювання, організації, конструювання 

таких систем, в яких створюються спочатку об’єктивні передумови, 

а потім здійснюються певні управлінські заходи, які сприяють тому, 

аби моральнісні цінності робити повсякчасно функціонуючими. Це, 

насамперед стосується кола тих цінностей, які сприяють сталому, 

збалансованому розвитку суспільства і підтримують кожного 

працівника у його прагненні до гідного, творчого існування. 

Ключові слова: прикладна етика, етична експертиза, 

гуманітарні технології, етичні цінності. 

 

This article deals with applied ethics potential as a resource of 

solving moral dilemmas and conflicts in the sphere of humanitarian 

technologies. Humanitarian technologies are being interpreted as a set of 

social communication management methods, management methods of 

cooperation among people through mutual understanding of certain 

meanings and special techniques and ways of indirect influence on social 

behavior.  

Applied ethics is focused on the achievement of a certain 

theoretical knowledge, which is the base of ethic examination of modern 

humanitarian technologies and creates the opportunity to increase their 

influence both on personality development and prevention of manipulative 

distortion of value orientations. This form of ethics effectiveness, its 

direction towards concrete practical problems of the present has become a 

dramatic event at the end of the 20-th century.  

The causes of development of different ethics are explained by swift 

growth of human knowledge and technological opportunities, different 

global problems (distribution of world resources, food and raw materials, 

growth of population, real threat of global catastrophes) and the need to 

increase the quality of internal self-regulation of people whose activity 

directed to overcoming of these challenges. 

Rules and values presented in different forms in organizations’ 

codes of conduct become a matter of honour, prestige and reputation of an 

organization only on the condition that they are implemented in practice. In  

these processes morality as a social organization component (on the micro -, 

meso- and macrolevels) becomes more and more significant in the everyday 

social and business life of the economically developed countries. Thereby, 

when simpler needs are satisfied, people naturally tend to satisfy the higher 
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ones and are more willing to take into account the public interest in the 

situations where it helps to reach their own objectives.  

As a conclusion it is said in the article that the applied ethics 

application in the humanitarian technologies sphere makes urgent the 

neсessity of social designing  in the direction of modelling, organization, 

construction of the schemes in which firstly objective prerequisites are 

created and then it is followed by the implementation of certain 

management measures that favour the moral values to be permanently 

functional. The values that are concerned in the first place are those that 

favour a stable and balanced society development and support every worker 

in his desire for a worthy, creative life.  

Key words: applied ethics, ethic examination, humanitarian 

technologies, ethic values.     

      

Актуальність теми. Стрімкий розвиток науки й техніки, 

технічних технологій у другій половині ХХ - на початку ХХІ століття 

позначив якісно новий етап у розвитку взаємодії людини та 

суспільства. На тлі таких трансформацій людина губиться, втрачає 

розуміння того, що їй робити із собою, із її власним існуванням, як 

керувати власним життям та які питання поставити до себе самого. 

Така собі буттєва маргіналізація людини призвела до появи 

«гуманітарних технологій» як технологій комунікації, взаємодії між 

людьми на основі спільного розуміння певних смислів.  

Сьогодні, завдяки поширенню міждисциплінарного підходу до 

вивчення соціальних й культурних феноменів, тема «гуманітарних 

технологій» стає все більш актуальною в людинаорієнтованих науках. 

Проте, як зазначає дослідник О. Курочкін: «в науковому середовищі та 

в середовищі технологів-практиків відсутнє чітке розуміння того, – що 

таке гуманітарні технології. Наявні в літературі визначення або 

занадто розмиті й не містять точного трактування поняття 

гуманітарних технологій, або, навпаки, невиправдано звужують його 

до підвиду виборчої технології або обмеженого набору методів 

навчання» [1]. Так, наприклад, Є. Островський під гуманітарними 

технологіями розуміє «набір ретельно вивірених й науково 

обґрунтованих прийомів та спеціальних технік непрямого впливу 

гуманітарних технологів на суспільство (через управління соціальною 

поведінкою)» [2,с.21]. Проте, пан Курочкін не поділяє думку 

останнього та пропонує власне визначення гуманітарних технологій як 

«комплексу методів управління соціогуманітарними системами, що 

мають наступні характеристики: публічна сфера застосування, 
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орієнтація на майбутнє (стратегічний характер), ексклюзивністю й 

оптимістичністю» [1]. 

Ми, у свою чергу, вважаємо, що наведені та інші визначення не 

акцентують увагу на змістовному аспекті гуманітарних технологій – на 

цінностях й смислах. Адже це є тим інтегруючим фактором, завдяки 

якому взагалі будь-які гуманітарні технології мають шанс на успіх. 

Тому ми пропонуємо таке визначення: гуманітарні технології – це 

комплекс методів управління соціальними комунікаціями, взаємод ією 

між людьми через спільне розуміння певних смислів й асоційованість з 

певними цінностями, та спеціальних технік і прийомів 

опосередкованого впливу на соціальну поведінку . 

Однак, вирішення питання про роль прикладної етики в 

розв’язанні моральних дилем і конфліктів в сфері гуманітарних 

технологій потребує врахування декількох теоретичних підходів до 

розуміння її специфіки. Все більшого визнання набуває точка зору, що 

прикладна етика є не продовженням чи доповненням теоретичної 

етики, а якісно новим дослідницьким проектом. Це, насамперед, гострі 

проблеми моральної практики, що мають відкритий і пограничний 

характер, усвідомлюються як такі, що потребують змін у сфері 

моральної практики, поведінки людей. При такому підході 

аналізуються конкретні випадки розповсюдженої моральної поведінки, 

які не можуть бути розв’язані апеляцією до норм традиційної моралі 

чи універсальних принципів моралі західного Модерну. Водночас, 

прикладна етика орієнтована на отримання певного теоретичного 

знання, яке виступає основою етичної експертизи сучасних 

гуманітарних технологій, створює можливість зростання їх впливу як 

на розвиток особистості так і протистояння маніпулятивним 

викривленням ціннісних орієнтацій. Ця форма дієвості етики, поворот 

її до конкретно-практичних проблем сучасності стало яскравим 

явищем кінця двадцятого століття.  

Причини виникнення самих різних етик полягають в стрімкому 

рості людських знань і технологічних можливостей, в багатьох 

глобальних проблемах (розподіл світових ресурсів, їжі та сировини, 

зростання народонаселення, реальна можливість глобальних 

катастроф) та необхідності підвищення якості внутрішньої 

саморегуляції людей, діяльність яких спрямована на подолання цих 

викликів. Як зазначає Т. Г. Аболіна «Предметним полем прикладної 

етики є якісно нове наукове завдання – інтелектуально осмислити 

соціальну реальність, в якій перестали домінувати традиційні 

механізми трансляції моральнісної культури» [3,с.21]. 
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Важливість прикладної етики полягає в тому, що в ній 

відбувається концентрація смислів й цінностей, основних форм благ, 

які і в думках, і в діях є дійсно універсальними. Саме вони, на нашу 

думку заслуговують на цілеспрямовану організаційну підтримку і 

поширення засобами сучасної прикладної етики, що і свідчить про те, 

що процес інституціалізації моралі розпочався. Проте, цей процес як і 

будь-який інший результат діяльності людини, може бути більш-менш 

успішним.  

Розгляд інституціалізації моралі вимагає врахування етичного 

статусу дій та етичних можливостей інститутів самих по собі. В ідеалі 

кожна дія та кожний інститут можна оцінювати в загальних термінах, 

таких як благо для індивіда, що є частиною спільного блага. В 

діяльності деяких інститутів це є очевидним, наприклад, такою є добре 

налагоджена суспільна система соціального забезпечення. Прикладом 

таких конструктивних інститутів може слугувати монетарна система, 

процес виробництва, правова система. З іншого боку існують і 

деструктивні інститути, які найбільш суперечливі з етичної точки зору. 

Деякі з них створені з певною метою, за прикладом злочинних 

об‘єднань, такою є приміром система корупції в державі. Проте 

деструктивні інститути можуть також бути прямим результатом 

функціонування соціально-економічної системи. Таким є вимушене 

безробіття. Отже, кожен існуючий інститут має етичну складову, 

кожен інститут або сприяє, або перешкоджає належному 

функціонуванню системи в цілому з урахуванням універсальних, 

базових, загальнолюдських цінностей.  

Люди, в процесі своєї безпосередньої буденної життєдіяльності 

багаторазово і по різному оцінюють і себе, і інших людей, і 

навколишню дійсність. Оціночна діяльність на основі критеріїв різних 

форм блага і добра може бути історично віджилою, відносною і 

далекою від абсолютного змісту моралі. Дуже часто під раціональними 

гаслами моралі ховаються примітивний егоїзм, користолюбство, 

холодний розрахунок, партикуляризм, національна нетерпимість, 

шовінізм та інші уподобання.  

Через це реальний процес інституалізації моралі засобами 

прикладної етики, який є складним та неоднозначним, не можна 

виводити за межі критично-аналітичного розгляду та апологетично 

позитивно оцінювати лише через авторитетність на рівні суспільної 

думки морально-етичної термінології. Регулятивна функція соціальної 

моралі, якій надається велике значення у вітчизняній та зарубіжній 

науковій літературі з 70-х років ХХ ст. допускає певною мірою 

незалежні оцінки по відношенню до її змісту та при збереженні 
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санкцій як механізму соціального контролю; допускає певну єдність 

нормативно-регулятивної функції моралі з критично-оціночною, як 

формою етичної експертизи діяльності людей.  

Мета цієї статті полягає в дослідженні можливостей 

прикладної етики як ресурсу в сфері гуманітарних технологій. 

Об’єктом дослідження виступає прикладна етика, а 

предметом – потенціал прикладної етики в розв’язанні моральних 

дилем і конфліктів в сфері гуманітарних технологій. 

Джерелом еволюції соціальної системи можуть бути фактори, 

що знаходяться як всередині інституційної системи, так і зовні. Серед 

факторів, які не є прямо породжені внутрішніми системними 

чинниками особливе значення мають впливи з боку культури, що 

ініційовані основним суб‘єктом новаційних змін в культурі – творчою 

особистістю. Зміни інститутів під впливом змін в культурі пов‘язані, 

насамперед, з накопиченням нового досвіду, нових знань, а також зі 

змінами в ціннісних орієнтаціях. Творча продуктивність особистості є 

тим невичерпним джерелом новацій внаслідок того, що людська 

особистість ніколи не вичерпується інтерналізованою в ній системою 

соціальних ролей та інституалізованих цінностей. Внаслідок того, що 

той чи інший інститут перестає відповідати цілям чи інтересам певних 

соціальних колективів і груп виникає потреба його зміни. В таких 

випадках відбувається реорганізація цих колективів і груп, найчастіше 

в вигляді подальшої диференціації на більш спеціалізовані в 

функціональному відношенні частини. Перебудова відповідних 

інститутів об‘єктивно вимагає більш узагальнених і універсальних 

інституційних норм. Цей процес еволюції моральної регуляції у 

відповідь на ускладнення і диференціацію суспільного життя виразно 

прослідковується в історичному русі партикулярної моралі з 

невеликою частиною загальнолюдського змісту до універсалізованої 

моралі доби Модерну та до пошуків ціннісних еквівалентів глобальної 

етики планетарного рівня.  

Світ, що глобалізується, – це реальність з новою соціальною 

структурою, специфічною економікою, особливою віртуальною 

культурою; він знаходиться в стані пошуку об‘єднуючих цінностей, як 

відповіді на потреби нової і особливої стадії цивілізаційного розвитку 

людства. Базові етичні цінності почали розглядатись засадничими 

елементами як функціонування соціальних систем в цілому, так і 

окремих соціальних інститутів. Початок ХХІ століття 

характеризується актуалізацією розробок, спрямованих на створення 

глобальної етики, в діяльності міжнародних організацій, комісій, 

наприклад, базового документу ООН «Хартія взаємодії країн і 
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організацій», «Декларації глобальної етики», утвердженої на 

Парламенті релігій світу, Декларацій з біоетики прийнятою ЮНЕСКО 

та ін. В наш час, на етичних принципах засновані конституції 

демократичних країн, вони є важливою основою діяльності 

міжнародних організацій, створення документів, які використовуються 

в міжнародному співробітництві. До їх розробки долучається широке 

коло представників гуманітарних наук та практиків в сфері політики, 

бізнесу, духовної культури, громадських організацій і рухів. Особливе 

місце в цих процесах займає розширення ООН сфери своєї дії. В 

останні роки ООН все більше уваги приділяє тому, що називають 

партнерством з приватним сектором та громадянським суспільством з 

метою прискорення досягнення цілей розвитку ООН. Це є результатом 

більшого усвідомлення того, що ця всесвітня організація не зможе 

самостійно протистояти викликам, що постали перед світом, який 

глобалізується, без розширення своїх повноважень і функцій на  

прийнятній для всіх ціннісній основі.  

Актуалізація сучасного інтересу до етики як у теоретичній, так і 

практичній площині є свідченням зростання впливовості морально -

етичних імперативів, розуміння того, що «суспільство, його існування 

та добробут можливі завдяки моральній компетентності його членів, а 

не навпаки» [4,с.45].  

На суспільство як складну систему в цілому і функціонування 

моральної культури зокрема розповсюджуються ознаки виявлені в ході 

використання синергетичного інструментарію до аналізу соціальних 

процесів. Особливості морально-етичного життя тісно пов‘язані з 

такими ознаками як ієрархічність, емерджентність, відкритість, 

релятивність, відповідальність та ін. Так, ієрархічність, тобто наявність 

певної субординації між усіма рівнями моралі, є  широко визнаною 

характеристикою світу цінностей. В ХХ ст. найбільш відомі 

концептуальні розробки об‘єктивної ієрархії цінностей здійснювались 

з різних методологічних позицій М.Шелером і Н.Гартманом. 

Положення синергетики, що жодна система не може повністю  

редукуватись, тобто властивості структур більш високого 

синергетичного рівня не можна описати мовою більш простого рівня, 

задовго до його формулювання було очевидним при етичному 

структуруванні різних рівнів морального життя. Визначні російські 

мислителі ХІХ-ХХ ст. використовували ієрархічний підхід при 

розгляді моральної свідомості приміром «аскетизм», «альтруїзм», 

«благоговіння» (В. Соловйов); «етика закону», «етика любові», «етика 

творчості» (М. Бердяєв). 
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Емерджентність, згідно з якою поява нової якості сприймається 

вищим стосовно неї рівнем ієрархії як втрата сталості та збільшення 

хаосу, одна з найболючіших колізій морального вибору. 

Безпорадність, страх перед змінними обставинами життя, новими 

критеріями моральної оцінки консервують віджиле старе. Заради його 

утримання в історії цивілізації чинились надзвичайно жорсткі форми 

примусу і насильства під знаменами боротьби за святині. Сучасний 

неоконсерватизм сприймає динамічний нерівноважний стан системи 

моральнісного життя з елементами катастрофізму (Р. Рорті, 

А. Макінтайр). На противагу такій позиції в прикладній етиці ідуть 

напрацювання спрямовані на прийняття цієї ситуації як природної і 

наголошується на необхідності вироблення нового типу динамічного 

мислення, на інноваційному характері прикладної етики. 

Суттєвою опорою для продуктивних новацій, для подолання 

моральних колізій є виділення такої ознаки складних систем як 

відкритість. Закритість, консервація морального досвіду завжди 

сприяла приреченості соціальної системи в цілому. На відкритості як 

основному джерелі моралі наголошував А. Бергсон у своїй відомій 

праці «Два джерела моралі і релігії», умовою життєвості відкритої до 

змін системи є її здатність до самоорганізації, накопичення керованого 

впливу на систему. При цьому самоорганізація не виключає  

можливостей зворотних зв‘язків у системі. Ці підходи знайшли 

організаційне оформлення в таких формах інституціалізації моралі як 

створення сучасних етичних кодексів, які передбачають співучасть 

людей в цьому процесі, можливість зміни при наявності ініціативи 

співробітників, творення постійно працюючих каналів комунікації 

знизу вгору. 

Такі характеристики складних систем як релятивність і 

відповідальність включають людину як активну складову процесу змін 

і виступають взаємодоповнюючими принципами сучасної соціальної 

моралі, яка відділилась від некритичного догматизму та водночас 

прийняла відповідальність в якості вихідного принципу. Таким чином, 

синергетика дає методологічно вірне спрямування управлінню 

процесами підвищення ролі етичної складової в діяльності сучасних 

соціальних інститутів. Це виключає нав‘язування складно -

організованим системам шляхів їх розвитку, а хаос розглядається як 

плідний момент конструктивного механізму еволюції системи до 

нового рівня організації. Ці та інші принципи, в цілому, створюють 

можливість подолання психологічних бар‘єрів, стереотипів, страху 

перед складними системами, серед яких чи не найскладнішим є 
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мікрокосмос моральнісного життя, який неможливо зводити до 

простого лінійного утворення. 

В цьому контексті постає складна проблема балансування між 

процесами: 

 1. Збереження універсалістських засад сучасної і традиційної 

культури, які відповідають людству як єдиному цілому, що 

розвивається, незважаючи на багатоманітність проявів і форм 

реального буття.  

2. При керуванні нелінійними системами здійснювати це через 

людську свободу і творчість. Така, не лінійність цивілізаційного 

процесу в цілому пов‘язана, за В. С. Біблером, з «самодетермінацією» 

людини через діалог культур. Потреба в зверненні до досвіду інших 

народів і культур зростає в періоди кризи і на цьому шляху можлива 

суттєво корекція досвіду своєї культури, який завжди є обмеженим. 

Розвиток прикладної етики відбувається в умовах коли з одного 

боку глобальний розвиток повинен бути скерований на досягнення 

системної врівноваженості, сталості, а з іншого – проходити через 

якісні і кількісні зміни. Саме тому на часі обґрунтування морально -

етичних вимірів сталого розвитку в ситуації глобальних 

цивілізаційних викликів, переходу від індустріального до 

постіндустріального, інформаційного суспільства. Методологія 

синергетичного підходу особливо є важливою для дослідження 

соціальної моралі, яка характеризується зростанням хаосу, сприйняття 

якого є катастрофічним для пересічної моральної свідомості, але не є 

таким для креативної моральної свідомості, що здатна до 

саморозвитку. Хаос який розглядають теорія хаосу і теорія 

самоорганізації, завжди є відносним. Він містить у собі відносну міру 

хаотичності і міру впорядкованості. Дослідники цього процесу 

зауважують, що «немає абсолютного хаосу й немає абсолютного 

порядку. Коректніше було б говорити про те, що зростає міра 

впорядкованості (чи хаотичності) за певним показником за рахунок чи 

на противагу зниженню міри впорядкованості (чи хаотичності) за 

іншим показником» [5,с.33] 

 В історії неможливо знайти суспільство, мораль якого 

перебувала б у стані повного хаосу, абсолютної руйнації своєї 

структури. Як зазначає Г. Беккер: «…у разі загрози розпаду будь-яке 

суспільство, якому вдалося зберегти себе, зберігається тільки завдяки 

«нормативній реакції на аномію», яка принаймні збереже уламки 

системи цінностей, навколо яких може розпочатися, так би мовити, 

стабілізуюча кристалізація» [6,с.189]. Головною ідеєю, що коріниться 

в новому сприйнятті хаосу це очікування оновлення системи, 
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ефективного пристосування до змін, що відбуваються в оточуючому 

середовищі. Як відмічають В. І. Бакштановський та Ю. В. Согомонов, 

«розхитаність звичаїв означає не тільки хаос у світі цінностей, колапс 

моралі, а й розтягнутий у часі – а по-іншому й не може бути – 

багатосторонній і складний процес оновлення нормативно-ціннісної 

системи даної цивілізації, накопичення породжених нею позитивних 

тенденцій у моральному житті, з якими пов’язані обнадійливі 

перспективи» [7,с.16]. 

Про кризовий стан суспільної моралі в Україні свідчать 

багаторічні дослідження, що проводяться в інституті соціології НАН 

України, які зафіксували, що «Аномійна деморалізованість населення є 

реакцією на стан аномії, що притаманний суспільствам у періоди 

нестабільності… упродовж всіх років спостережень (в Україні) – 

рівень аномійної деморалізованості є високим, найгірше значення його 

було зафіксоване у 1999 р. – 14,0 %» [8]. Тенденцію до покращення 

ситуації в суспільній моралі відмітив В. Хмелько, який уже 2003 року 

зазначав, що спостерігаються певні прояви, реморалізації нашого 

суспільства, а саме – зниження орієнтацій на неморальні критерії 

поведінки. Криза 2008 року привела до нового сплеску аномії, якій 

пішов на спад у 2010 і є підстави прогнозувати, що запит на 

«етизацію» суспільства після «революції гідності» буде зростати. 

Можна погодитись з твердженням В. Надурака, що: «система моралі 

українського суспільства вже пройшла точку біфуркації і почалося 

формування її нової структури» [9, с.204]. 

Катастрофічні наслідки діяльності людини викликають 

переосмислення ціннісних пріоритетів моралі у всьому світі. Під 

тиском різних ризиків реального життя в західному світі сформувалась 

нова парадигма етики організацій, яка не тільки зосередилась на тих 

параметрах етичних цінностей, що можуть бути виміряні емпірично, а 

й намітила конкретні, методологічно обґрунтовані і процедурно 

«прораховані» шляхи її перетворення в різні сфери соціальних 

практик. Такі методики інституалізації етики роблять її реально 

функціонуючою, коли проводиться інструментальне навчання по 

порівнянню і оцінці своїх вчинків з їх наслідками, а не тільки з 

добрими «намірами». Це завдання стає особливо актуальним в тих 

культурах в яких переважають установки моральної свідомості лише 

на «добру волю» людини, що дозволяють морально виправдувати 

асоціальність і тим самим підтримувати безпринципність, 

безвідповідальність і т.п. Поширеність ситуацій «хотіли як краще, а 

вийшло як завжди» підтримується саме такими установками і вони є 

властивими навіть таким полярним ціннісним орієнтаціям як, 
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наприклад, ліберальному нонконформізму чи моралізаторському 

перфекціонізму, що є поширеними в різних соціальних групах 

сучасного суспільства. Ці орієнтації не задовольняють суспільство в 

цілому, адже очікування до носіїв соціальних ролей та організацій, які 

вони представляють, досить певні – відповідально задовольняти 

потреби суспільства. Кожний споживач, клієнт, пацієнт, студент і т.д. є 

зацікавленим в якісному продукті або послузі, в конкретному 

результаті, а не в деякому неясному намірі суб‘єкта діяльності. Таким 

чином, ділове життя об‘єктивно потребує відповідальності, тому етика 

організацій робить акцент на консеквенціалізмі (лат. сonsequentia – 

слідування), згідно якому, правильними являються вчинки, що ведуть 

до позитивних результатів. 

 Дуже часто для ефективної діяльності сучасних організацій є 

потрібним певне «переформатування» морального менталітету, 

необхідно через рефлексію просуватись від перфекціонізму до 

консеквенціалізму. При чому навчання іде через «програвання» в групі 

конкретних ділових ситуацій, в ході яких учасники самостійно 

приходять до формування навички оцінювати і вирішувати проблему 

через, насамперед, наслідки до яких веде той чи інший вибір. Таким 

чином в межах організацій відбувається реконцептуалізація багатьох 

традиційних підходів, піддаються веріфікації стійкі етичні уявлення, а 

це не може не впливати на філософську теорію моралі, яка в своєму 

аналізі не встигає за стрімким розвитком етико-прикладних розробок. 

Використання цих нових методик навчання етиці призводить до 

виникнення навички у практиків приймати соціально-відповідальні, 

раціонально обґрунтовані етичні рішення. В цьому плані особливо 

важливу роль відіграють переважаючі культурні орієнтації, приміром, 

в культурології узагальненні такі типи як «культури сорому» і 

«культури провини», «героїчні»  та «міщанські» етоси культури, 

«колективістські чи індивідуалістичні» ціннісні ієрархії. Все це 

вимагає адаптації методик до наявних ціннісних орієнтацій не в плані 

пристосування до них, а дуже часто з метою їх корекції. Тому в 

організаціях важливо ідентифікувати ці особливості і через рефлексію 

виробляти критичне ставлення до тих рис своєї культури, які 

породжують соціально девіантну поведінку. Так, в науковій літературі, 

присвяченій аналізу ділової поведінки, фіксується наявність 

романтизації ризику і «геройства» по типу «як буде так і буде». При 

аналізі слов‘янських поведінкових орієнтацій по типу «авось 

пронесёт» вчені навіть слово «авось» використовують без перекладу – 

англійською мовою пишуть «Avos» [10,с.56-63].  
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В різних культурах підходи до розгляду практично орієнтованої 

етичної проблематики обумовлені специфікою традицій, релігій і 

національними особливостями моральних світоглядних  орієнтирів. 

Сучасна інтерналізація і глобалізація економіки та ринкова 

гіперконкуренція у всіх сферах життя об‘єктивно потребує розвитку 

уміння прийняття рішень не за типом «так роблять всі». При цьому 

повністю уникнути національної специфіки неможливо і це не є 

абсолютно необхідним, бо веде до надмірної уніфікації. Специфіку 

проблематики ділової етики можна виділити не  тільки в межах англо-

американської і німецької традицій, а й в японському, 

латиноамериканському, або в пострадянському просторі. При цьому 

дослідники констатують наявність синтезу різних підходів під 

впливом глобалізації і інтеграції економіки. Як відмічає видатний 

сучасний дослідник цієї проблематики: «Управління етикою 

сучасними методами менеджменту забезпечує перехід від «етики на 

словах» до «етики у справах». Етика організацій покликана на рівні 

«сущого» моделювати і конструювати такі умови, щоб можливим 

стало здійснення «належного» в практиці повсякденних справ, щоб 

етика дійсно функціонувала на робочому місці як засіб «успішної 

саморегуляції» і прибуткової діяльності» [10,с.85]. При цьому 

заохочення до самопізнання, глибинної етичної рефлексії, 

психологічна діагностика не тільки не виключаються із цього процесу, 

а свідомо цілеспрямовано здійснюються і заохочуються. Прикладом 

може слугувати використання «золотого правила моральності» або 

формулювання категоричного імперативу І. Канта, конкретизованих 

до результатів діяльності певної організації у вигляді відповіді, 

приміром, на питання «Чи хотіли б ви, щоб продукцію нашого 

підприємства їли ваші діти?», «Чи хотіли б ви, щоб ваші рідні 

отримували послуги нашої організації?». Таке руйнування «барикад» 

між споживачем і працівником є важливим, оскільки дуже часто в 

мікрокліматі організації підтримується спонтанна ворожість до 

споживача і навпаки. Запровадження операціоналізації класичних 

гуманістичних цілей, є намаганням утримувати традиційні цінності, 

принципи, норми, стандарти, які в безпосередній формі і засобами 

інших соціальних інститутів не зберігаються як впливові механізми 

регуляції в сучасному соціо-культурному просторі. 

В наш час все більшого поширення набувають нові методики 

навчання етиці. До них відносяться ділові ігри, в ході яких 

відбувається засвоєння теоретичних концептів через співвідношення їх 

типовими проблемами, виробничими ситуаціями. При цьому на 

даному етапі метазавданням вважається досягнення ціннісного 
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балансу між економічним ефектом, екологічними наслідками та 

гуманістичними цінностями. Практика запровадження ділової етики 

ґрунтується навколо двох видів проблем, що виникають в організаціях. 

До перших відносяться типові, досить розповсюджені повсякденні 

ситуації (наприклад, провокативна, агресивна поведінка клієнта), до 

других – суспільно значимі ситуації, що викликають значний резонанс, 

носять характер скандалу, мають суттєвий відгук в суспільній думці. 

Оптимальним, збалансованим підходом до кожної ситуації є такий, в 

якому поряд з максимальним використанням реконцептуалізованих 

етичних аргументів активно використовуються знання з психології, 

конфліктології. Такі методи допомагають успішній інституалізації 

етики як на макрорівні, так і на мікрорівні 

В ситуації світу, що глобалізується та обнадійливої перспективи 

сталого розвитку зростає культурно-цивілізаційне значення етичної 

раціональності в усіх сферах життєдіяльності, відповідальність 

покладається в центр етичної теорії і моральної практики. Сучасна 

людина дедалі більшою мірою усвідомлює, що нині вона справді 

мусить і здатна взяти на себе відповідальність за виживання свого 

роду і за продовження життя на планеті – адже її технічний потенціал 

став чинником планетарного масштабу. В цьому контексті тісно 

ув‘язаними виявляються криза суспільної моралі, виникнення 

етичного імперативу відповідальності як основного в сучасній моралі 

та поява прикладної етики. Для концептуального аналізу тих змін, що 

привели до, на перший погляд, морального занепаду Ф. Фукуяма 

виділяє такі культурні зміни: «Нагорі знаходиться сфера абстрактних 

ідей, поширюваних філософами, вченими, митцями і професорами 

університетів, а часом і пройдисвітами і шахраями, які закладали 

інтелектуальний фундамент для ширших змін. Другий шар – це шар 

масової культури, коли спрощені версії складних абстрактних ідей 

поширюються серед масової аудиторії через книжки, газети та інші 

форми мас-медіа. Нарешті, є шар реальної поведінки, коли нові форми, 

імпліковані в абстрактних чи популярно витлумачених ідеях, 

втілюються в діях широких мас населення» [11,с.82].  

Виникнення певного нормативного повороту, що відбувся в 

останній третині ХХ ст., і є побудованим на засадах свободи, творчості 

і відповідальності людини, є очікуваним протистоянням апології 

аморалізму та релятивізму. «Нова дискурсивна нормативність» є 

підпорядкованою умовам обґрунтованого морального виправдання і 

запровадження через соціальні інститути у вигляді «прикладної 

етики». В сфері соціальної моралі ефективність нормативної регуляції 

пов‘язана з процедурами відкритої публічної комунікації щодо базових 
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цінностей, в ході якої легалізується їх нормативна значимість. Для 

активізації процесу втілення в життя етичних принципів необхідна їх 

конкретизація через ситуаційну деонтологічну раціональність та 

нормативну освіченість. Прикладна етика об‘єднує духовно-

орієнтаційну та нормативно-регулятивну функції гуманістичних 

базових цінностей, чим створює засади для включення в проект 

сталого розвитку завдання щодо створення глобальної етики. Ці та 

інші процеси вибудовують протидію деструктивним процесам. В 

контексті нелінійного мислення катастрофа трактується як спосіб 

розвитку і елемент людської реальності. Роль випадку є вирішальною, 

бо майбутнє не детерміноване і відкрите різним сценаріям. В етичній 

площині відповідальний моральний вчинок стоїть на заваді проваллям, 

втратам, деградації. В цьому значенні моральні кризи не унікальна 

ситуація, а невід‘ємний елемент, особливо перехідних суспільств. 

Г. Йонас причиною виходу на перший план етики відповідальності 

вважає те, що: «Остаточно розкутий Прометей, якому наука надає нині 

не знаний досі ще сили, а економіка – нечувані стимули, закликає до 

етики, щоб через добровільне підкорення їй приборкати свою 

могутність, аби ця могутність не обернулась для людини лихом» 

[12,с.7]. Також він зазначає, що жодна традиційна етика «не вчить нас 

таким нормам «добра» та «зла», які б відповідали б цілковито новим 

можливостям могутності людини та всім її можливим проявам» 

[12,с.7]. 

Прикладом формування організаційної інтегральності та 

переводу її на персональний рівень може бути просування ідей, 

політики і практики корпоративної соціальної відповідальності (КСВ). 

Складний процес запровадження КСВ в організаціях мав декілька 

етапів, які в кінцевому результаті привели до прийняття принципів 

Міжнародного стандарту ISO 26000 «Керівництва із соціальної 

відповідальності». У 2010 році цей документ був підписаний в 

Міжнародній організації стандартизації і набув законних повноважень. 

В цьому документі дається узгоджене в світовому підприємницькому 

середовищі визначення соціальної відповідальності як 

«відповідальності організації за вплив її рішень та діяльності на 

суспільство та оточуюче середовище крізь призму прозорої і етичної 

поведінки, яка сприяє сталому розвитку, здоров’ю та добробуту 

суспільства, бере до уваги очікування зацікавлених сторін, відповідає 

діючому законодавству та узгоджується із міжнародними нормами 

поведінки та інтегроване в діяльність всієї організації, реалізується 

нею на практиці взаємовідносин». Основоположними є наступні 

принципи соціальної відповідальності: 1) Підзвітність. 2) Прозорість. 
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3) Етична поведінка. 4) Взаємодія із зацікавленими сторонами. 5) 

Правові норми. 6) Міжнародні норми. 7) Права людини. 

Розповсюдження КСВ відбувалось нерівномірно в різних 

регіонах світу, проте саме усвідомлення потреби в стійкому, 

збалансованому розвитку економіки суттєво впливало на його 

просування в організаціях. В межах цього процесу виникла теоретична 

і практична проблема управління цінностями в організаціях в напряму 

їх гуманізації, а етика (соціальна відповідальність) стає невід’ємною 

складовою трьох Е. («Економіка», «Екологія», «Етика»), або трьох Р. 

(«Profit», «Planet», «People»). Уже на початку ХХІ ст. багаточисельні 

дослідження показали, що в розвинених країнах майже в усіх 

підприємствах (85-95%) визначенні цінності, які вони прийняли для 

безпосереднього втілення в життя. Дещо інша ситуація в Україні. З 

метою аналізу розвитку КСВ в Україні протягом 2005-2010 року Центр 

Розвитку КСВ за підтримки UNITER в рамках Проекту «Розробка 

національного порядку денного з КСВ» ініціював проведення 

дослідження «Корпоративна соціальна відповідальність: стан та 

перспективи розвитку» з метою визначення сучасного стану та 

тенденцій розвитку КСВ. Дослідження було проведено Українською 

маркетинговою Групою у 2010 році методом особистісного інтерв‘ю 

представників 600 підприємств України (найвища ланка управління 

або керівники відповідних департаментів). 

Проведене дослідження дозволило дослідити зміни, що 

відбувалися протягом останніх п’яти років:у рівні поінформованості 

про соціальну відповідальність;у розумінні сутності соціальної 

відповідальності; впровадженні політики і практики КСВ у відносинах 

із співробітниками, громадою, в організаційному управлінні, у 

відносинах із споживачами, екологічної відповідальності компаній. 

Більшість представників українського бізнесу (76,3%) чули про 

поняття соціальної відповідальності бізнесу, проте, соціальну 

відповідальність вони здебільшого асоціюють з наданням благодійної 

допомоги громаді (58,1%) та внутрішніми аспектами розвитку 

компаній – розвитком власного персоналу (57,8%) та чесним веденням 

бізнесу (54,7%). Найменше українські підприємства асоціюють із 

соціальною відповідальністю впровадження принципів та практик 

підзвітності, прозорості та етичної поведінки (24,5%), здійснення 

екологічних проектів (30,7%) та участь в регіональних проектах 

розвитку (30,5%). 

Більш ніж половина українських компаній (67,3%) 

впроваджують соціально відповідальні заходи. У порівнянні з 2005 

роком їх частка трохи скоротилася: у 2005 р. – 75,8% компаній 
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впроваджували соціальну відповідальність. Однією з причин 

зменшення цієї частки підприємств безумовно є фінансово -економічна 

криза, яка змусила підприємства скорочувати видатки. Слід 

підкреслити, що, якщо у 2005 році впроваджували соціально 

відповідальні заходи переважно великі за розміром підприємства, то у 

2010 році суттєвої різниці у впровадженні не має [13]. 

Об’єктивною передумовою для здійснення подальших 

корегуючих, регулюючих впливів прикладної етики є врахування 

динамічних змін в реальному соціокультурному просторі сьогодення. 

Серед різноманіття визначень сучасного суспільства, найбільш 

визнаною його основною характеристикою є інформаційний фактор. В 

кінці ХХ – на початку ХХІ ст. прогнози Д. Белла, О. Тофлера, 

Дж. Нейзбіта та ін. стосовно якісного перетворення соціуму на основі 

інформаційних технологій, високого рівня інновацій, управління 

знаннями почали стрімко втілюватись в життя. Але реальність 

інформаційного світу виявилась пронизаною великою кількістю змін, 

які не достатньо враховуються в управлінських процесах. Можливість 

соціальної комунікації в режимі реального часу надавала новий 

імпульс глобалізацій ним процесам, та попри сподівання не тільки 

об’єднувала людей, а й породжувала нові відмінності в рівнях і 

способах життя, загострювала протиріччя між поколіннями, країнами, 

культурами. Симптомами ціннісної кризи можна вважати зниження 

довіри до соціальних інститутів, активізацію нових соціальних рухів, 

фрагментацію соціального порядку в цілому. Соціальність у формі 

інтеграції індивідів у суспільство засобами ціннісно-раціональних 

взаємодій піддається суттєвій деформації. 

Масовою інформацією, модою, рекламою твориться нова 

інформаційна гіперреальність, яка породжує ілюзію дійсності, 

очевидності. Символічний характер такої псевдодійсності, що набуває 

вражаючого впливу на уподобання людей, їх очікування і бажання, 

закріплений постмодерністами поняттям «симулякр» (Ж. Батай, 

Ж. Дельоз, Ж. Бодріяр). 

У політиці феномен симуляції прослідковується на рівні 

рейтингів, які закладають оцінки відсутньої дійсності. У соціальній 

сфері створюється ілюзія очевидності, псевдореалізм символів, якими 

підміняється дійсність. З найбільшою силою симулякри діють на 

телебаченні. Запрограмована реальність, що відтворюється через 

візуальний образ набуває авторитетності і уявляється більш значущою 

дійсністю, ніж оточуюча реальність.  

В європейській історії достатньо чітко прослідковується 

актуалізація етичного дискурсу і зростання його інституційного 
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впливу в умовах так званого перехідного стану суспільства, яке завжди 

було сповнене певних ризиків. Становлення інформаційного 

суспільства пов’язане зі зростанням напруги, викликаною очікуванням 

невизначеного, повного небезпек майбутнього. Актуальною стає тема 

безпеки, особливо в зв’язку з тим, що з використанням сучасних 

технологій пов’язані серйозні соціальні конфлікти. Ціннісно-

орієнтаційний потенціал суспільної моралі знижує свою впливовість 

особливо на фоні загроз вітальному рівню життя. Зниження рівня 

безпеки психологічно створює виникнення короткої «часової 

перспективи майбутнього» (Ж. Нюттен), яка пов’язана з постійним 

очікуванням катастрофічного розвитку подій. Ці процеси активно і 

всебічно досліджувались науковцями, які прагнули своєчасно 

попереджувати суспільство про незворотні загрози значного 

прискорення соціо-культурної динаміки. Так, постало питання про 

гранично допустимий рівень ризику в ході аналізу суспільних, 

структурних змін, особливо в виробничій та інституціональній сфері 

науково-технічного індустріального суспільства. Г. Бехман загострює 

значимість проблеми, зазначаючи, що «людство вперше в історії 

конфліктує зі штучними і більш ніж реальними перспективами 

самознищення [14,с.92]. На його думку, об’єктивне знання у 

суспільстві ризику стає недосяжним, його місце займає почуття 

загрози і страху. За таких умов розвинені рефлексивні структури 

моральної свідомості особистості (гідність, честь, обов’язок, 

відповідальність, справедливість та ін.) блокуються і втрачають свій 

вплив на мотивацію до відповідних форм поведінки. Для Е. Гіденса 

принциповим видається те, що в сучасних умовах навіть для 

пересічних людей стало звичним мислити категоріями ризику. Така 

рефлексія стала звичною, фоновою: «різниця між ризиком, на який 

йдуть з власної волі і ризиком, на який людина наражається поза 

своєю волею зазвичай нечітка…» [15,с.119]. Зростання суспільної 

ентропії, фетишизація інформації протистоїть свободі самоздійснення 

людини в діяльності-спілкуванні, можливостям творчої самореалізації, 

гармонізації розвитку особистості. Пошук власної ідентичності 

ускладнюється в суспільстві масових комунікацій та множині 

інформаційних потоків. 

Головні потреби особистості – у спілкуванні, структурі, 

значенні розмиваються у мас-медійному просторі, які провокують до 

втрати орієнтирів серед різноманіття штучних фантомних зразків 

життя. Сукупність змін, які привносить в життя інформаційне 

суспільство, призводить до суттєвих перетворень у внутрішньому 
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світі: «Революція у засобах масової комунікації неминуче означатиме і 

революцію в душі» [16,с.344]. 

Попри безперечну наявність надскладних сучасних процесів 

функціонування інформаційного суспільства існує певна протидія 

різних суспільних груп негативним тенденціям «інформаційно -

технологічної парадигми» за визначенням М. Кастельса. Водночас, він 

наголошує, що не існує універсальної моделі такого суспільства і тому 

кожна країна може своїм шляхом увійти в цю систему. У суспільстві, 

пронизаному інформаційними каналами актуалізується пошук 

особистості. Він зазначає, що у світі, де відбуваються настільки 

неконтрольовані та хаотичні зміни, люди схильні групуватись навколо 

первинних джерел ідентичності: релігійних, етнічних, територіальних, 

національних» [17,с.27]. Головний акцент дослідник робіть на 

можливостях мережевих систем позитивно впливати на сферу 

культурної та індивідуальної свідомості, створення електронних 

співтовариств чи угрупувань, а в перспективі віртуального 

суспільства. Водночас, прихід нових технологій, над швидких 

інформаційних потоків і виникнення особистісних проблем у «всесвіті 

недиференційованої темпоральності культурних виражень» та зламі 

характерної для повсякденності ритмічності спонукає людину до 

більш уважного ставлення до традиційних джерел культури та 

відповідних цінностей. Адже традиційна нормативність співіснує 

поряд з інструментами «нової нормативності», яка виступає реакцією 

на зростаючі процеси змін. В таких умовах прикладна етика як 

елемент інституційного функціонування суспільства заповнює, на 

нашу думку, відсутність морально-етичних смислів і значень, які в 

минулому не були повністю проявлені і марковані як етичні в 

звичаєвому праві, традиціях, побутовій культурі, але створювали 

системно-структурні кордони «правильного» і «неправильного». Це 

обумовлювало наявність певного «фільтру» через який далеко не всі 

зовнішні впливи і новації приймались людиною як особистісно 

значимі. 

Певна безпорадність сучасної пересічної людини перед 

маніпулятивними технологіями, об’єктивно потребують її включення в 

публічні дискурсивні практики, етичну визначеність організаційної 

культури та нормативний стандарт професійного середовища. Всі ці 

складові елементи запровадження прикладної етики закладають сітку 

координат свідомості, яка закріплюється не умоглядно і не ідуть 

«згори» від верхніх рівнів етичної свідомості, а закріплюють в 

навичках повсякденної практики взаємодії людей, їх спілкування, що 
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створює для особистості внутрішні захисні бар’єри від маніпулятивних 

впливів. 

В наш час особистісне становлення відбувається під впливом 

медіа-культури. Поряд з величезним збільшенням джерел для 

саморозвитку виникає хвороблива залежність людини від інформації. 

Автор книги «Медіа вірус» Д. Рашкофф стверджує, що відбувається 

вірусоподібне поширення і зараження людини інформацією. На його 

думку, інфосфера – територія спрощеного світобачення, вона заражена 

такими вірусами як «техношаманізм», «екологічний тероризм» і так 

званими «розумними наркотиками»: «…це більше ніж дзеркало нашої 

культури, це і є наша культура» [18,с.41].  

У зв’язку з переходом суспільства до інформаційної доби 

змінюються можливості отримання, збереження та посилення влади, а 

також формується новий тип управління суспільством – нетократія, як 

нова система стратифікації суспільства, де класи детермінуються за 

рівнем долученості до тих чи інших віртуальних мереж. Членство в 

різних віртуальних мережах відображає рівень інформаційної 

культури людини. В ієрархії нового, технократичного суспільства, на 

найвищому рівні знаходяться люди, що творять нову «додану 

інформаційну вартість», на основі вмінь та навичок у роботі з 

інформаційними ресурсами. Як зазначають О. Бард та Я. Задерквіст: 

«Ставати інформаційним означає синхронізувати свою голову і світ» 

[19,с.6]. 

У віднаходженні людиною себе в системі мінливих зв’язків, 

зобов’язань та соціальних ролей особливе місце займає її здатність до 

креативного пошуку ціннісних орієнтирів моральної свідомості, що 

може протистояти інфляції вищих цінностей, падіння їх керівної, 

організуючої, провідної ролі в динамічній структурі індивідуальної 

моральної свідомості. Процес селекції інформації через символічно 

генералізовані коди можуть призводити до спрощеного сприйняття 

світу: «Індивід орієнтує свою поведінку, свої думки – але позиціонує 

себе не з культурними універсаліями, а з точками зору, шаблонами, 

стереотипами, що виникають (і руйнують її завдяки діяльності ЗМІ і 

журналістів, цих сучасних лідерів натовпу» [20,с.43]. 

Система звільнення людини зсередини від тиску реагування на 

усю сукупність подій, на думку А. Гелена, відбувається у формі 

звільнення від перенавантаження за допомогою «розвантаження» до 

яких можна віднести не тільки негативні механізми стереотипізації та 

спрощення, а й «вичленення життєвих можливостей і техніки 

самозбереження за наявних аномальних умов» [21,с.187], які 

забезпечують стабільність мислення і діяльності, виконують 
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конструктивну роль. На нашу думку, реакцією на потребу в 

«розвантаженні» в інформаційному суспільстві є  виникнення 

прикладної етики, яка з однієї сторони являється відносно 

самостійною гуманітарного технологією, а з іншого – її кодифікованої 

норми і принципи виконують функцію етичної експертизи всіх інших 

форм гуманітарних технологій у вимірі відповідності їх гуманістичним 

ідеалам культури. 

Примітно, що перші ініціативи по підтримці і організаційному 

забезпеченню етичної інфраструктури в організаціях були проявлені 

транснаціональними корпораціями, для діяльності яких протиріччя і 

конфлікти на основі етнічних і статевих віджилих стереотипів 

являються особливо вагомими. Не менш важливою стала проблема 

критеріїв моральної правди для топ-менеджерів в мас-медійному 

середовищі, в якому етична відповідальність співробітників являється 

невід’ємним елементом об’єктивності інформації. 

В другій половині ХХ ст. розробляються основні поняття 

наукової теорії менеджменту з суттєвою етичною складовою 

частиною. Західна практика управління цінностями допомагає 

операціоналізувати стратегічні цілі діяльності. Вибрані цінності 

інструментально вводяться в практику на всіх рівнях управління і 

виробничих процесів. При цьому в повній мірі враховується 

складність цього процесу, тому складаються перспективні плани руху 

спрямованого на переведення «належного» в реальну практику 

діяльності по рокам у вигляді більшої чи меншої довготривалої 

стратегії, а потім їх переводять в конкретні стандартні процедури (SOP 

– Standard Operating Procedures) управління. Це дозволяє забезпечити 

довгострокові плани по запровадженню цінностей необхідними 

ресурсами, здійснювати певний моніторинг цих процесів, мотивувати 

всіх включених в цю діяльність, проводити соціально -етичний аудит, 

постійно координувати неузгодженості та ліквідувати дисфункції. В 

цьому проявляється менеджмент етики, управління цінностями в 

організаціях. Для цього в різних організаціях / професіях 

цілеспрямовано інституалізують етику, використовують певні 

інструменти ділової етики (ethicstools), запроваджують необхідні 

процедури і процеси, а таким чином формалізована інфраструктура 

етики перетворюється в повсякденність ділової активності. Відома 

литовська дослідниця організаційної етики Н. Васильевене виділяє 

наступні складові елементи методично узгодженої системи 

інфраструктури ділової етики «…кодекси етики (або кодекси 

поведінки – codesofconduct, ethics code), етичні комісії або комітети 

(ethics committees, програми формування моральної компетенції 



Наука. Освіта. Вчений.                                  
          

                                                             194                        390 

 

 

організації / професії, «круглі столи, дискусії» (Roundtablesand 

Discussion Circles), «гарячі лінії» (ethics hotlines), етичний аудит (ethics 

audit), посада експерта/службовця по бізнес етиці (ethics advisers, 

advocates, officers), або КСО (corporate responsibility officer); служби 

інформації (ethics inquieryservice); настільні книги по професійні 

етичній поведінці (ethicshand book) [10,с.96]. Також Н. Васильєвене 

зазначає, що ці запроваджені на мезорівні елементи стають 

функціональними лише у тому випадку, коли їх конструювання 

спирається на наукові знання, які в останні роки склались в 

виокремлений науковий напрям, що об‘єднує науковців в 

спеціалізованих центрах по дослідженню ділової, прикладної етики – 

Centers for Business (applied) professional ethics). Вони здійснюють 

міждисциплінарні дослідження і об’єднані в асоціації та міжнародні 

сітьові комплекси (Networks) професіоналів з ділової етики. В деяких 

країнах до елементів системи етичної інфраструктури відносяться 

державні юридичні нормативи відповідності професійної поведінки 

існуючому кодексу професійної етики, закони, що регулюють 

«конфлікт інтересів», а також вводиться посада омбудсмена, служби 

етичного контролю при державних структурах. Все це доповнюється 

діяльністю недержавних організацій та різними громадянськими 

ініціативами. 

Наявність кодексів поведінки (або кодексів етики) стало 

інструментом формування довіри суспільства до організації, 

інституції, компанії. Коли громадянські зрілі суспільства стимулюють 

механізми якісного управління, вони сприяють виробленню 

алгоритмів поведінки в межах чітких меж етики соціальних ролей. 

Така підтримка інституалізації цінностей від яких виграє все 

суспільство в цілому, передбачає дискурсивне обґрунтування, свідоме 

прийняття цінностей, наявність свобідного вибору функцій конкретної 

ролі з певним набором етичних зобов’язань. Реально ця система може 

мати результати лише при відповідних зусиллях, певних «інвестиціях 

в етику» і за умови вільного свідомого бажання включатись в ці нові 

стратегії ділових відносин. Попередньою умовою в кожному випадку 

стає дослідження об‘єктивних перепон і перешкод, що заважають 

можливості переводу етичної (відповідальної, чесної, гідної довіри) 

поведінки в дійсність. Організації можуть досягти довіри тоді, коли її 

власні стратегії спираються на врахуванні системних наслідків 

неетичної, ненадійної поведінки. В таких умовах той, хто вибирає 

певну діяльність, особисто приймає на себе певні імперативи 

професійного обов’язку, місії професії. При цьому суб’єктивні 

уявлення про моральну належність суттєво коригується 
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об‘єктивованими нормами і правилами, які через конструювання умов, 

систему організаційних процесів, зв‘язків мотивують соціально 

бажану поведінку індивідів та груп до яких вони належать. Це і стає 

власне справою етики організацій, що системно і процедурно 

інституалізують необхідні цінності. Таким чином відбувається перехід 

від етики лише як частини філософського знання в міждисциплінарний 

комплекс, в якому поєднані філософія, соціологія. теорія управління, 

психологія. Завдяки цьому потенційно можливо цілеспрямовано 

досягати синтезу інтересів людини та організації в якій він працює, що 

і стає власне процесом «управління цінностями». В науковій літературі 

неодноразово висловлювались побоювання і застереження стосовно 

неспівпадіння особистого та суспільного інтересу, яке залишається 

актуальним, незважаючи на зусилля прикладної етики. Особливо це 

стосується пострадянських країн в яких спрацьовує стереотип 

ототожнення суспільства і держави. Розповсюдження в публічному 

просторі розуміння необхідності вимогливого очікування 

відповідальності на всіх рівнях функціонування суспільства 

(справедливості, відкритості, прозорості, підзвітності, чесності) є 

складним в тих країнах, де влада сама собі встановлювала особливі 

правила. Тенденції запровадження соціальної відповідальності і 

підзвітності особливо посилюються на фоні інституалізації прав 

людини і їх модифікації в різних сферах суспільного життя. На 

сьогодні існують не тільки міжнародні документи про загальні права 

людини, а й про права пацієнтів, дітей, жінок, національних 

меншин,засуджених, і навіть – майбутніх поколінь. На практиці 

операціоналізація цих вимог за допомогою певних процедур, які в 

тому числі допомагає створювати етика організацій відбувається дуже 

повільно. Інституалізація етики створює загрозу саме представникам 

керівної ланки в пострадянських країнах. Тому на ділі декларації про 

пріоритет суспільних інтересів, стурбованість щодо «етичності» є 

пустою декларацією і лицемірством, що в свою чергу дискредитує 

процес інституалізації прикладної етики. Якщо виходити з історії 

цього процесу в західних країнах, то етично орієнтовані концепти 

менеджменту були, насамперед, апробовані і запроваджені в сфері 

промисловості і приватного бізнесу, яких не в останню чергу 

конкуренція змушувала сприяти моральним якостям персоналу, як 

запоруці більшої ефективності, прогнозованості і розвитку цих 

організацій. Публічний сектор дещо пізніше став підключатись до 

цього процесу, але саме завдяки цим зрушенням закладається, на нашу 

думку, можливість вдосконалення демократії. Зусилля зрілого 

громадянського суспільства повинні бути спрямовані на те, щоб і 
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державні службовці і представники органів самоуправління були 

поставлені в умови при яких етика організацій стала невід‘ємною 

частиною їх функціонування. В західних країнах про вихід етичних 

критеріїв оцінки за межі організацій на загальногромадянський рівень 

(з мезорівня на макрорівень) свідчать такі громадянські ініціативи як 

«Етичне споживання», «Етичні покупки», «Етика на етикетці», 

«Декларація чистих квітів», «Ініціатива етичної торгівлі» і т.п. Рухом 

«Етичне споживання» ведеться облік етичних компаній, який 

спирається на рейтинги підприємств по кожному із передбачених 

показників функціонування цінностей, що є відповідними певним 

етичним категоріям. Такі громадянські рухи борються не тільки проти 

порушення законів, а й кодексів етики підприємств (забруднення 

навколишнього середовища, приниження гідності працівника, 

порушення прав людини та ін.). В цьому процесі етичні критерії 

оцінки втрачають суто приватний характер, зникає замовчування 

різних негативів, пасивність і зневіра щодо можливості актуалізувати 

справжній суспільний інтерес. Це відбувається тоді коли на рівні 

суспільної думки зникає толерантність до соціально безвідповідальних 

організацій. Тим самим в повсякденному житті починає працювати як 

реальна норма «категоричний імператив» І. Канта.  

Висновок. Правила і цінності, що в різних формулюваннях є 

присутніми в кодексах поведінки організацій, лише в разі їх 

практичного втілення стають справою честі, престижу, репутації 

організації. В цих процесах моральність як компонент соціальної 

організації (на мікро-, мезо- і макрорівнях) набуває все більшого 

значення в повсякденному соціально-діловому житті економічно 

розвинутих країн. Тим самим підтверджується давно відпрацьована 

теоретична теза, що люди природним чином прагнуть до задоволення 

більш високих потреб, коли задоволені прості і більш схильні 

повсякчасно враховувати суспільний інтерес, де слідування йому 

допомагає досягненню власних цілей.  

Використання прикладної етики в сфері гуманітарних 

технологій актуалізує необхідність соціального проектування у 

напрямі моделювання, організації, конструювання таких систем, в 

яких створюються спочатку об’єктивні передумови, а потім 

здійснюються певні управлінські заходи, які сприяють тому, аби 

моральнісні цінності робити повсякчасно функціонуючими. Це, 

насамперед стосується кола тих цінностей, які сприяють сталому, 

збалансованому розвитку суспільства і підтримують кожного 

працівника у його прагненні до гідного, творчого існування. 
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УДК  1: 316.3 

 

Пасько І. Т., Пасько З.О. 

Центр гуманітарної освіти НАН України 

 

Українська ідея: між Заходом і Сходом 
18× 

У даній статті розглядається зв'язок архетипи колективного 

несвідомого, а також проблеми постколоніальні тенденції в культурі 

і домінуючих форм культури в якості основних причин формування 

української ідеї. Підкреслюється суттєві методологічні розбіжності 

в осмисленні кардинальних питань національної квестії між Європою 

та Україною, що ускладнюють шліх до порозуміння. 

Ключові слова: національна ідея, культура, цивілізація, 

Рісорджіменто, ортодоксія, лібералізм, консерватизм. 

 

This article  deals with the   relation   of  the collective 

unconscious archetypes, as well as the problem  of  post -colonial tendency 

in culture and dominant forms of civilization as the main reasons of  the 

Ukrainian idea formation. 

Key words: the national idea, culture, civilization, Risorgimento, 

Orthodoxy, liberalism, conservatism. 

 

Не кожному народові історія дарує свій Ренесанс, натомість 

майже кожному вона дає шанс на власне Рісорджіменто. Одначе, на 

думку раціонально орієнтованих сучасних інтелектуалів і політиків, 

що репрезентують країни, де перше і друге вже є успішно 

актуалізованим, це недогляд самої Кліо. Радше було б для сучасних 

народів обійтися без будь-яких рісорджіментів. 

Ясна річ, кожний народ має повне право на власний 

Ренесанс, але ж, як відомо, історія не має умовного способу, тому той 

хто запізнився в розвитку мусить надолужувати, інтеріорізуючи ідеї, 

образи та вартості Відродження в їх сталих західноєвропейських 

взірцях гуманізму, демократії, примату прав людини. Взагалі, з 

Ренесансу починається тріумфальна хода раціо і справедливості.  

                                                                 
× © Пасько І.Т, Пасько З.О., 2016-2017. 
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Інша річ – Рісорджіменто. З національним відродженням і 

його духовним ейдосом – національною ідеєю – доконечно пов’язані 

Великі Революції, Великі Кризи, Великі Війни, Великі Тривоги і 

Великі Розбрати, розпад Великих Держав і руїни Великих Армій. Й 

хоча аналітичний розум постійно плутається у визначенні причин та 

наслідків цих процесів, безперечно, що Рісорджіменто обов’язково 

супроводжується кризою традиційної раціональності та вируванням 

емоційного, позасвідомого і підсвідомого, нераціонального й 

ірраціонального, пробудженням архаїчних ментальних типів і 

структур. 

Саме тому новітній менталітет європейського політика (отже, 

відповідно, й аналітика цього питання) ніколи не може повністю 

визнати легітимність Рісорджімента будь-якого народу, крім свого 

власного. Саме тому новітня Європа переважно визнавала право тієї чи 

іншої нації на історичне буття тільки тоді, коли внаслідок світових 

війн та катаклізмів сама історія підносить право зі стану 

евентуальності до рівня предметної об’єктності. Понад те, в повоєнних 

світах як громадська опінія, так і політичні вердикти сакралізовували 

акти відродження народів переважно не в формах визнання їх прав 

бути суб’єктами історії, а в формах визнання необхідності покарання 

агресивних держав за те зло, що вони заподіяли міжнародному 

співтовариству. 

Витоки такого ставлення до проблеми національної ідеї в 

цілому зрозумілі. Вони обумовлені позитивістською методологією 

соціальної філософії, соціології і політики. Найпопулярнішими 

репрезентаціями такої методології в західному світі виступають 

соціальні концепції раціонального критицизму Карла Поппера [1] та 

лібералізму Ф.фон Гаєка [2]. З певного куту обсервації розвиток 

європейських подій в останні століття здійснюється саме згідно з 

ними. 

Соціальна практика Нової доби починалась з лібералізації, зі 

становлення особливої сфери життєдіяльності людей вільної від 

контролю держави, етносу, корпорації, тобто зі становлення 

громадянського суспільства. Такий стан речей вимагав не тільки 

визнання наріжної засади лібералізму « laisser faire», але й соціальної 

філософії, відправним пунктом котрої стало таке трактування поняття 

натурального права, в якому за підставу береться автономний індивід. 

Тут він починає розглядатися як первинна реальність щодо суспільства 

чи держави, етносу чи корпорації. Люди свідомо власною волею 

створюють як моральні норми, так і юридичні закони, як державу, так і 

решту спільнот. Суспільними передумовами і підґрунтям цих процесів 
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є свобода та приватна власність. Таким є кредо ліберального 

світогляду. 

Логічним завершенням доктрини лібералізму стала політична 

і правнича легитимізація концепції суспільного договору. Питання про 

її істинність верифікувалося суто в прагматичний спосіб, передусім 

самою громадянсько-політичною практикою суспільства. Таким чином 

розпалася традиційно-непорушна тріада «Держава – Народ – Індивід». 

Інверсія свідомості Нового часу затвердила реальний статус буття 

тільки за індивідом. Наприкінці XVIII сторіччя ліберально-

номіналістична парадигма свободи і приватної власності вже стає 

феноменом масової свідомості, її імперативом і політичним ідеалом, 

об’єктивуючись у цілій низці американських декларацій, і понад усе, в 

Декларації прав людини і громадянина від 26 серпня 1789 року, що 

розглядається в історії як «Magna Charta» лібералізму. 

На цьому відтинку історія виявилась максимально 

прагматичною. Вона визнала істинність філософії ліберального 

концептуалізму тому, що на цих ідеях, котрі оволоділи масами, 

формувався ринок та його супутники: заможність, багатство, 

технічний, науковий, моральний та духовний поступ. Тому цілком 

природно, що в рамках такого світогляду поняття народ, нація 

розглядаються як поняття, які є позбавленими власного денотату, або 

як поняття фантоми, епіфеномени, чи-то, навіть, забобони. В свою 

чергу держава постає як конвенційна інституція, що виконує функції 

нічного сторожа. 

Одначе ліберальна практика від початку  мала в собі зародки 

свого власного заперечення. Приватна власність, економічна свобода 

та конкуренція не тільки десакралізують державу, але й вимагають 

перетворення її на  слухняне знаряддя волі людей. Це чудовий 

політичний ідеал мрійників не тільки доби класичного лібералізму, а й 

нашої пострадянської дійсності. Багато хто думає, що така політична 

форма в тій чи іншій мірі вже реалізована в цивілізованих країнах і 

мусить бути метою нашої діяльності по розбудові держави. Масова 

свідомість нашого суспільства далі більше схиляється до визнання цієї 

тези,  і як аксіому сприймає гасло «Право людини вище націй і 

держав». Проте все виглядає дещо складніше. 

Новочасна держава аж ніяк не стала слухняним знаряддям 

людей, навіть у випадку, якщо вони керуються свідомою, доброю 

волею. Багато страждальна політична історія цивілізованого світу 

відразу спростувала трагічно-наївні ілюзії щодо цього. У правовій 

державі стали урядувати не люди, а правові закони. Сама вона стала 

можливою тільки за формування в суспільстві певного економічного 
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базису – приватної власності, свободи діяльності та форми їхнього 

існування – ринку. Цей економічний базис став функціонувати  за 

своїми власними об’єктивними законами  як гомеостатична система. 

Остання не тільки вивищує себе над індивідами, а й детермінує межі і 

форми їхньої свободи, можливість і дійсність прийняття особистих 

рішень. У цьому ракурсі стає зрозумілою природа юридичного закону. 

Він може бути «розумним», «істинним», «правовим», тобто 

функціонувати тільки в тому випадку, якщо виражає об’єктивні 

імперативи ринкової системи. Завдання законодавців  й полягає в 

тому, щоб ці імперативи адекватно були  сформульовані. В такому разі 

держава стає політичним та юридичним відображенням ринку, одним з 

важливіших засобів його саморегуляції, а  не простим слухняним 

знаряддям. 

Усе це примусило європейську культуру до певних корекцій 

поглядів щодо держави, статусу її об’єктивного буття, а головним 

чином, перегляду способу трактації формули «індивід – держава». 

Разом з тим у цей період складається концепція ототожнення нації і 

держави. Відтак держава розглядається як головний націоформуючий 

чинник. Тому позитивістська свідомість принципова нездатна 

відрізнити етатистську національну ідею від національної ідеї як ідеї 

національної культури та мови. Позитивізм в соціології і в політиці 

вбачає єдину мету національної ідеї і національного чину – 

Рісорджіменто. На марне приречені, наприклад, спроби О.Забужко 

розкрити віддиференційованість ідеї держави й ідеї культури в 

національній квестії та відмежувати «національну ідею» як 

філософему від націоналізму [3,32]. В межах позитивістського 

світогляду такі речі з’ясувати неможливо. Неможливо як сприйняти, 

так і прийняти. Національна ідея за своєю сутністю є ідеєю 

історичною, позитивізм же має справи тільки з Соціумом, відкидаючи 

об’єктивну Історію. 

Виходячи з цього стає зрозумілим ставлення європеїзму до 

так званого націоналізму. Воно може бути обмежено позитивним в 

ліпшому разі в період становлення представницьких демократій XIX - 

початку XX сторіччя, але тільки не в сучасності. Тобто припускається, 

що життєздатні етноси, котрі походять з традиційного суспільства, 

можуть розглядатись в якості однієї з додатних детермінант 

поставання нових держав з уламків середньовічних імперій. Надалі, на 

їхню думку, цей феномен себе повністю вичерпує, і XX сторіччя 

відкриває своє відверто дисфункціональне обличчя. 

Така візія зовсім не заперечує визнання наявності 

міжетнічних конфліктів і проблем в сучасному суспільстві, але 



Наука. Освіта. Вчений.                                  
          

                                                             203                        408 

 

 

вирішення їх припускає не  задоволення етатистських аспірацій 

кожного бажаючого етносу, а  пошуку найбільш демократичних форм 

співіснування різних етносів в кордонах існуючих держав. В рамках 

такої методології західні соціологи і політики постійно дискутують 

недоліки чи переваги моделей «етнічної», «мажоритарної», або 

«консоціальної» демократії. 

Отже,  можна зробити загальний висновок, що в соціальній 

філософії позитивістського кшталту доктрина національної ідеї не 

знаходить собі притулку. 

Заперечення цієї ідеї як реакційної характерне й для 

марксистського світогляду. Незважаючи на його методологічну 

протилежність позитивізмові, він так само не має набору категорій 

необхідних для опису й аналізу феномену національного, і так само 

має схильність розчиняти національне в політичному, економічному, 

географічному тощо, тим самим втрачаючи його differentia specifica. 

Характерно, що західний і комуністичний світ, незважаючи 

на протилежні філософсько-світоглядні засади, політичну практику 

вирішення національно-етнічних проблем здійснювали за приблизно 

однаковими рецептами і моделями. Так на Заході найбільш 

оптимальною вважається модель консоціальної демократії в якій 

етнічність визначається як засада організації держави. Тут надаються 

людині всі політичні і громадянські права незалежно від етнічної 

ідентифікації. З другого боку, офіційно визначаються і наділяються 

певними правами (контроль над питаннями освіти, культури, 

розподілу державних та громадських посад) етнічні спільноти. Така 

держава мусить бути «етнічно нейтральною», не ідентифікуючись з 

якоюсь однією етнічною спільнотою. Здійснення влади коаліцією еліт 

всіх етнічних спільнот, пропорційність кожної спільноти в вирішенні 

своїх внутрішніх справ – атрибути цієї моделі. 

Неважно помітити, що Радянський Союз, Югославія, 

Чехословаччина як держави були побудовані саме на таких засадах. 

Можна було б говорити про те, що вище перелічені ознаки мали в цих 

країнах переважно формальний, а не змістовний сенс, якби не 

аналогічні відцентрово-етатичні тенденції в поліетнічних державах 

такої моделі: Великій Британії, Бельгії, Канаді. Вже понад два 

десятиріччя ареною непримиренних конфліктів стали міста Північної 

Ірландії. Лінгвістичні суперечності франкофонів і англофонів роблять 

невизначеним майбутнє Канади. Вибух національних почуттів 

фламандців і валлонів чинить загрозу єдності Бельгії. 

Повторна «весна народів» наприкінці XX сторіччя, народів 

що не мали своєї весни в сторіччі минулому внаслідок загальмованості 
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розвитку історичними обставинами, знову ставить питання про 

однобічність і обмеженість політичної трактації національної ідеї. 

Чергова експлозія національних настроїв та почуттів гальванізує 

теоретичне осмислення феномену національного, а виведення його на 

рівень культури, в свої чергу, передбачає пошуки такої філософії 

історії, котра могла б бути використана в якості загальнокультурної 

концепції національного. 

Впадає в око певна парадоксальність ситуації. Більшість 

цивілізованих народів Європи вирішили свою історичну долю поза 

допомоги будь-яких національних філософем як візій історії і 

культури. Проте, це зовсім не говорить про об’єктивну відсутність 

національної квестії в класичному європейському сценарії. Справа 

полягає в іншому, в «прихильності» до них історичного процесу. 

Верденська Умова 843 року про розподіл імперії Карла Великого 

створила додатні політичні чинники для формування європейських 

націй ще в рамках Середньовіччя. В свою чергу економічні 

метаморфози на відтинку від Ренесансу до Нового часу детермінували 

політичні реалії та ідеї державотворення. Національне було присутнє 

тут наразі віртуально. Його повна ментальна і культурна актуалізація 

почалася в пореволюційний період. Тому  в масовій і теоретичній 

свідомості постає опінія, що нація  є суто етатичний феномен, котрий 

виникає внаслідок суспільно-політичної конвенції. Взірцевим 

прикладом маємо консолідацію французької нації з різноетнічних 

компонентів в часи Великої Французької революції, або утворення 

північноамериканської нації в США. Така дійсність повністю 

вкладається в позитивістську концептуальність і не потребує якоїсь 

особливої національної філософеми, задовольняючись загальною 

політичною ідеєю.   

Але вже в XIX столітті в Європі починає спостерігатись 

інверсія національного і політичного. Для народів, що не отримали 

політичної суверенності, національне не тільки відокремилось від 

етатичного, але й стало передувати йому, отримавши самодостатню 

вартість. Таким чином, національне стало відчуватись як цілісність, 

завдяки котрій індивід має можливість зреалізувати себе в якості 

суб’єкта історії і культури. В цих умовах постає емоційно -чуттєва 

інтеріоризація етносом феномена національного. А по тому виникає 

необхідність раціоналістичного осягнення цього феномена в межах 

його рефлективної іпостасі – неофітної філософії історії і культури, в 

котрій нація знаходить належне місце. З цього часу національна ідея 

стає стрижнем духовного життя майже всіх політично необлаштованих 

в історії народів. 
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Національна ідея – це низка питань і викликів, та відповідей 

на них, що складаються в конкретній історичній практиці буття 

народу, котрі в різномастий спосіб формулюються і усвідомлюються 

всіма можливими формами його духовного екзистенціювання: моралі, 

звичаєвості, політики, мистецтва, релігії, філософії. Національна ідея 

стає силою, що не тільки спонукає людину до активної суспільної 

позиції і діяльності, але й безпосередньо підіймає її у власній 

самосвідомості до рівня суб’єкта історії і культури. 

Перше і останнє слово тут належить зовсім не політичним 

доктринам, а філософським візіям національного в історії. Тому 

національна філософія, на відміну від європейської, завжди 

розгортається як філософія національної ідеї. 

В новоєвропейській свідомості такою візією історії стала 

культурологічна концепція Гердера [див.4], що знайшла свою 

безпосередню підтримку і продовження у творчості німецьких 

романтиків. Замість концепції моноцентричної політичної історії було 

запропоновано розглядати суспільний процес в якому суб’єктивність 

чи історичність пов’язувалась не з державністю, а з оригінальністю і 

неповторністю культури того чи іншого народу. 

В той час, коли Захід це чекав на О.Шпенглера чи А.Тойнбі, 

Росія вже мала можливість сприймати своє призначення очима 

О.С.Хомякова, М.Я.Данилевського, К.М.Леонтьєва. Нині нерідко 

підкреслюють неоригінальність і запозиченість багатьох ідей 

слов’янофільства. Але незважаючи на будь-які запозичення, візія 

історії слов’янофільства є цілком оригінальною суто російською 

філософемою. Вона побудована зовсім не на силогізмах. Її сила не в 

істині, а російській Правді. Європа не тільки конає, вона не тільки 

старіша від Росії, але й ворожа їй. Головне те, що Європа є неістинний, 

схизматичний світ на відміну від істинного, правдивого православного 

світу Росії. Майбутнє належить Росії зовсім не за хронологічними 

чинниками, а за конечністю урочистої істини і правди. Ця думка є 

лейтмотивом не тільки творів Данилевського чи Леонтьєва, а й навіть 

Л.Гумильова. Взагалі, слов’янофільську культурно-історичну 

концепцію треба розглядати не тільки як моноцентричну теоретичну 

схему історії, навіть не як сакральну догму російської душі, а й як 

керівництво практичної політичної діяльності. 

Парадоксально, але ж факт що політика імперської Росії, 

Росії радянської й пострадянської інваріантно збігається з 

імперативами  слов’янофільського розуміння історії. Слухаючи 

інвективи міністра Лаврова, чи пасажі  Жириновського виникає 
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відчуття ніби вони постійно цитують Данилевського. Хиба що, з 

власним аранжуванням. 

Відомо, що витоки російської ідеї як філософеми 

слов’янофілів лежать в XVI сторіччі. Саме звідти походить сакральна, 

незалежно від того, чи вона оригінальна чи запозичена, ідея «третього 

Риму» – великої московської імперії, котра мусить постати замість 

двох попередніх -  римської та візантійської,  залишається  «навіки 

непорушною».  

Але вражає зовсім не спорідненість думок старомосковського 

кліру, слов’янофілів, євразійців і сучасних російських «патріотів». 

Вражає інше. Якщо стати на точку зору Л.Гумильова, згідно з якою 

російський етнос формується в середині XV сторіччя, то маємо, поза 

будь-якими сумнівами, унікальний випадок в історії, коли національна 

ідея постає практично одночасно з її носієм – народом. Понад те 

месіанська ідея витворює народ-Месію.  

Другим вражаючим моментом є те, що російська національна 

ідея є інваріантною щодо історії. Від виникнення до сучасності вона 

анітрохи не змінилася. Ортодоксальні догми, виголошені псковським 

монахом Філофєєм, філософськи парадигми М.Данилевського, 

К.Леонтьєва, Г. Вернадського, Л.Гумильова, геополітичні доктрини 

російських правлячих кіл є лише різними вербально -дієвими формами 

російської ідеї, котра з самого початку існує тільки в просторі, але поза 

часом. Таким чином, російська ідея постає як певна чітка м ентальна 

форма, як російсько центрична візія історії, як месіанська політична 

практика. 

З другого боку, російська ідея є ідея релігійно -ідеологічна. 

Вона, перш за все протиставлена Окциденту як ідея східного, 

православного християнства. Навіть марксизм, який взагалі має 

християнську архітектоніку (йому притаманні, як і християнству 

взагалі, свої «святині»  - пролетаріат, своє вчення про гріхопадіння - 

поява  приватної власності, культ жертовності - в ім’я щастя майбутніх 

поколінь, есхатологічне завершення історії зі становленням земного 

раю – комунізму) в російських умовах набуває орієнтального 

забарвлення. Врешті-решт, негативне ставлення до ідеології західного 

світу було властиве як ідеологові розвиненого соціалізму М.Суслову, 

так патріархові Алексію II. В сучасних умовах воно набуло характеру 

пандемії. 

Мабуть повністю очевидно, що українська ідея не могла 

постати на філософських засадах слов’янофільства, чи євразійства, бо 

в межах цієї доктрини для неї місця немає. Натомість так само його 

немає і в межах, так званого, матеріалістичного розуміння історії. 
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Відомо, як Ф.Енгельс неодноразово підкреслював відсутність 

майбутнього у всіх слов’янських народів, за винятком поляків і росіян. 

Тому, в період формування українська ідея постає на ґрунті філософії 

історії німецьких романтиків, запозиченої через чеських 

культуртрегерів. Разом з тим, українська ідея формується в атмосфері 

російського духовного життя і російських політичних реалій. 

Спочатку вона зовні не суперечить російській ідеї і не заперечує її.  

Так в «Книзі буття українського народу» йдеться тільки про 

автономію України в межах всеслов’янської федерації [15], 

зберігається також християнсько-православна домінанта. Понад те, на 

український етнос механічно віддзеркалюється засада месіанства. 

Саме цей момент в концепції кирило-мефодіївців, безумовно, є 

найбільш антиісторичним. Натомість позитивною рисою української 

ідеї, від початку, стає те, що вона укладається як культурологічна ідея. 

Вже в трактації М.Драгоманова зникає атрибут православної 

компоненти, набуває якісно нового стану засада федератизму, наразі 

більшого значення надається розумінню українства як особистого типу 

європейської культури. 
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ЕКСТРАПОЛЯЦІЯ ЯК УНІВЕРСАЛЬНИЙ МЕТОД 

ПРИРОДНИЧИХ І СОЦІОГУМАНІТАРНИХ НАУК19× 

 

         Стаття розкриває сутність екстраполяції як 

універсального методу наукового пізнання, евристичного прийому 

творчого мислення й діяльності. Показано, що екстраполяція – 

своєрідний інструмент, інваріант форм і засобів соціального пізнання, 

універсальний спосіб соціального передбачення й прогнозування.  

                                                                 
× © Трубенко А.І., Драпогуз В.П., 2016-2017. 



Наука. Освіта. Вчений.                                  
          

                                                             209                        420 

 

 

          Ключові слова: екстраполяція, наука, екстраполяція як 

універсальний метод передбачення й прогнозування, специфіка 

екстраполяції в природничому й соціальному пізнанні, екстраполяція в 

детерміністській і синергетичній парадигмі пізнання. 

 

This article deals with the essence of extrapolation as a universal 

method of scientific cognition, heuristic approach to creative thinking and 

activity. The article shows that extrapolation is a special instrument, 

invariant of forms and means of social cognition, universal method of social 

foresight and prediction. 

Key words: extrapolation, science, extrapolation as a universal 

method of foresight and prediction, specific features of extrapolation in 

natural and social cognition, extrapolation in deterministic and synerget ic 

paradigm of cognition. 

 

Екстраполяція - один з найдавніших методів наукового 

пізнання. Вона існувала із часу зародження філософії, з моменту 

переходу міфологічної свідомості до абстрактно-теоретичного 

філософського мислення. Проблема екстраполяції іманентно властива 

філософії, виражає її характерну особливість. Екстраполяція понять і 

принципів одних наук на інші можлива завдяки матеріальній єдності 

світу, вказує на взаємозв'язок між усіма сферами пізнання, оскільки 

єдність світу передбачає і єдину основу всіх його явищ.  

         Метод екстраполяції дозволяє за певних умов переносити 

знання про одні предмети, явища, процеси на інші. Зазначений метод 

заснований на незмінній або хоча б на відносній стабільності наявних 

у сьогоденні тенденцій розвитку. З його допомогою можна вийти за 

межі безпосередніх даних сучасної науки, однак цей вихід дуже 

обмежений існуючим рівнем наукового знання.           

          Становлення методу екстраполяції в науці було 

складним. Відношення до неї з боку дослідників-методологів 

змінювалося від заперечення до повного визнання й включення в 

арсенал пізнавальних засобів.  Досліджуючи закономірності 

пізнавального процесу, В. В. Казютинський відзначає інтуїтивну 

екстраполятивність мислення вже на донауковому рівні пізнання. 

Кожний фізичний закон, відзначає він, являє собою деяку 

екстраполяцію в силу його спільності як форми знання. Об'єктивна 

основа екстраполяції - єдність природи, яка виступає як єдність 

різноманітного [4, с.265-266]. Розглядаючи екстраполяцію серед 

основних методів наукового дослідження, він, по-перше, констатує 

відсутність єдиного підходу до її розуміння, по-друге, підкреслює, що 
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суть методу екстраполяції як специфічної логіко-гносеологічної 

процедури полягає в поширенні знання про одну предметну галузь на 

іншу, більш широку.           

           Уперше цей метод був введений у математиці під 

назвою принцип перманентності Дж. Пікоком (1830), а згодом Г. 

Ганкелем (1887 р.), хоча на початку трактувався вузько, як спосіб 

тільки математичного пізнання. Процес виявлення її гносеологічної 

сутності почався лише в період революції у фізиці. Виступаючи на I 

Міжнародному конгресі фізиків ( 1900 р.), А. Пуанкаре вказував, що 

математика дає фізикові можливість широкого узагальнення «на 

основі чисто математичних аналогій», при яких і застосовується 

математична гіпотеза (екстраполяція).          

            Екстраполяція використовувалася й при розробці 

дарвінівської теорії природного добору на основі "аналогії, сміливого 

переносу деяких закономірностей, виведених у ході аналізу 

селекційної практики людини, на область дикої природи", а також при 

висуванні гіпотези уніформізма, у фундаменті якої лежить 

специфічний метод гносеологічного пізнання - метод актуалізму, що є 

одним з різновидів ретроспективного передбачення.          

           На початку XX століття був розроблений один з 

найважливіших методів статистичних досліджень - вибірковий метод, 

за допомогою якого результати вибіркового спостереження 

поширюються на всю генеральну сукупність. У теорії статистики 

визначається конкретний механізм або процедура відбору одиниць із 

генеральної сукупності. У практиці вибіркових обстежень найбільше 

поширення одержали такі види вибірки: випадкова вибірка, механічна, 

типова (районована), серійна, комбінована, багаторівнева, багатофазна. 

Розглядаються також такі питання як: завдання й методи проведення 

статистичного спостереження, зведення його результатів, їх наукова 

розробка й аналіз; сутність і способи розрахунку таких узагальнюючих 

показників, як середні величини; індекси, показники варіації, правила 

побудови й способи аналізу рядів динаміки; показники й методи 

вивчення взаємозв'язків між явищами, правила побудови й аналізу 

таблиць; завдання й способи проведення угруповання; абсолютні й 

відносні величини, способи застосування вибіркового методу, способи 

графічного зображення статистичних даних. У рішенні зазначених 

теоретичних і практичних питань важливе місце займає екстраполяція. 

         Цінним є також космологічна екстраполяція. А. 

Ейнштейн, сформулювавши закон тяжіння, поширив його на явища 

космологічного масштабу, керуючись тільки принципом екстраполяції 

(однорідності), який став джерелом нового знання, відкриття нової 
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закономірності - деформації космічного простору в масштабі 

метагалактики.  Слідом за Ейнштейном екстраполяцію плідно 

використовували М.І. Вавілов, В.А. Амбарцумян, Н. Бор, М. Руттен, Р. 

Фейнман і інші видатні дослідники.        

         На можливість перенесення принципів, понять із однієї 

галузі знань на іншу вказували Дж. Томсон і М. Бреаль. Так, Дж. 

Томсон відзначав, що «уявлення людини, якими вона постійно 

користується в якійсь одній галузі свого життя, цілком можуть бути 

поширені нею і на іншу» [7, c.165]. Подібним чином висловився й М. 

Бреаль.         

       Історія розвитку теоретичного мислення людини й історія 

розвитку наук дає чимало прикладів екстраполяції понять і принципів. 

Класичним прикладом екстраполяції поняття в науку безпосередньо з 

повсякденного досвіду є «поле». Якщо взяти, наприклад, поле тяжіння 

або електромагнітне поле - ми завжди використовуємо слово «поле», 

але відходимо при цьому далеко від початкового уявлення Фарадея 

про «поле». Саме слово «поле», очевидно, походить від безпосередньо 

сприйманого образу: якась галявина, де земля являє собою «простір», 

трава, що росте на ній.         

        На початку XIX в. у механіку поряд з поняттям «жива 

сила» з'явилося поняття «енергія» як його еквівалент. Цей термін, 

близький за змістом до сучасного визначення енергії, уперше введений 

у науку Юнгом, запозичений ним, напевно, в Аристотеля, який 

позначав якусь дієву силу. Правда, у Юнга поняття енергії ще не 

виходить за межі механіки й стосується тільки кінетичної енергії. 

Пізніше це поняття було екстрапольовано й на інші види енергії 

(потенційну, ядерну).          

         Сучасна фізика широко користується методом так званої 

математичної екстраполяції, суть якої полягає в тому, що, взявши 

відомі математичні вирази, які мають певний фізичний зміст, 

наприклад, будь-яке диференціальне рівняння, можна довільно 

змінювати, узагальнювати його, вводити в нього нові величини, після 

чого відшукується фізичний зміст отриманого рівняння і його нових 

параметрів.          

           Біологія також використовує екстраполяцію. Так, 

біологічні науки сьогодні широко застосовують фізико -хімічний аналіз 

і поняття, які з ним зв'язані. Про це свідчить і факт виникнення на 

стику біології, хімії й фізики ряду нових наук (біофізика, біохімія і 

т.д.).         

          Слід зазначити, що в процесі екстраполювання часто 

змінювався зміст понять. Так, значно розширила межі ряду понять 
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кібернетика, яка, зокрема, уперше порушила питання про те, що 

поняття «функції» не повинне обмежуватися лише біологією й може 

бути поширене й на створювані людиною машини.   Екстраполяція має 

досить широку амплітуду формоутворення. Найпоширенішою є 

перенесення понять, що склалися в тій або іншій галузі науки на нові 

галузі без якої-небудь суттєвої зміни їх змісту. Якщо підійти до 

проблеми розвитку понять із погляду елементів і структури, то можна 

глибше зрозуміти процеси збагачення понять і поглиблення їх змісту. 

Це може бути досягнуто за рахунок уточнення відомих ознак і 

вдосконалення структури старого поняття. Елементи іноді можуть 

залишатися тими ж, а система взаємодії змінюється, виділяються 

головні, визначальні ознаки, які набувають нового звучання. Так, 

раніше Галактикою вважали тільки Чумацький шлях - зоряну систему, 

у яку входить Сонце й навколишні планети. З відкриттям аналогічних 

зоряних світів це поняття розширилося, і Чумацький шлях тепер - одна 

з Галактик. 

         Принцип екстраполяції понять ставить ряд вимог для 

свого здійснення. Насамперед він вимагає, щоб дослідники, 

застосовуючи його, абстрагувалися від другорядного, несуттєвого. 

Досвід історії природознавства й суспільствознавства свідчить, що 

екстраполяція особливо плідна в кризові періоди розвитку науки, під 

час її якісних стрибків. Але щоб ефективно виконувати свою 

евристичну функцію як самостійний метод наукового передбачення, 

екстраполяція повинна виходити з певних методологічних принципів 

(вимог), тобто підкорятися деяким методологічним регулятивам. У 

науковій літературі запропоновано (І.В. Кузнєцовим і А.М. 

Румянцевим) дві групи таких регулятивів.  Аналізуючи кожен принцип 

і їх зіставлення, можна констатувати, що серед них 

загальнометодологічне й загальнофілософське значення мають 

принципи відповідності, детермінізму, комплексності (системності) і 

історизму. 

        Екстраполяція набула застосування в циклічній теорії 

історичного процесу (Полібій, Ібн Халдун, Н. Макіавеллі, Дж. Віко й 

ін.); у сучасному презентизмі (Ч. Бірд, Д. Беккер), стверджуючому, що 

всі знання про минуле люди конструюють, виходячи з тенденцій 

сьогодення. У сучасному соціальному прогнозуванні екстраполяція 

припускає абстрагування від якісного стану розвитку об'єкта й 

зосередження на деяких його кількісних складових [1, c.40]. 

         У філософській літературі правомірність екстраполяції 

обґрунтована з позиції вчення про істину, зокрема, показано, що 

питання про екстраполяцію є конкретним проявом діалектики 
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абсолютної й відносної істини, що практика є основою її виникнення й 

спростування. Екстраполяція у філософському розумінні полягає в 

тому, що, пізнаючи щось невідоме, тобто, виходячи за межі пізнаного, 

ми розповсюджуємо на це невідоме ті поняття, принципи й теорії, які 

вже сформувалися. 

       Загальним для всіх форм і видів екстраполяції є висновок 

про властивості об'єктів, які не є предметами безпосереднього 

дослідження й сприйняття. Усе це дозволяє стверджувати, що 

екстраполяція разом з функцією пояснення існуючих або минулих 

явищ є своєрідним видом наукового передбачення, в якому у 

діалектичній єдності взаємодіють усі її логічні форми й методи. 

         Екстраполяція, будучи вершиною теоретичного пізнання, 

узагальненим вираженням його сутності, дає можливість людині 

подумки випереджати дійсність, прискорює й полегшує її пізнання. Це 

дає підстави констатувати, що екстраполяція становить суть 

«випереджального відбиття дійсності» (П. К. Анохін). Вона 

розглядається як евристичний метод прогнозування. Для всіх 

визначень екстраполяції інваріантним є вихід за межі досліджуваного. 

А це не що інше, як передбачення станів об'єкта, який не включений у 

безпосередній досвід суб'єкта шляхом перенесення на нього 

теоретичного знання з іншої предметної галузі. У роботах В.А. 

Лисичкіна, В. М. Виноградова, С.І. Гончарука, А.М. Гендіна 

екстраполяція являє собою продовження минулих і нинішніх 

тенденцій розвитку соціальних систем на найближче й віддалене 

майбутнє. Що стосується футурології й прогностики, то цій проблемі 

присвячені роботи І.В. Бестужева-Лади, В. В. Косолапова, М. З. 

Згуровського, Є. А. Араб-Огли,  які аналізують  інструментарій 

технологічних прогнозів, заснованих на екстраполяції сучасних 

тенденцій розвитку людства. Методологічні проблеми екстраполяції в 

науковому передбаченні досліджуються М. А. Колесніковим, який 

обґрунтовує ідею опосередкованості прогностичної екстраполяції 

світоглядними установками дослідника-прогнозиста.          

          У соціальному прогностичному пізнанні в значно 

більшій мірі ( у порівнянні із природознавством) алгоритм наукової 

екстраполяції видозмінюється й здобуває інші риси. Зокрема, у 

соціальному передбаченні майбутнього алгоритм перенесення знання 

про минуле й сьогодення на потенційні напрямки суспільного 

розвитку звичайно виглядає так: від наукової картини світу і 

світогляду до рівня емпіричних досліджень, а потім до побудови 

теоретичних моделей майбутнього. Картина світу обумовлює ціннісні 

установки й загальні ідеали прогнозиста, окреслює коло емпіричних 
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досліджень сьогодення крізь призму майбутнього, а тим самим в 

остаточному підсумку позначає вибір теорії, яка пояснює отримані 

емпіричні дані й визначає бажане соціальне майбутнє. У соціальній 

сфері екстраполяція служить способом передбачення майбутніх подій і 

станів, виходячи із припущення, що деякі тенденції, що проявилися в 

минулому і сьогоденні, збережуться. Цей метод, зокрема, широко 

застосовується в демографії при розрахунках майбутньої чисельності 

населення, його статевовікової і сімейної структур і т.п.. З його 

допомогою можна розрахувати омолодження або старіння населення, 

дати характеристику народжуваності, смертності, індекси шлюбності в 

періоди, віддалені від сучасності на кілька десятиліть. За допомогою 

комп'ютерних програм (Excel і ін.) можна побудувати екстраполяцію у 

вигляді графіка згідно з наявними формулами. 

        Сучасний розвиток соціального передбачення вимагає 

осмислення методологічних змін у соціальному прогнозуванні, що 

відображають зміну практики наукового обґрунтування прогнозів 

контурів майбутнього в умовах поєднання методів прогнозування й 

соціального планування, їх комплексування в єдині системи, зокрема, 

у системи FAROUT, системи «форсайт», які визначають не тільки 

«горизонтальне» поширення методів наукового передбачення 

майбутнього, але й «вертикальне» їхнє просування - від діяльності 

організацій, до міждержавних, глобальних проектів майбутнього.         

       У кожній галузі наукового знання існують свої 

особливості й форми екстраполяції. Соціальні й гуманітарні науки 

багаті конкретними випадками екстраполяції. Виявлення її 

особливостей у цій сфері наукового знання дає істотний приріст 

епістемологічної і методологічної інформації. Для пояснення цієї 

особливості можна звернутися до кількох типових випадків і широко 

розповсюдженим когнітивним практикам екстраполяції таких понять, 

як парадигма, менталітет, культура в історичних, культурологічних, 

соціально-економічних і інших дослідженнях. У випадку з парадигмою 

можна спостерігати подвійну ситуацію: коли саме поняття перенесене 

й широко використовується не тільки в природничих науках ( як це 

спочатку представлено Т. Куном), але й у гуманітарних і соціальних 

науках, коли здійснюється екстраполяція парадигмальною 

методологією. 

         Парадигма як феномен і поняття виявилися, наприклад, 

необхідними в соціології, в якій до 1970-х рр. розроблена значна 

кількість самостійних концепцій, підходів, методологічних зразків і 

відповідних наукових співтовариств. У перші ж роки запровадження 

поняття «парадигма» у соціологію (з 1970 по 1975 р.) різними  
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авторами було виділено 36 парадигм, які були об'єднані в 12 груп. 

Очевидно, що екстраполяція означеного поняття в соціологію 

зафіксувала, підтримала різноманіття підходів, зняла «класичний» 

принцип єдності істинної теорії. 

Інший приклад - екстраполяція поняття «менталітет» в 

історичних дослідженнях широко представлена  в А.Я. Гуревича й 

французького історика Ж. Ле Гоффа. Відомо, що «нова історична 

наука» - напрямок, створений  М. Блоком і Л. Февром (школа 

«Анналів»), принципово відмовилися від «розповідального 

історіописання», вважаючи, що історик повинен прагнути до того, щоб 

виявити ті розумові процедури, способи світосприймання, стереотипи 

свідомості, які були властиві людям певної епохи. При такому підході 

можна вийти на більш глибокий рівень ( пов'язаний із взаєминами 

людей), «підслухувати» те, про що ці люди могли мимоволі 

«проговоритися». Це дозволить простежити особливу форму 

екстраполяції - бажання людей обпертися на минуле, на досвід 

попередників, перенесення традицій, зафіксованого знання. 

Застосування поняття менталітету дозволило відкрити глибинні 

аспекти нової для істориків проблеми народної або «фольклорної»  

культури. Ця проблема одночасно й незалежно одна від одної була 

поставлена у французькій і російській науці. Так, ігрову природу 

роману Рабле, що відображала карнавально-сміхові настрої часу його 

створення, Бахтін екстраполює на всю попередню епоху, вважаючи, 

що сміхову культуру можна простежити, починаючи з архаїчних часів. 

Народна культура, закрита офіційним фасадом пануючої культури, у 

період Відродження виривається на поверхню, виходить у «велику» 

літературу. 

        Ще один аспект, важливий для філософії й гуманітарних 

наук, - це використання методу екстраполяції в різних «поворотах» 

(turn), таких, як лінгвістичний, антропологічний, герменевтичний, 

когнітологічний, які спостерігаються сьогодні в цій галузі знання. Що 

означає «поворот» в епістемологічному сенсі? Це, насамперед, 

екстраполяція понять, методологічних принципів, парадигм і методів з 

однієї галузі наукового знання в іншу.       

      Якщо говорити про специфіку соціальної екстраполяції, то 

слід зазначити, що в даній «предметній галузі» перше й найважливіше 

полягає в тому, що носіями суспільного життя є людські індивіди. На 

відміну від природи, де діють сліпі, стихійні сили, життя суспільства 

складається із трудової цілеспрямованої діяльності великих мас людей, 

для яких домінуюче значення має економічний фактор. Умови 

суспільного життя надають соціальним законам певне «забарвлення». 



Наука. Освіта. Вчений.                                  
          

                                                             216                        434 

 

 

На них впливають історична обстановка, при якій відбуваються ті або 

інші події. Істотну роль відіграють також випадковості, що мають 

об'єктивні підстави.   Соціальні закони, як щось «середнє» 

(«загальнорівнодіюче») величезного числа явищ (об'єктів), 

виступаючи у вигляді статистичних законів, у суспільстві прокладають 

собі шлях стихійно, хоча й людська діяльність не втрачає при цьому в 

цілому свого значення. Зазначені обставини дозволяють із метою 

більш достовірного передбачення при екстраполяції глибше 

відображати історичну необхідність, перспективу її розвитку, 

зростаючу роль людського фактора в історичному процесі, проявляти 

об'єктивність до проблем розвитку сучасної цивілізації, знаходити й 

екстраполювати основні її тенденції і т.д.  Статистичним характером 

соціальних законів обумовлена інша їх специфічна риса, а саме: вони 

не мають іншої реальності, ніж тенденція. Характерною рисою 

суспільних законів є й те, що вони діють у дуже швидкозмінюваних 

умовах і зазнають впливу набагато більш численних факторів, ніж 

закони природи. У них безпосередньо виявляються інтереси класів і 

соціальних груп. Хоча люди й не можуть по своєму бажанню змінити 

ці закони, але вони в змозі не лише прискорити або сповільнити, але й 

модифікувати їх дію.         

        Оскільки екстраполяцію ( як і передбачення взагалі) не 

можна уявити без уявного продовження якого-небудь процесу, його 

поширення на майбутнє, остільки питання полягає в тому, якою мірою 

наукові закони є екстраполяційними. Останнє залежить від типу 

закону, його специфіки, від того, чи є він законом природи, мислення 

або суспільного життя і т.д. Тому екстраполяція суспільних законів на 

майбутнє передбачає врахування їх особливостей. У всіх випадках 

головне - це знаходження й екстраполювання основної тенденції, що 

довгостроково діє. Основна специфіка соціального передбачення 

полягає в екстраполяції на майбутнє статистичних законів-тенденцій. 

У зв'язку із цим виникає питання: який ступінь ймовірності можуть 

мати екстраполяції, здійснювані на основі статистичних законів-

тенденцій і індуктивних висновків? Зрозуміло, вони можуть дати 

достовірні результати (знання). Отримані шляхом екстраполяції 

висновки (передбачення) можуть бути достовірними в тих випадках, 

коли вони стосуються загальної лінії (перспективи) історичного 

розвитку, і вірогідними у випадках, коли вони відносяться до певних 

подій, епізодів, фактів історичного розвитку, до конкретних шляхів, 

форм і термінів їх настання. Результати передбачення не знаходяться у 

безпосередній залежності від факторів часу, оскільки достовірність або 

ймовірність прогностичних оцінок залежить не від часу подій, до яких 



Наука. Освіта. Вчений.                                  
          

                                                             217                        436 

 

 

вони відносяться, а від того, чи є достатні підстави для підтвердження 

їх істинності.           

        Екстраполяція дозволяє також визначити межі 

життєдіяльності й питому вагу кожної сфери суспільного життя, 

сутність яких виражають закони, об'єднуючи їх складові частини 

(елементи) у деяку цілісність. Для цього необхідно проаналізувати 

кожну сферу суспільного життя, екстраполяційні можливості й 

особливості її законів, у тому числі загальних і специфічних. 

Соціально-політична сфера, наприклад, тісно пов'язана з матеріально -

виробничою й обумовлена нею. Межі її функціонування визначаються 

шляхом екстраполяції закономірностей розвитку й взаємодії її 

основних елементів.   Що стосується духовної сфери суспільства, то 

вона, як відомо, є єдністю різних підсистем з певними законами їх 

взаємного зв'язку й функціонування. Головним фактором (елементом) 

даної сфери як цілісної системи виступає ідеологія, якій властива 

історичність. І відтоді, коли ідеологія стала справжньою (мабуть після 

первісного суспільства) вона в духовному житті суспільства зайняла 

провідне становище. Тому в системі, що відображає функціонування 

законів (екстраполяційний базис) вирішальну роль набули 

закономірності й процеси розвитку ідеології.  У зв'язку із цим можна 

стверджувати, що межі розвитку духовної сфери суспільства в першу 

чергу можуть бути визначені шляхом екстраполяції закономірностей 

ідеології основного класу.  

          У віддаленому майбутньому ідеологія не поступиться 

своєю роллю науці, більше того, відбудеться своєрідний синтез 

ідеології й науки, ідеологія стане науковою, а наука буде «пронизана» 

ідеологією (В. С. Барулін). Екстраполяційний базис духовної сфери  

суспільства тоді буде підкорятися закономірностям, які виникнуть 

внаслідок зазначеного синтезу.  

          Екстраполяційні прийоми мають особливе значення для 

сучасного наукового пізнання, яке характеризується інтеграційними 

тенденціями, комунікацією, комп'ютеризацією, інтернетизацією.  Крім 

того, у деяких галузях наукового пізнання, зокрема в соціально -

історичному пізнанні, передбаченні й прогнозуванні, екстраполяція 

відіграє помітну роль у системі методологічних засобів, вимагає 

епістемологічного і логіко-методологічного аналізу її природи й 

специфіки.          

         Екстраполяція як метод пізнання може сприяти 

створенню нового знання у двох основних напрямках.  По -перше, вона 

може створювати нове знання «по низхідній», коли із властивостей 

сукупності (системи) виводяться властивості окремих об'єктів 
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(елементів). У цьому випадку екстраполяція є продовженням дедукції, 

її конкретним додатком. По-друге, екстраполяція може створювати 

нове знання «по висхідній», коли із властивостей окремих елементів 

(об'єктів) виводяться властивості цілого. Чим вище рівень теоретичних 

узагальнень, тим більше зростає роль екстраполяції в пізнавальному 

процесі.         

          На новому, постнекласичному етапі розвитоку науки, 

при вивченні відкритих систем, що  саморазвиваються і 

самоорганізуються, методологія пізнання істотно не змінюється від 

того, на якому структурному рівні розвитку матерії виявляється обє'кт 

вивчення. У будь-якому разі має місце екстраполяція властивостей 

суб'єкта на пізнаваний об'єкт, який уже не може вивчатися 

відсторонено від суб'єкта.     

            Щодо значення екстраполяції в детерміністській і 

синергетичній картинах світу, необхідно відзначити наступне. У 

детерміністській концепції майбутній стан об'єктів принципово 

пізнаваний і роль екстраполяції істотна. Сучасна наука говорить про 

те, що ми, в принципі, не можемо передбачити поведінку величезної 

кількості навіть порівняно простих механічних, фізичних і хімічних 

систем.  Ще більш складна для екстраполяції ситуація виникає в 

прогнозуванні майбутнього стану складноорганізованих, 

статистичних, нелінійних систем. Однак теорія ймовірності з 

математичним апаратом дозволяє екстраполювати стан не тільки 

статистичних, але й динамічних систем. У синергетиці приділяється 

велика увага ролі випадковості в розвитку систем і прогнозування 

майбутнього стану таких систем значно ускладнюється. У той же час 

синергетична концепція не виключає застосування екстраполяції, коли 

здійснюється перенесення властивостей і закономірностей розвитку 

одних об'єктів і систем на інші (фізичних і хімічних на біологічні й 

соціальні). Без застосування методу екстраполяції не обходиться також 

моделювання картини світу і його розвитку з погляду 

синергетики.      Зараз ведеться активна розробка спеціальних методів 

передбачення як стаціонарних випадкових процесів, так і 

нестаціонарних. Однак слід завжди враховувати, що статистична 

екстраполяція повинна спиратися на якісний семантичний аналіз, за 

допомогою якого досліджуються глибокі тенденції розвитку й 

відкидаються тимчасові, випадкові, другорядні фактори, визначається 

шкала (спектр) можливостей і функція розподілу їх ймовірностей. 

Інакше ефект екстраполяції буде залежати від визначення ймовірнісної 

частини системи.  
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       У системі категорій наукового пізнання екстраполяція 

нерозривно пов'язана з основними методами творчого наукового 

пошуку (аналогією, інтерпретацією, дедукцією, індукцією, аналізом, 

синтезом, моделюванням, експериментом) і, насамперед, з науковим 

прогнозуванням.  

Отже, підводячи підсумок, можна констатувати, що 

екстраполяція як метод пізнання існувала із часу зародження 

філософії. Зазначений метод дозволяє переносити знання про одні 

предмети, явища, процеси на інші, а також поширювати висновки,  

отримані про одну частину якої-небудь системи на іншу частину даної 

системи. Поряд з ідеалізацією, інтерпретацією, генералізацією, 

прогнозуванням екстраполяція представляє значиму наукову 

процедуру, що дозволяє відшуковувати істину, здійснювати 

пізнавальний пошук. Сприяючи дослідженню, моделюванню 

поведінки ідеальних об'єктів, екстраполяція розширює можливості 

інтелекта, дозволяє теоретизувати, будувати абстрактні схеми 

концептуалізації реальності.       
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Центр гуманітарної освіти НАН України 

 

Досвід організації науково-методичної роботи 

(відродження методу Бьєн Чуе)20× 

 

Стаття присвячена актуальним питанням науково-

методичної роботи в Ісьян Ісюе  - сучасному напрямі медицини. В 

центрі уваги  - питання наукового прогнозування граничних ситуацій у 

розвитку Ісьян Ісюе як наукової практики (історико-культурний 

аспект). «Відродження методу Бьєн Чуе» бачиться як фактична 

основа для проведення аналогії між гуманістичним рухом у культурі 

Західної Європи /14-16 ст./ та сучасним етапом розвитку науково -

дослідної роботи в Ісьн Ісюе /21 ст./. Стаття К.Бурдаха «Про 

походження гуманізму» і стаття «Гуманізм» М.Кореліна, які 

присвячені Ренесансу та гуманізму, розглядаються як теоретико-

методична основа для визначення ризиків, що пов’язані із організацією 

науково-методичної роботи в Ісьян Ісюе. 

Ключові слова: Ісьян Ісюе,  науково-дослідна робота, 

науково-методична робота, наукова практика, відродження методу 

Бьєн Чуе, гуманістичний рух Ренесансу. 

 

  The article explores aspects of research and methodology in Yi 

Xiang Yi Xue (Image Medicine), one of the directions in modern medicine. 

The focus is on scientific forecasting of extreme situations in the 

development of Image Medicine as a scientific practice and the historical 

and cultural phenomenon. The "revival of the Bien Chue method" is seen as 

the actual basis for drawing an analogy between the humanistic movement 

in Western Europe (14th-16th centuries) and the present stage in the 

development of research work within Yi Xiang Yi Xue (21st century). The 
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article by K. Burdakh "On the origin of humanism" and the article 

"Humanism" by M. Korelin, devoted to the Renaissance and humanism, are 

considered as a theoretical and methodological basis for determining the 

risks associated with the organization of scientific and methodological work 

in Image Medicine. 

Key words: Yi Xiang Yi Xue, Image Medicine, research and 

methodology, scientific practice, the revival of the Bien Chue method, the 

humanistic Renaissance movement. 

 

Міркування М.Вебера про «мужність науковця у 

теперішньому історичному часі» [1, с.735] бачаться напрочуд 

сучасними. Провідна думка: працювати та «відповідати вимогам часу» 

й за таких обставин мати розвиток особистісний та професійний – 

сприймається цілком нормально. Що тут заперечити? Хіба що 

додати… 

Ситуація на початку минулого 20 століття стосовно «буття у 

науці» та «буття науки» у «часі теперішньому» сприймається сьогодні 

інакше. «Бути» чи «не бути» через освіту у культурі наче вже не є 

питанням, а сприймається як факт, який є очевидним і не вимагає 

доведення. Як «бути», коли є варіанти освіти та парадигми культури?  

Своєрідні підстави для роздумів про таке закладає сучасний 

медичний напрям, батьківщина якого - Китай. На підставі вагомих 

здобутків представників цього напряму, Ісьян Ісюе (Image Medicine , 

англ.) /ІМ/ у 21 столітті занесено до реєстру Традиційної китайської 

медицини /ТКМ/ /2/. Така подія засвідчує визнання кліничного та 

науково-дослідного потенціалу ІМ. Актуальним бачиться висвітлення 

досвіду організації науково-дослідної роботи в ІМ /НДР ІМ/, зокрема, 

науково-методичної. 

ІМ як сучасний напрям медицини має свою історію та 

засновника /3/. Ступінь опрацювання та рівень розробки історико -

культурного аспекту має за орієнтири науковий підхід. Відповідні 

зусилля докладаються і до систематизації, і до представлення 

(поширення) інформації. Міжнародні наукові конференції (від 2011 

року) це стимулюють та демонструють. Функціонування інституту 

«Kundawell» (Пекин, Китай) зі своєю клінічною та науково-дослідною 

базою, його філій у світі, зокрема, в Україні, Росії, США, переконливо 

свідчить про навяність умов для медичної та наукової практики, 

процесу навчання /4/. 

Прикметним для сучасного розвитку ІМ бачиться, насамперед, 

поширення інтересу до ІМ у світі як з боку фахівців (представників 

медичної науки), так  і з боку споживачів. Задоволення інтересів 
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можливо шляхом здобування освіти задля подальшої професійної 

діяльності (практики медичної та науково-дослідної) або шляхом  

здобування освіти задля участі у «групах підтримки». Положення про 

«відродження методу Бьє Чуе» у даній статті пропонується побачити 

як засадниче саме для науково-методичної роботи. 

Як можливе «поєднання культур» у часі і просторі, 

«поєднання медицин», «поєднання освіт», і як наслідок співпраця? Як 

можливе застосування методу Бьєн Чуе за межами Китаю, а з тим й 

розвиток напряму? Чим тут може зарадити досвід «європейської» 

культури та освіти? Між «поглядами на людину» різниця мабуть 

набагато більша, ніж між тілами. Проте… 

В історії культури Західної Європи був період, коли 

кардинальні зрушення у поглядах на людину спричинили живий 

інтерес до культури, історії, наукового знання, а з тим й до освіти. 

Зміни відбуваються, насамперед, у поглядах на людину, її внутрішній 

та зовнішній світи. Ця доба в історії західноєвропейської культури 

отримала назву Відродження (Ренесанс), а культурний рух – гуманізм.  

Доробок К.Бурдаха /5/ та М.Кореліна /6/,  присвячений 

Ренесансу та гуманізму, пропонується у статті як теоретичне та 

методологічне підгрунтя для виокремлення досвіду організації та 

розвитку НДР ІМ. Аналогію між гуманістичним рухом у Західній 

Європі /14-16 ст./ та заходами щодо розвитку ІМ, а з тим й НДР ІМ 

/поч. 21 ст./, пропонується побачити через визнання факту 

«відродження» методу Бьє Чуе з боку діячів цього медичного напряму. 

Бьє Чуе /407-310 р.р до н.е./  - прадавній лікар, історія життя якого, 

спроможність лікувати та передавати знання (навчати) вважаються 

сьогодні у Китаї такими, які заслуговують на вивчення, популяризацію 

та розвиток /7/. 

У статті порушується питання узагальнення розвитку НДР ІМ, 

яке дозволить піддати аналізу сучасний стан НДР ІМ, запропонує 

науковий прогноз (передбачення). Основна увага приділяється 

висвітленню принципових положень організації НДР ІМ та 

прогнозуванню ризиків розвитку з огляду «поглядів на людину», 

прикметних для гуманізму Ренесансу як явища історико -культурного 

[6, c.879], а не через аналіз підходів до вивчення функціонування 

органів та систем тіла чи методологічних підходів до розвитку, 

передусім, природничо-наукового знання. 

Є декілька аспектів сучасного розвитку ІМ /21 ст./, які 

аналогію з гуманістичним рухом Ренесансу роблять такою «бажаною»: 
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1) поширення ІМ у світі /напр. 20 ст./ як нового медичного 

напряму із новим трьохвимірним підходом до процесів 

діагностування, лікування, профілактики;  

2) процеси інституалізації, ознаки медичної та наукової 

практики; 

3) можливість навчатися (здобути освіту); 

4) прикметність ІМ як нового медичного напряму: інтерес до 

історії «своєї» та інформування про неї; 

5) практичні результати, перспективність. 

Серед наявних підходів до висвітлення організації та розвитку 

НДР ІМ, які переважною більшістю є дотичними до наук природничих 

/8,9,10,11,12/, запропонований підхід різниться тим, що розглядає ІМ, 

передусім, як явище культури «з правом на свою історію» (з позицій 

наук соціогуманітарних). Актуальність такого підходу можна 

пояснити наступним: 1) сьогодні є усталеним (нормальним) 

інформувати наукові спільноти та соціальні групи про специфіку 

застосування технологій у сфері суспільного виробництва; 2) проте 

сучасні реалії у тому, що таке інформування – право представників 

природничих наук; 3) тому відповідні спеціалісти (експерти) беруть 

участь у процесах формування суспільної думки; 4) такому 

формуванню бракує повноти розуміння (усвідомлення) проблем 

застосування (запровадження) технологій; 5) як наслідок, бракує 

повноти розробки проблем застосування (запровадження) технологій. 

Концептуально запропонований підхід фіксує наступне положення: 

мудрість не походить з формул, саме мудрість уможливлює (живить) 

формули /13/.  

То ж, які «завдання стратегічні» порушували гуманісти 

Ренесансу? Які «шляхи» торували? Що залишили «на згадку»? Що з 

того спроможне «зарадити»? 

«Відмежуватися від варварів» і у цьому сенсі «звільнитися» - 

нерв гуманізму від моменту його зародження. «Свобода від варварів та 

варварства – таким був заклик представників нових життєвих сил, які 

підняли Італію до висоти світової культури» [5, c.138-139]. «Витіснити 

варварство з Німеччини» та «вирвати науку у  римлян» [6, c.883] стало 

ключовим для діяльності німецьких гуманістів. 

Талановиті люди, теоретики та практики, «через освіту» та 

«критичність до сучасних культурних форм»: а) шукають засновки 

своїм поглядам і знаходять їх, насамперед, у пам’ятках писемної 

культури класичної давнини; б) спричинюють «переворот» у поглядах 
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освічених людей ; в) засновують «гуманістичну школу»; г) прагнуть 

запропонувати власну філософську систему; д) «секуляризують 

думку», тим уможливлюють «самостійну науку», з «критицизмом» та  

«розробкою наукових методів», де «першою школою» стає (за зразок 

обирається) «класична давнина», яка передбачає роботу з 

першоджерелами та створенням коментарів, через розробку понятійної 

бази і «обов’язковим етичним виміром»; е) простежується зв’язок 

наукової діяльності з індивідуальними запитами, передусім, інтересом 

до людини, через те, інтересом до історії, до написання біографій; є) 

поезія займає місце поряд з філософією та наукою, а «може й стає 

вище», бо сприймається як «моральні настанови в алегорічній формі»; 

ж) прикметним для поезії було «зберігання [усталеної] форми» та 

«закладання свого [сучасного] змісту» /6/.  

Гуманізм як самостійний рух існував в Італії та Німеччині. 

Батьківщиною гуманізму є Італія. Гуманістичний рух сприяв 

утворенню гуманістичних осередків, шкіл, академій. Центрами 

гуманізму ставали міста, навіть області (напр. Папська область). 

Гуманістами були професори університетів, створювалися наукові 

спільноти, організовувалася дослідна робота, навчально -методична 

діяльність (підготовка посібників тощо) /6/.  

З гуманістичним рухом Італії німці знайомляться через інтерес 

до «нових людей», до поетів, до наукових товариств. Хоча гуманізм 

«за походженням» був «італійським», його тенденції були позбавлені 

«вузьконаціональних елементів». Серед діячів Відродження були 

греки з Візантії /6/. 

За результати проведеного аналізу пропонується побачити 

наступні положення: 

1. «Мудрість» гуманістів – інтерес до людини. 

2. «Нерв гуманізму» - «позбавлення варварства» та 

«засвоєння методів», критичне ставлення до  форм 

культури. 

3. У створенні історії прагнути відношення до історії як до 

«вільної науки», в організації наукової роботи 

враховувати наукові інтереси учасників процесу, в 

освітянській роботі – індивідуальні інтереси (здатності) 

тих, хто навчається. 

4. «Переворот» у «поглядах освіченних людей» - 

кардинальні зміни у відношенні до людини та до світу. 
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5. «Моральні настанови в алегорічній формі» (поезія) - 

невід’ємна складова наукової та філософської діяльності 

гуманістів. 

6. Розробка понятійної бази знаходиться в органічній єдності 

з усіма пунктами, наведеними вище. 

7. Розрізняють гуманізм як самостійний рух (Італія, 

Німечччина) та вплив  гуманістичного руху (Франція, 

Англія, Іспанія, Португалія, Угорщина, Польща). 

У якості результатів аналогії, пропонуються наступні тези: 

1. Щодо концепції. У порушенні питань історії ІМ, з тим й 

розробки аспектів історії ІМ як наукової практики, 

пропонується наступний підхід (розуміння): через 

«інтерес до людини» до «формул природи».  

2. Щодо відповіді на питання: як можливе «поєднання 

культур» у часі і просторі, «поєднання медицин», 

«поєднання освіт», і як наслідок співпраця? - 

пропонується наступний варіант: через «позбавлення 

варварства» та «засвоєння методів», критичне ставлення 

до сучасних форм культури. 

3. Щодо експертної діяльності (з позицій наук 

соціогуманітарних): а) інформування про проблеми 

застосування (запровадження) технологій ІМ (історико-

культурний аспект); б) інформування про стан розробки 

проблем застосування (запровадження) технологій 

(історико-культурний аспект); в) інформування про 

ризики розвитку (історико-культурний аспект). 

Стосовно прогнозу (передбачення) ризиків розвитку НДР ІМ 

(з позицій наук соціогуманітарних): 

1. «Свобода від варварів» (італійський варіант), крайній 

прояв: «самозвеличення» як самообмеження через 

засвоєння «свого давнього» та «відкидання» «не свого». 

2. «Позбутися варварства» та «вирвати метод у римлян» 

(німецький варіант), крайній прояв: «самозвеличення» як 

самообмеження через засвоєння «свого давнього», 

запозичення «іншого» та спроб «поєднати» одне з іншим. 
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Живага О.В. 

Інститут досліджень науково-технічного потенціалу 

та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України 

 

Теоретичні проблеми популяризації науки21× 

 

Досліджено теоретичні аспекти популяризації наукового 

знання.  Охарактеризовано поняття популяризації науки, її функції, 

принципи, форми. Визначено, що на сучасному етапі завдання наукової 

популяризації розширилися і ускладнилися, тому що «виріс» і сильно 

змінився читач, розширилися також функції науково-популярної 

літератури. ЇЇ потребує не тільки широке коло читачів, а й вчені та 

фахівці різних напрямів. Встановлено, що наразі існує проблема 

фрагментації наукового знання в самому науковому співтоваристві, 

зокрема, всередині окремих дисциплін. Визначено, що найбільш 

складним для популяризації є точне природознавство та  гуманітарне 

знання. Встановлено, що нові інформаційні технології є джерелом як 

якісних, так і кількісних змін в процесі популяризації науковог о знання, 

які проявляються у формуванні нових жанрових форм, типів ЗМІ, 

форм популяризації науки, а також у  підвищенні доступності 

інформаційних каналів. Проаналізовані проблеми та труднощі  

популяризації науки. 

Ключові слова: популяризація науки, форми популяризації 

науки, науково-популярна література, фрагментація наукового 

знання.  

 

It is studied the theoretical aspects of popularization of scientific 

knowledge. It is characterized the definition of science popularization, its 

functions, principles, forms. It was found that at the present stage tasks of 

science popularization became more expanded and complicated because the 
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reader has «grown up» and changed a lot; also functions of popular 

scientific literature were expanded. Wider readership, scientists and experts 

from different spheres require it. It was found that there is a problem of 

fragmentation of knowledge in scientific community, within specific subject 

areas particularly. It is proved that natural science and humanities are the 

most difficult for popularization. It was found that new information 

technologies are source of both qualitative and quantitative changes in  the 

process of popularization of scientific knowledge which are revealed in 

organizing of new types of genre and mass media, forms of science 

popularization, as well as in increasing of information channels 

availability. The problems and difficulties in popularization of science are 

analyzed. 

Key words: popularization of science forms of science 

popularization, popular scientific literature, fragmentation of scientific 

knowledge. 

 

Вчені зазначають, що сучасна наука розвивається дуже 

стрімко, стала настільки складною і багатогранною, що людина, щоб 

повною мірою жити життям свого часу, не може обійтися без наукових 

знань, викладених у популярній формі. Популяризація науки надає 

широкому колу читачів можливість зрозуміти явища, які відбуваються 

у науці, дізнатися над чим працюють вчені, і відчути себе залученими 

в прогресивний науково-технічний розвиток країни і світу.  

Популяризація науки існує ще з античних часів. На всіх 

етапах історичного розвитку людства незмінно зростала роль знань, 

стійкою традицією ставало підвищення суспільної значимості науки. 

Епоха Просвітництва заклала ідейні і практичні передумови 

популяризації науки, вивівши експеримент з таємних алхімічних 

лабораторій в аристократичні салони, кунсткамери і ринкові площі, 

зробивши мистецтво ефектної демонстрації наукових результатів 

необхідною навичкою вченого. Найбільшого розвитку популяризація 

досягла у 20ст., коли  набула рис самостійної і вельми продуктивної 

виробничої сили.  

Особливо зріс інтерес до науки з боку суспільства і 

масштаби популяризації її результатів у другій половині XX ст. після 

появи і широкого поширення сучасних засобів масової інформації - 

кінематографа, радіомовлення, телебачення, а також у зв'язку з 

величезними успіхами самої науки. 

Дослідники визначають, що популяризація потрібна [1]: 
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• науці – для виправдання свого існування в очах суспільства, для 

взаєморозуміння між ученими різних спеціальностей та для залучення 

в науку нових кадрів; 

• державі – для підвищення рівня адекватності прийняття рішень;  

•  бізнесу – в стратегічному плані для привернення кваліфікованих 

кадрів; 

•   суспільству – для задоволення потреб кожної людини в знаннях, для 

розвитку критичного мислення. 

В даний час можна визначити два найбільш характерні 

погляди на популяризацію науки. Один з них полягає в тому, що 

наукові проблеми та гіпотези мають такі аналоги, за допомогою яких 

можливий, хоча і не в повній мірі, їх переклад на мову неспеціального 

знання, інший - популярне знання завжди лише ілюзія залучення до 

наукового знання, є сурогатом останнього. 

 Сам термін «популяризація» досі не має чіткого і 

однозначного визначення в науці. Слово «популяризація» походить від 

латинського populus , що в перекладі на українську мову означає народ. 

У французькому перекладі populariser означає зробити щось 

доступним для всіх. В Енциклопедичному словнику термін 

популяризація тлумачиться як виклад наукового питання в 

загальнодоступній формі, загально зрозуміло викладений; 

користується успіхом, загальною повагою [2]. Маєвський Н. Н. трактує 

популяризацію науки як самостійну і важливу суспільну сферу 

діяльності, яка має свою мету та завдання, засоби й галузь 

використання. Прискорені темпи накопичення наукової інформації 

вимагають оперативного опрацювання засобами популяризації [3]. 

Отже, популяризація означає якесь «оприлюднення», 

своєрідну публічну публікацію, доведення до загальної відомості, 

переведення в загальне надбання, загальне використання. В якості 

синонімів популяризації науки використовуються такі вирази як цікава 

наука, пропаганда, роз'яснення, поширення, реклама, рекламування та 

ін. 

Мета популяризації полягає не лише в передачі нових знань і 

переконанні читача в його істинності і соціальній значущості, а й в 

допомозі з його засвоєння і використання в своїй діяльності.  

Основні принципи популяризації наукових знань [5, с. 210-231]:  

- наукової глибини, яка  передбачає надання інформації про 

останні досягнення науки, розгляд її основних понять і законів, 

систематизацію даних, опис методів дослідження, проб і помилок, 

посилання на особистісні моменти.  
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- осмислення матеріалу, оскільки зміст тексту складають не 

лише результати дослідження, але й сам процес їх отримання. Тут не 

повинно бути чистої фактографічності, а також декларативності 

викладу. 

- доступності викладу, яка враховує особливості аудиторії і 

досягається двома засобами: його конкретністю і послідовністю. Автор 

науково-популярного твору повинен розповісти про науку не 

спрощуючи і не перевантажуючи виклад важким матеріалом, який 

може відлякати читача, а також має враховувати рівень підготовки 

аудиторії, її вікові та освітні особливості. 

- цікавості викладу, яка має два аспекти: змістовний і 

формальний. 

Новизна повідомлення є важливим і обов'язковим 

фактором. Інтерес, який ним викликається, визначається, в першу 

чергу, змістом, актуальністю і практичним значенням проблеми, що 

розглядається.  

В сучасних умовах завдання наукової популяризації 

розширилися і ускладнилися, тому що «виріс» і сильно змінився  читач. 

Зокрема, наразі існує проблема фрагментації наукового знання в 

самому науковому співтоваристві. Знання фрагментується  всередині 

окремих дисциплін. З цієї точки зору характерно, що зараз серед 

теоретиків популяризації науки вона необхідна не тільки між 

науковими колами та громадськістю, а й всередині самого наукового 

співтовариства, між різними дисциплінами, між теоретиками і 

практиками.  

Найбільш складним для популяризації є точне 

природознавство, представники якого переконані, не без підстав, в 

неможливості повного перекладу математичної і фізичної мови на 

будь-яку іншу мову через труднощі подолання термінологічного 

бар'єру, віддаленості об'єктів їх науки від звичайного досвіду. У більш 

вигідних з цієї точки зору науках, об'єктом яких є всім знайом і речі, 

труднощі популяризації вже іншого роду: не від лякаючої 

неспеціаліста невідомості і складності, а, навпаки від 

загальновідомості, вдаваної «простоти» і «зрозумілості». Зокрема, 

існують складнощі з популяризацією гуманітарного знання. Так, Лев 

Клейн зазначив: «… люди без спеціальної освіти і навичок, без школи і 

навіть без знань починають вирішувати складніші питання… не 

знають давно вже пройдених наукових шляхів…» [6]. Вважається, що: 

1)  гуманітарні наукові досягнення не піддаються верифікації і не  є 

відкриттями взагалі; 2) гуманітарні науки здаються марними, особливо 

ті, що ближче до інтерпретації - філософія, літературознавство (на 
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відміну від таких, як лінгвістика, історія, економіка і соціологія, де в 

основі - емпіричне дослідження); 3) популяризація запрограмована на 

спрощення, а наукові результати гуманітарних наук полягають в 

ускладненні розуміння, зосереджені на нюансах [6; 7]. Проте, за 

словами У. Гумбрехта гуманітарні науки не приносять і, що головне, 

не повинні приносити прибутків [8]. Працедавцеві потрібен фахівець, 

котрий може легко засвоїти нову професію, опанувати новітні 

технології. Формування такого світогляду й здійснюють гуманітарні 

науки, що і є кінцевим продуктом гуманітаристики.  

Першою формою популяризації слід вважати науково-

популярну літературу. Науково-популярні видання публікувались у 

вигляді книг та брошур, разом з науковою літературою і у взаємодії з 

нею.  

Науково-популярна література - не просто література про 

науку, написана доступною мовою, цю літературу можна назвати 

літературою наукових проблем, що представляють інтерес для 

широкого загалу. Зміст науково-популярних творів не зводиться лише 

до описання явищ, що вивчаються наукою. У нього включається все, 

що пов'язано з самою наукою, науковими дослідженнями, і авторське 

ставлення до науки і до об'єкту її вивчення. Авторська позиція часто 

виражає відношення не стільки до конкретно описаного об'єкту, 

скільки до самої науки як до соціального інституту [13]. Тематика ж 

науково-популярних видань може бути досить широкою. Вона 

повинна визначатися потребами і задачами суспільства, інтересами та 

попитом читачів. З цим пов’язані цільове призначення і функціональні 

властивості науково-популярних видань.    

Фактичний матеріал, на якому будується науково-

популярний твір, повинен бути точним, достовірним, обґрунтованим і 

спиратися на результати наукового дослідження. Набагато важливіше 

сказати про декілька фактів, але повно і ясно. У науково -популярному 

творі використовуються три способи викладу матеріалу: описовий; 

оповідальний; пояснювальний, або  проблемно-аналітичний. Факти у 

науково-популярному тексті описуються за допомогою порівняння з 

відомими читачеві явищами, а засобами підвищення інтересу читачів 

до таких текстів є ефект безпосереднього спілкування автора з 

читацькою аудиторією,  епіграфи, цитати з робіт відомих учених.  

Науково-популярні видання виконують такі функції: 

інформаційну (інформативну), світоглядну, практичну [4]. У різні 

періоди розвитку процесу популяризації наукового знання ці функції 

виявлялись неоднаково: якісь домінували, деякі зникали. У період 

Просвітництва переважала інформаційна функція, оскільки 
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популяризація вводила в обіг загальні уявлення про стан сучасного 

знання. Розширюючи уявлення про межі Всесвіту, інформуючи про 

розвиток науки, науково-популярна література впливала на 

формування світогляду людини того часу. По мірі розвитку наук, 

множення їх результатів зміцнювався взаємозв'язок інформаційної та 

світоглядної функцій при провідній ролі другої функції, оскільки на 

перший план виходила необхідність відбору проблематики 

популяризації, тлумачення і оцінки досягнень науки. Практична ж 

функція популяризації наукового знання виявляє, яке місце і роль 

отримане наукове знання може зайняти в повсякденному житті 

людини. Вказані функції можуть проявлятися не рівноцінно, їх 

глибина і характер багато в чому залежать від соціально -економічних 

та політичних умов.  

Складною проблемою є поділ читачів науково-популярних 

видань за групами. Автор повинен враховувати вікові особливості, 

освітній рівень, професійні інтереси читачів. Необхідно не тільки 

виділяти найбільш значущі, світоглядні проблеми науки, а й описувати 

їх так, щоб вони проектувалися як на життя в цілому, так і на світогляд 

кожного окремого читача. Читацьку аудиторію науково -популярної 

літератури можна розділити на дві частини: ту, яка є масовою і 

включає читачів-неспеціалістів, і ту, в яку входять фахівці з суміжних 

галузей. Зокрема, Е.А. Лазаревич ділить за освітнім рівнем аудиторію 

науково-популярних видань на такі групи [5]: 1) малопідготовлені 

читачі; 2) читачі, які непрофесійно, як любителі цікавляться певною 

сферою науки; 3) спеціалісти високої кваліфікації іншого профілю; 4) 

спеціалісти суміжного профілю.  

У книгознавстві немає однозначного погляду на 

класифікацію науково-популярних видань, їх називають науково-

популярною літературою. Серед  науково-популярних книг виділяють 

пізнавальні та інформаційні. Серед друкованих науково -популярних 

видань варто назвати науково-популярну монографію (відомості по 

одній проблемі, темі), науково-біографічну монографію 

(висвітлюється життя вченого, формування його світогляду, вкладу в 

науку), науково-популярні журнали, збірники. Для дітей виділяють 

науково-популярні і науково-художні видання [4].  

За словами Коновця О.Ф. в українській системі наукових, фахових і 

науково-популярних періодичних видань мало якісних та елітарних 

науково-популярних журналів, в яких висвітлювалися б проблеми 

науки й освіти. Існують, зокрема, такі журнали «Куншт», «Фокус», 

«Наука і культура», «Рідна природа», «Трибуна» та ін. Бракує в 
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інформаційному просторі країни також оперативних масових наукових 

видань [10].  

Наукова популяризація не обмежується випуском книг, 

журналів та інших видань. Науково-популярний кінематограф, радіо- і 

телевізійні передачі на наукові теми здатні робити не менший вплив на 

масову аудиторію [9]. Зокрема, варто зазначити, що в Україні є 

інтернет-телебачення, де вже існують «канали», на яких регулярно 

можна подивитися науково-популярні ролики («Інтелект-TV»), або 

послухати інтерв'ю українських вчених («Громадське», IDEALIST. 

media, Ukrlife.tv), радіостанції («Українське радіо», «Радіо Свобода», 

«Арістократи.fm», «Радіо Вести»). 

Нові інформаційні технології здійснили значний вплив на 

популяризацію науки, і стали джерелом як якісних, так і кількісних 

змін. Якісні зміни проявляються у формуванні нових жанрових форм, 

типів ЗМІ і, форм популяризації науки. Багато жанрів (науково-

популярна стаття, лекція) також переживають трансформацію, 

зумовлену «цифровою революцією».  

Кількісні зміни обумовлені збільшенням кількості ЗМІ, в том у числі 

зайнятих у сфері популяризації науки, підвищенням доступності 

інформаційних каналів, що дає величезні можливості для 

популяризації науки: сучасному популяризаторові набагато простіше 

донести свою роботу до широкої аудиторії.     

Серед нових форм популяризації науки слід виділити 

науково-популярні сайти та комп’ютерні програми.  

Сайт - це широка категорія інформаційних ресурсів, яка має безліч 

різновидів і модифікацій. Можна стверджувати, що сайт, разом з веб -

сторінкою, є базовим елементом мережі Інтернет. Як інструмент 

популяризації науки сайт має дві основні функції. Він може, по -перше, 

функціонувати як самостійний ресурс, а по-друге, виконувати функцію 

представництва ЗМІ або програми в Інтернеті [11]. 

Одним з найбільш важливих критеріїв для класифікації 

науково-популярних сайтів і видань є їх тематична спрямованість. На 

цій підставі можуть бути виділені універсальні і спеціалізовані сайти. 

Перші надають інформацію з різних сфер знання, тоді як інші 

обмежують тематичний спектр публікованих матеріалів. 

Науково-популярні матеріали можуть поширюватися в 

Інтернеті не тільки за допомогою сайтів, що спеціалізуються на 

популяризації науки. За словами М. М. Горбунова-Посадова, такі 

матеріали «цілком можуть розміститися на сайті наукової установи. 

Саме таке розміщення, що створює ефект отримання знання "з перших 

рук", є потужним стимулом для залучення в науку молоді » [12, с. 91]. 



Наука. Освіта. Вчений.                                  
          

                                                             234                        470 

 

 

Зокрема, до українських Інтернет-ЗМІ варто віднести сторінки у 

Facebook НАН України, Рад молодих вчених НАН України і груп, які 

займаються реформуванням української науки, особистих сторінок 

вчених, блогів та ін.  

   У популяризації науки комп'ютерні програми можуть 

виконувати подвійну роль. З одного боку, вони можуть 

використовуватися популяризаторами науки для створення 

захоплюючих лекцій і відеоматеріалів. З іншого боку, в силу 

величезної візуальної привабливості таких програм вони можуть 

розглядатися як самостійна форма популяризації. 

   В даний час існує досить велика кількість комп'ютерних 

програм, які доцільно розглядати в контексті популяризації науки. 

Наприклад, в пакеті вільного програмного забезпечення KDE в 

категорії «Наука» представлені програми Kalzium (періодична система 

елементів Д. І. Менделєєва), KStars (віртуальний планетарій), Marble 

(комп'ютерний глобус) і Step (інтерактивний фізичний симулятор). На 

базі програми Google Earth створюються візуалізації географічних 

об'єктів, наприклад, «Віртуальна Долина гейзерів». 

Деякі програми спрямовані саме на популяризацію науки, 

оскільки дозволяють наочно познайомитися з такими явищами, як 

кругообіг води в природі, гравітація, вплив маси і відстані на 

швидкість обертання планети на орбіті, робота шлюзу, електричні 

схеми, ареали розселення тварин, політична карта світу і т.д. [11].  

За словами В.Ю.Іваницького, розвиток інформаційної 

інфраструктури науки та сучасних засобів масової інформації створює 

раніше небачені можливості, але вирішувати проблеми 

інформаційного забезпечення, сподіваючись тільки на техніку навряд 

чи розумно, адже все ж найголовніший чинник в цьому процесі сама 

інформація [13].  

Окрім вище згаданих форм наукової популяризації варто 

відмітити усну і наочну популяризацію - публічні лекції, зустрічі 

широкої публіки з «топовими» винахідниками і вченими в «вільних 

просторах» («Часопис»), організація виставок (розробок Інститутів 

НАН України, які працюють в форматах статичних експозицій тощо), 

музейна робота та ін [13]. Засобами популяризації виступають також  

такі Всеукраїнські заходи як «Фестиваль науки», «Дні науки» і 

«Наукові пікніки»[14]. 

Однією з нових та популярних форм популяризації науки є 

формат «наукове кафе», де обговорюються філософські теми в 

неформальній обстановці. Термін «наукове кафе» неоднозначний і 

може використовуватися в наступних значеннях: 1) підприємство 
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громадського харчування (кафе, бар, ресторан), яке обладнане таким 

чином, щоб створювати необхідні умови для науково-популярних 

демонстрацій, зустрічей і т. д. 2) науково-популярний захід, що 

проходить на базі кафе, ресторану або іншого громадського закладу 

(зокрема, театру) [15]. Зокрема, формат наукового кафе може 

використовуватися як для спілкування вчених з журналістами, так і 

для спілкування вчених з широкою аудиторією.  

Прогрес в роботі науковців з інвесторами проявляється в появі таких 

форматів, як Tech Today Hub (від NDI Foundation) і Форум «Наука. 

Бізнес. Інновації», де до зали запрошуються інвестори і вчений їм за 5-

6 хвилин розповідає про свою ідею або розробку [16].  

Процес популяризації науки в процесі свого розвитку стикається з 

колом труднощів та проблем.  

Cпрощення складних речей в науково-популярному тексті 

для кращого розуміння варто здійснювати так, щоб не губилася 

складність структури, щоб за спрощенням не зникав сенс 

інтерпретації, нюанси. Оскільки таке спрощення вже називається 

вульгаризацією. Вона буває як у популяризаторів гуманітарного 

знання, так і у популяризаторів точних, природничих або соціальних 

наук. Хороша популяризація повинна запобігати подібним випадкам. 

Зокрема, вона повинна захистити суспільство від захоплення 

лженауками і різними формами  езотеричного знання, які набувають 

небезпечного характеру.  

Ряд негативних моментів спричинені широкою доступністю 

інформаційних каналів, при якій сучасний популяризатор науки 

змушений діяти в умовах високої конкуренції за увагу читачів, а також 

це створює умови для поширення неякісної та навіть недостовірної 

інформації.  

Особливої актуальності набуває питання про вдосконалення 

популяризації через систему шкільної освіти. В ідеалі шкільна освіту і 

має стати головним способом популяризації науки, оскільки 

найважливіший спосіб знайомити людини з основами науки - це 

процес освіти від школи до університету. Труднощі сучасного процесу 

освіти багато в чому пов'язані з дедалі більшим зростанням обсягу 

наукової і технічної інформації, засвоєння якої стає складним навіть в 

більш-менш доступному викладі. Вирішення цієї проблеми вбачається 

не в поверхневому поглинанні все більшої кількості інформації, а на 

порівняно обмеженому, але раціонально відібраному пізнавальному 

матеріалі. Найбільш ефективний шлях до цього лежить через 

популяризацію науки з акцентуванням уваги на філософсько-

світоглядний зміст знання. 
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Для того, щоб виокремлювати достовірну й неупереджену інформацію, 

потрібнішими ставатимуть не лише специфічні уміння і навички, а й 

міцна світоглядна основа, що спонукає до постійного зіставлення й 

аналізу фактів і оцінок, пошуку альтернативних джерел інформації, 

формування власних  висновків і суджень [17]. 

Ще однією важливою проблемою популяризації наукового 

знання є ускладнення прямого діалогу вчених з широкою публікою. 

По-перше, подібні комунікації не входять в число пріоритетних 

завдань типового наукового співробітника, який не зобов’язаний 

витрачати свій час на науково-популярні статті та виступи. По-друге, 

результати дослідження не так легко викласти простою мовою. Тому 

розвиток системи популяризації наукового знання вимагає підготовки 

наукових оглядачів для періодичних видань, радіо, телебачення, 

Інтернет-видань, а також організації допомоги фахівцям різних 

областей знання. Зокрема, варто зазначити, що на факультетах і 

відділеннях журналістики в нашій країні питання підготовки фахівців 

у сфері популяризації науки стоїть складно. 

Труднощі в популяризації науки також пов’язані з падінням 

престижу науки та науково-популярної діяльності; байдужим 

ставленням до науки значної частини майбутніх і практикуючих 

журналістів; відсутністю високого статусу наукового журналіста в 

суспільстві; складностю в освоєнні мистецтва наукової популяризації; 

комерційною нестабільністю науково-популярних проектів і 

обумовлений нею низький рівень доходів у цій галузі; 

непристосованістю проектів даного напрямку до сучасних ринкових 

умов; недостатнім ступенем суспільної зацікавленості в розвитку 

популяризації науки; обмеженістю державної підтримки даної сфери. 

Для вирішення цих проблем та ефективної роботи 

пов’язаної з популяризацією наукового знання зусиль самих науковців, 

особливо коли бракує ресурсів, буде недостатньо. Необхідним є 

залучення до цієї роботи вищих навчальних закладів, ЗМІ, видавців та 

фінансування з боку держави та вітчизняних і зарубіжних благодійних 

фондів.  
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Залучення студентів до наукової діяльності  

у вищій школі України22×   

 

Проаналізовано та узагальнено стан наукової роботи 

студентів у вищій школі України. Вивчено роль та місце наукової 

діяльності  у процесі підготовки сучасних фахівців. Розг лянуто 

існуючі у вищій школі форми організації дослідницької роботи 

студентів. Проаналізовано роботу окремих університетів з 

організації та залученню до наукової творчості студентського 

потенціалу. Встановлено, що в сучасних умовах суттєво зростає 

значення наукової творчості у забезпеченні якісної підготовки 

майбутніх фахівців. Дослідження засвідчило, що для ефективної 

організації наукової роботи у вузах України важливими є системність 

та послідовність у використанні методів та технологій наукового 

пошуку відповідно до стадій освітнього процесу. Встановлено, що 

існуючі у вищій школі України організаційні форми були, насамперед, 

направлені на залучення студентів до наукової діяльності та сприяли 

активізації їх творчого мислення.   
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Ключові слова: вища школа, наукова творчість, організаційні 

форми наукової роботи, науковий потенціал студентів.  

 

It is analyzed and summarized the state of scientific work of students 

in high school of Ukraine. The role and place of scientific creativity in 

training of new specialists are examined. The current organizational forms 

of student research in high school are discussed. It is analyzed the work of 

particular universities on organization and involvement of student potential  

into scientific work. It was found that role of scientific work for providing of 

qualitative training for future specialists is currently substantially 

increases. The study showed that systemic and consistent usage of methods 

and techniques of scientific research in accordance with the stages of 

educational process are important for effective organization of research 

work at Ukrainian universities. It was found that current organizational 

forms at universities were aimed first of all at involving students into 

scientific work and contributed to the stimulation of their creative thinking. 

Key words: high school, scientific creativity, organizational forms of 

scientific work, scientific potential of students 

 

Сучасному суспільству потрібні фахівці з розвиненими 

творчими здібностями, які вміють приймати  вірні рішення та на 

практиці реалізовувати отримані  під час навчання  фундаментальні 

знання. Сьогоднішній  рівень розвитку людської цивілізації суттєво 

підвищує вимоги до наукової компетенції  фахівців, яких готує вища 

школа [1]. Сучасний фахівець повинен мати необхідні знання та 

навички творчого вирішення практичних завдань, постійно 

підвищувати свою кваліфікацію та вміти  адаптуватися до нових 

вимог. Всі  ці якості формуються у процесі навчання через активне 

залучення студентів до науково-дослідної роботи (НДР). У системі 

професійної підготовки фахівців  особлива роль належить  вихованню 

творчих  здібностей студентів [2,с.123]. Пошук активних методів 

навчання, розвиток різноманітних організаційних форм залучення до 

наукової творчості студентів – завдання, які відносяться  до 

компетенції вищої школи. 

Якісна  підготовка  фахівців багато у чому залежить від 

актуалізації науково-дослідницького компоненту вузівської освіти. 

Підвищення статусу вузівської науки, особливістю якої є залучення 

студентів до наукової діяльності, стає необхідною умовою  

забезпечення  якісного рівня підготовки  майбутніх фахівців та 

безперервного оновлення змісту професійної освіти. Окреслені 

завдання реалізуються за рахунок тісної інтеграцїії  навчального 
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процесу та наукових досліджень. Практика засвідчує, що розвиток 

наукових досліджень безпосередньо впливає  на навчальний процес. 

Відбуваються зміни структури та процесу навчання, зростає рівень 

знань студентів, підвищується  їх ступінь підготовленості  до 

професійної діяльності. Таким чином, розвиток науки у вищій школі 

не тільки змінює  значення та зміст навчальних дисциплін,   підказує 

нові форми та методи проведення навчального процесу, але й 

підсилює якість підготовки майбутніх фахівців. 

Науково-дослідницька робота  є  обов’язковою умовою 

ефективної роботи кожного вищого навчального закладу. Одна з 

ключових задач вищої школи – турбота про наукову зміну. Активне 

залучення до наукової роботи студентського потенціалу дозволяє вузу 

оновлювати власні наукові кадри за рахунок відбору талановитої 

молоді і вирішувати кадрову проблему, характерну для науково -

освітньої сфери. Організація та проведення науково-дослідницької 

діяльності студентів у вищій школі забезпечується такими основними 

документами, як Національна програма “Освіта”, Закони України “Про 

наукову та науково-технічну діяльність”, “Про вищу освіту”, 

Національна доктрина розвитку освіти, нормативні документи про 

систему НДР студентів в університетах України. Важливу роль у 

проведенні наукової роботи студентів відіграють скоординовані 

навчальні плани спеціальностей, Положення про систему НДР 

студентів у вузах, орієнтація на необхідність науково-методичного 

забезпечення самостійної роботи студентів. 

Фундаментом якісної вищої освіти  є науково-дослідницька 

діяльність. Навчальний та науковий процес, який забезпечує вища 

школа, дозволяє вирішувати такі основні завдання, як оновлення 

змісту освіти новітніми  фундаментальними знаннями; впровадження в 

навчальний процес науково- орієнтованих та інноваційних методів, 

засобів і технологій навчання; створення рівних умов для доступу до 

науково-інформаційної бази НДР; забезпечення мобільності студентів, 

викладачів для виконання наукових проектів [3,с.4]. Так, модернізація 

системи вищої освіти передбачає, насамперед, створення сприятливих 

умов для творчого розвитку особистості майбутнього фахівця за 

рахунок активізації науково-дослідницької роботи  та участі в цих 

процесах студентського потенціалу. Для цього в сучасному 

університеті повинно бути сформоване середовище, в якому 

навчальний та дослідницький процеси будуть поєднані спільною 

метою – залученням студентів до активної наукової діяльності. Ця 

робота має носити системний характер и органічно поєднувати два 

напрями – науково-дослідницьку роботу студентів в навчальному 
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процесі та науково-дослідницьку роботу у вільний від навчання час. 

Такий підхід має забезпечити на момент завершення навчання у вузі 

якісний рівень підготовки студентів [4,с.20]. 

Науково-дослідницька робота студентів здійснюється  у різних 

формах. Так, широкий діапазон організаційних форм має велике 

значення для створення у вузах атмосфери творчості та залучення 

студентів до наукової діяльності. У своєму поєднанні організаційні 

форми створюють підвалини для якісної наукової роботи, до якої 

студенти залучаються з першого року навчання. Так, перший курс стає 

для студентів школою основ наукової культури  та самопізнання. 

Починаючи з третього курсу студенти включаються  у самостійну 

дослідницьку роботу. Із цього часу настає якісно  новий етап у 

становленні молодих дослідників. Їх наукова діяльність доповнюється 

новими організаційними формами, а завдання стають більш складними 

та глибокими. 

Науково-дослідницьку роботу студентів прийнято умовно 

розділяти на НДР, яка включена у навчальний процес, та НДР, яка 

здійснюється поза межами навчального часу. Так, науково-

дослідницька робота студентів у рамках навчального процесу є 

обов’язковою для всіх і включає в себе такі форми, як підготовка 

рефератів; виконання лабораторних, практичних, семінарських та 

контрольних робіт; виконання завдань дослідницького характеру  під 

час проходження практики; підготовка та захист курсових, дипломних 

та магістерських робіт, пов’язаних із науковою тематикою кафедр. 

У вищих навчальних закладах науково-дослідницькій роботі 

студентів передуває читання спецкурсу з основ наукових досліджень. 

Теоретична наукова підготовка, яка проводиться у рамках курсу 

“Основи  наукових досліджень” необхідна студенту в його подальший 

дослідницький діяльності. Під час навчання студенти знайомляться з 

логікою наукового процессу, методами наукового пізнання та наукової 

організації праці, навчаются самостійній роботі  з літературою. 

Важливою формою НДР студентів у навчальному процесі є 

впровадження елементів наукової творчості у лабораторні та практичні 

заняття. До найбільш поширених форм наукової роботи слід віднести  

підготовку студентами рефератів та організацію семінарських занять. 

Формою, яка органічно поєднала  навчальну та наукову роботу є 

наукові семінари при кафедрах вузів. В умовах  вищої школи  семінари 

- один із основних видів наукової творчості студентів, який має на меті 

поглиблене вивчення конкретної дисципліни та розвиток творчої 

самостійності.  
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Перспективною формою організації навчальної та наукової 

роботи студентів є науково-освітні центри (НОЦ). Велика 

організаційна робота проводиться вищою школою разом з інститутами 

НАН Украіни по створенню спільних НОЦ. Так, наприклад, у 2010 р. 

при вузах України було створено 19 центрів, у 2011 р. – 3 та у 2012 р.- 

4 [5]. Метою таких структур, як НОЦ є організація якісної підготовки  

майбутніх фахівців на основі сучасних технологій в освіті. Позитивно 

зарекомендували себе такі стуктури, як НОЦ, наприклад, у 

Національному аерокосмічному університеті, в якому функціонують 4 

сучасних науково-освітніх центри [6]. 

Курсова робота є важливою формою наукової творчості  в 

рамках якої студент самостійно вирішує конкретні практичні завдання 

за допомогою наукових методів та прийомів. Кожний курсовий проект 

- це шлях до майбутнього дипломного проектування та подальшої 

професійної діяльності [7,с.40]. Цінність курсової роботи зростає 

багаторазово, якщо означена проблема  має реальну практичну основу 

та націлена на вирішення конкретних завдань.  

Однією із головних особливостей підготовки фахівців  у вищій 

школі є тісний зв’язок з практикою. Важливою ланкою у цьому 

процесі  виступає виробнича практика. Саме вона надає можливість 

студентам отримати практичні знання та навички роботи за отриманою 

у вузі  спеціальністю і сприяє закріпленню теоретичних знань. Як 

правило, виробнича практика організовується на базі  наукових 

підрозділів НАН України, промислових підприємств та фірм. Досвід 

засвідчує, що найбільш ефективно практика проходить на базі тих 

організаційних структур, які пов’язані з вузами багаторічними 

науковими контактами. Під час проходження  практики кожен студент 

отримує індивідуальне завдання дослідницького характеру. За 

результатами виробничої практики студенти готують звіти про свою 

роботу, які потім захищають на кафедрі. Аналіз організації виробничої 

практики студентів показав, що важливим є її раціональна організація, 

правильний вибір наукового керівника та наявність матеріально -

технічної бази. 

Важливою ланкою професійної освіти є розвиток наукової 

творчості студентів із завершенням її у формі дипломної роботи. 

Дипломна робота - це творча наукова робота студентів, яка базується 

на глибокому  вивченні теорії та історії  проблеми, практиці 

передового та особистого досвіду. Вона направлена, насамперед, на 

поглиблення та систематизацію теоретичних знань, формування 

дослідницького досвіду та є заключним етапом навчання студентів у 

вищому навчальному закладі. Як правило, тематика дипломних робіт 
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має практичну направленість та є наслідком участі студентів  у 

реальній науковій роботі. Так, наприклад, тематика дипломних 

проектів студентів Національного аерокосмічного  університету 

традиційно включає в себе технологічні та наукові проблеми 

промислових підприємств аерокосмічного профілю, науково -

дослідницьких інститутів та кафедр вузу. З дослідницькою тематикою 

пов’язані дипломні проекти студентів Південноукраїнського 

педагогічного університету ім. К.Ушинського, Національного 

технічного університету України “КПІ”. Так, наприклад, за 

результатами наукових досліджень  студентами Київського 

політехнічного інституту у 2013 р. було захищено 298 магістерських та 

235 дипломних проектів [8].  

Науково-дослідницька робота поза навчальним процесом є 

важливим елементом  у системі  формування сучасного фахівця та 

ефективним механізмом  розвитку дослідницьких здібностей у 

студентів вищої школи [9,с.27]. Вона реалізується у таких основних 

формах: робота у предметних і проблемних гуртках; робота у творчих 

студентських лабораторіях та інших формах колективної творчості; 

участь у виконанні кафедральних наукових робіт; участь у 

конференціях, олімпіадах; підготовка наукових статей. 

Найбільш поширеною організаційною формою, яку 

застосовують практично всі університети є робота студентських 

гуртків та проблемних груп. Ця форма використовується вузами на 

перших курсах навчання і має на меті ознайомити студентів з засобами 

та прийомами  вирішення конкретних дослідницьких проблем. Вона 

дозволяє  поглибити вивчення наукової дисципліни, ознайомитися з 

сучасними досягненнями науки та оволодіти методологією наукового 

пошуку. Активний розвиток ця форма наукової творчості студентів 

отримала у Запорізькому національному університеті. Так, у 2015 р. у 

вузі функціонувало 125 студентських  науково -проблемних гуртків та 

груп [10]. Розвивають цю форму наукової роботи також у 

Східноукраїнському національному університеті, де працює 45 

студентських гуртків та лабораторій [11]. Наприклад, це – клуб  

“Євроінтеграція”; Школа молодого банкіра; студентський клуб 

“Політика ХХI”; гурток “Новітні енерго - та ресурсозберігаючі хімічні 

технології”; науково-дослідна лабораторія “Пректування програмно-

технічних засобів комп’ютерних систем”. Така форма наукової 

творчості студентів як проблемні гуртки та наукові групи ефективно 

працює у Приазовському технічному університеті, 

Південноукраїнському педагогічному університеті, Полтавському 

університеті економіки і торгівлі. Так, наприклад, у Полтавському 
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університеті економіки і торгівлі функціонують: гурток із соціально -

економічних проблем сучасності, який об’єднує 63 студенти  різних 

напрямів навчання; студентські гуртки “Економіст”, “Еколог”, 

“Технологічне бюро”, “Сучасні проблеми фінансування науки та 

практики” [12]. 

Проблемні творчі студентські лабораторії - колективна форма 

роботи студентів та важливий крок до майбутньої професійної 

діяльності. Вони функціонують у багатьох вузах України, але 

найбільш активно вони розвиваються у педагогічних університетах [1]. 

Як правило, ця форма наукової творчості студентів реалізується  поза 

межами навчального процесу, але має потужний зв’язок з ним. 

Прикладом ефективної роботи  можуть бути проблемні лабораторії  

педагогічного факультету Кам’янець-Подільського національного 

університету. Так, наукові результати, отримані науково -

педагогічними працівниками  та студентами лабораторій університету,  

використовуються у лекційній та семінарській роботі, при підготовці  

доповідей, з якими студенти виступають  на засіданнях проблемних 

групп та наукових гуртків. Успішний досвід застосування цієї 

організаційної форми мають у Одеському національному 

політехнічному університеті, Національному аерокосмічному 

університеті. Наприклад, у Національному аерокосмічному  

університеті діють 123 спеціалізовані лабораторії, в яких студенти 

займаються під час аудиторних занять, а також  самостійно поза 

межами навчального процесу. 

Добре зарекомендували себе такі  форми колективної наукової 

діяльності студентів як конструкторські,технологічні та економічні 

бюро, обчислювальні та наукові центри, школи молодого лектора. Так, 

цікавою формою наукової творчості студентів у вузах стали школи 

молодого лектора, які комплектуються за рахунок  студентів  старших 

курсів та аспірантів університетів. Свою роботу вони здійснюють у  

тісній взаємодії зі спеціалістами  Товариства “Знання”.  

Важливу роль в активізації  наукової діяльності студентів 

відіграють такі організаційні форми як конкурси, виставки науково -

технічної творчості, студентські наукові конференції. Вони, 

насамперед, спрямовані на підвищення рівня підготовки майбутніх 

фахівців, укріплення  взаємозв’язку навчання та передового наукового 

досвіду, активізацію наукового студентського потенціалу. Так, 

масовими формами організаціїї наукової діяльності студентів  стали 

наукові конкурси та конференції. Наприклад, студенти вищої школи 

України  кожного року беруть участь у Всеукраїнському конкурсі 

студентських робіт, різноманітних регіональних конкурсах. 
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Організація та проведення конкурсів має на меті пошук та відбір 

талановитої студентської молоді та створення умов для її творчого 

зростання. Так, з кожним роком росте  кількість учасників конкурсів у 

Харківському політехнічному інституті. Наприклад, у 2015 р. у 

конкурсах  взяли участь  143 студенти, з яких переможцями  стали 56 

студентів вузу. Також у 2015 р. пройшов IX Харківський регіональний 

конкурс  студентських наукових робіт. За напрямом “технічні науки” 

було подано 118 робіт. За результатами  конкурсу переможцями стали 

17 студентів інституту [13]. Кременчуцький національний університет  

вважається  одним із авторитетних наукових центрів України. Так, у 

2015 р. за кількістю призових місць на Всеукраїнських конкурсах 

студентських наукових робіт університет  два роки поспіль  стає 

третім серед вузів України (68 нагород) [14].  

Поширеною формою організації наукової діяльності студентів у 

вищій школі стали наукові конференції за участю молоді. Під час 

конференцій студенти виступають з доповідями, беруть активну 

участь в обговоренні наукових проблем, спілкуються з провідними 

науковцями. Участь у роботі наукових конференцій  сприяє 

формуванню  пізнавальної активності студентів, розширює їх 

науковий кругозір. Часто в рамках конференції проходять “Дні 

студентської науки”.  Так,  у 2015 р. 392 студенти факультету  

філології та журналістики Херсонського  державного університету 

прийняли участь у роботі наукових конференцій. З них 99 студентів 

виступили з доповідями на  науковій конференції “Література 

української діаспори у світовому та історико -культурному контексті”,  

а 84 студенти стали доповідачами на конференції “Формування 

наукової парадигми лінгвістики: основні аспекти і фактори”. 

У 2015 р. в конференціях взяли участь 1200 студентів 

Львівського національного університету. Так, за результатами 

доповідей було опубліковано  395 студентських наукових статей та тез 

[15]. Високий рівень  проведення конференцій за участю студентів 

показали біологічний, філософський, фізичний, економічний, хімічний 

факультети та факультет прикладної математики і інформатики 

університету. 

Участь у роботі конференцій  студентів  - один із напрямів 

наукової діяльності Південноукраїнського педагогічного університету. 

Щорічно студенти, які  мають добрі результати у науковій роботі 

направляються вузом для участі в конференціях, конкурсах, 

олімпіадах. Так, за останні п’ять років  студентами університету було 

зроблено 7000 доповідей, видано 4500 наукових статей та тез, 

отримано  8000 нагород різного рівня за успіхи у науковій роботі [16]. 
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Перераховані організаційні форми наукової творчості студентів, 

які склалися у вищій школі створюють умови для підготовки 

студентами наукових статей. Так, наприклад, студентами 

Східноукраїнського національного університету у 2014 р. було 

опубліковано 1192 наукові роботи, з яких 385 підготовлено самостійно 

і 807 разом з викладачами вузу. Студенти Львівського національного 

університету у 2014 р.  видали 235 наукових робіт самостійно та 395 у 

співпраці із науковцями університету. Найбільша кількість 

надрукованих студентами статей на географічному, хімічному, 

економічному факультетах, та на факультетах журналістики і 

міжнародних відносин. У 2015 р. студентами Харківського 

політехнічного інституту опубліковано 1212 наукових робіт, з яких 

403  підготовлено самостійно. 

Публікаційній активності студентів, насамперед, сприяє  

безпосередня участь студентів у кафедральній науково -дослідницькій 

роботі. Невід’ємною частиною  виконання наукової роботи у вищій 

школі стало залучення  студентів старших курсів до наукових 

досліджень. Так, кожного року до дослідницької діяльності  

Харківського політехнічного інституту залучається близько 5000 

студентів, що складає 50 % від їх загальної чисельності [13].  Кожного 

року зростає чисельність студентів Кременчуцького національного 

університету, які  беруть участь у наукових дослідженнях вузу. Так, 

наприклад, науково-дослідницькою діяльністю охоплено 1880 

студентів, аспірантів та молодих вчених вузу. В університеті успішно 

реалізується програма “Студентська наука”. До виконання 

дослідницької тематики кафедр та наукових підрозділів  Одеського 

національного університету  активно залучаються студенти старших 

курсів, які мають успіхи та проявили здібності до наукових досліджень 

під час навчання у вузі. 

Формою творчої самоорганізації студентів, аспірантів та 

молодих вчених у вищій школі стали студентські наукові товариства, 

метою яких - створення  сприятливих умов для активізації творчого 

потенціалу молоді, популяризація науки та сприяння інноваційній 

діяльності вузів.  Потужну роботу проводить наукове товариство 

студентів Запорізького національного університету. Тільки у 2015 р. 

товаристом було  проведено 100 наукових заходів. Серед яких – 

щорічна  університетська  науково-практична конференція студентів, 

аспірантів та молодих вчених “Молода наука - 2015”. В роботі 

конференції взяли участь  1235 молодих науковців Київського та 

Днепропетровського національних університетів, Харківського 

медичного університету та інших вузів України.  
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Велику роботу по залученню студентів і молодих вчених вузів  

до наукової  діяльності проводять наукові товариства 

Східноукраїнського, Кременчуцького, Київського національних 

університетів та НТУУ “Київський політехнічний інститут”. Так, 

наукове товариство студентів та аспірантів Київського національного 

університету  нараховує 8500 членів і активно займається поширенням 

у студентському середовищі наукових цінностей, організовує та 

проводить наукові заходи. Наприклад, через посередництво товариства  

у 2015 р. була проведена міжнародна наукова конференція студентів, 

аспірантів та молодих вчених “Шевченкова весна”. Участь в роботі 

конференції взяли понад 1000 молодих науковців з різних вузів 

України. Разом з  активістами наукових товариств інших університетів 

м.Києва  товариство КНУ  працює над створенням  Асоціації наукових 

товариств столиці. 

Важливу роль в організації та проведенні  наукової роботи 

студентів відіграють стимули та мотивації. Стимулюють участь 

студентів у дослідницькій роботі, наприклад, стипендії та премії. Так,  

протягом 2015 р. студентами Запорізького національного університету 

було отримано 6 стипендій від  Президента України, 2 стипендії  від 

Верховної Ради України та 1стипендія від Кабінету Міністрів України. 

У 2014 р. за досягнення у навчально-науковій роботі 66 студентів 

Національного аерокосмічного університету отримали стипендії. За 

останні п’ять років 20 студентів Одеського національного університету 

отримали стипендії від Президента України, 15 студентів від 

Верховної Ради України та 10 студентів від Кабінету Міністрів 

України. 

Впровадження системи грантової підтримки та стипендій для 

талановитої молоді частково вирішує проблеми молодіжної науки. 

Основними проблемами, які стримують її  розвиток стали: низький 

рівень фінансування  дослідницької діяльності; відсутність мотивацій 

та соціальна незахищенність  молодих дослідників; відтік молодих 

вчених з наукової сфери. Одним з факторів, який стримує розвиток 

наукової діяльності студентів у вищій школі є недостатня 

інформованість студентів про можливості займатися науковою 

діяльністю. Таким чином, на рівні університетів необхідно суттєво 

посилити  інформаційну роботу серед студентів, інформувати їх про 

наукові заходи вузу, організовувати семінари-презентації, на яких  

популяризувати науку та знайомити з її досягненнями. Також для  

активізації наукової творчості студентів у вищій школі важливим є 

підвищення рівня соціальної та педагогічної підтримки студентів, які 

активно займаються дослідницькою діяльністю, удосконалення 
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системи стимулювання та мотивації наукової роботи шляхом 

встановлення спеціальних грантів та розвиток різноманітних форм 

заохочень. 

Активізація та ефективна реалізація основних завдань наукової 

роботи студентів в університетах   неможлива  без дієвої підтримки зі 

сторони держави   освітніх ініціатив, направленних на створення 

інноваціїної моделі сучасної освіти в Україні.  
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аспірант Центру гуманітарної освіти НАН України 

 

Філософія як навчання свободі і критичному мисленню23× 

 

В статті розглянуто філософські засади формування та 

передумови актуалізації критичного мислення та навчання свободі. 

Виявлено складну конфліктність розуміння людиною поняття 

свободи. Виокремлено головні риси критичного мислення у сучасному 

світі. 

Ключові слова: меритократія, держава, суспільство, людина, 

дуалізм, свобода, технологічний та глобалізаційний процес. 

 

 The article covers the philosophical principles of formation and 

background updating of critical thinking and learning freedom. Discovered  

complex understanding of human conflict concept of freedom. Isolate the 

main features of critical thinking in the modern world. 

Key  words: meritocracy, state, society, human, duality, freedom, 

technology and globalization process. 

 

Для більш повного та належного розкриття проблеми 

критичного мислення у філософії та можливості бути розумово 

вільним вивчаючи філософію слід навести цитату французького 

філософа, прихильника дедуктивно-раціоналістичного методу 

пізнання Декарта. Заперечуючи чуттєвий досвід, як джерело знання та 

критерій істини, Декарт виходить із принципу – сумнівайся в усьому. 

Розширюючи у своїх працях зміст даного принципу він стверджує: 

                                                                 
× © Арсентьєв М.Е., 2016-2017. 
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єдине, що безсумнівно – це сам акт мого сумніву. Якщо я сумніваюся, 

значить я мислю, отже, факт мого сумніву точно доводить існування 

мислення.  

Власне поняття свободи у філософії, є надто складною 

категорією, яка у свою чергу визначає можливості та сутність 

особистості, у своїх намірах, діях, бажаннях, мисленні, а не внаслідок 

примусу іншої особи, або кола осіб, які відстоюють певний розвиток 

та стан політичного режиму держави. Людина від народження 

наділена правом на свободу волі у виборі цілей і шляхів їх досягнення. 

Людина певною мірою вільна у виборі засобів для досягнення певної 

мети. Філософія не в змозі навчити чи дати людині свободу волі, 

оскільки постає питання чи підпорядкована воля чомусь небудь поза 

нею або відсутні будь-які чинники ззовні які впливають на рух волі.  

Більш точно розкрив цю проблему дуалізм Канта, на думку 

якого людина є істота розумна, та здатна розумово осягати світ, тому 

вона має свободу волі у правилах поведінки, у визначенні правил своєї 

моральної поведінки, але у природному світі де панує природна 

необхідність, людина скована у своєму виборі. Фактично людина від 

народження носій абсолютної свободи та супротивник зовнішнього 

світу, але  розвиток та пізнання людиною світу та самої себе, 

неможливий без зовнішніх факторів, а саме спілкуванні з іншими 

особами людського роду, які здатні за допомогою жестів та мови 

співіснувати між собою.  

Людина від свого народження залучена в соціум і вона є 

продуктом соціалізації, який на певному етапі розвитку створює 

державу і згідно теорії суспільного договору людина віддає частину 

своїх природніх (суверенних) прав уряду, тим самим поступається 

своєю повною свободою задля переваг життя при політичному 

порядку. Оскільки людина може діяти самовільно, маючи розум, який 

сам намагається визначити істину та справедливість, держава певним 

чином зменшує особисті свободи людини, створюючи певні норми 

правил поведінки або підтримуючи релігійні переконання, але такі 

норми встановлюються особами, які не  віддають свою свободу волі на 

користь інших. Особа за духовною природою є істота вільна і творча.  

Цитуючи Бердяєва, можна зазначити, що свобода є 

самоочевидною і не потребує зайвих філософських обґрунтувань і 

доказів, вона є потужність духу творити не із природнього світу, а із 

самого себе. 

Слід звернути увагу на те, що перш за все актуальність 

критичного мислення у сучасному поляризованому суспільстві 

зумовлена саме глобалізаційними процесами та технологічним 
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прогресом, які у свою чергу задають певний вектор розвитку 

сучасного суспільства. Саме такі процеси потребують професійного 

розв’язання, вдосконалення та запровадження їх у роботі на користь 

суспільству.  

Оскільки, сама держава не здатна на результативні та 

продумані дії, рушійною силою розвитку та процвітання суспільства, 

яке є найголовнішим критерієм суверенної держави, - мають бути 

найбільш здібніші та обдаровані люди, прийняті таким суспільством. 

Така людина – меритократ, здатна усвідомлено оцінювати, 

порівнювати, міркувати, володіти попереднім практичним досвідом та 

мати мету і конкретний план дій для вирішення конкретної проблеми, 

у всіх сферах та на всіх рівнях впливу життя суспільства. Критерієм 

соціального мислення меритократичної особи є те, що таке мислення є 

соціальним. Будь-яка думка, яка у майбутньому повинна 

перетворитися у дію або реформу повинна бути чітко сформульована 

та всебічно обговорена з колом найздібніших людей. У такому 

випадку такий акт, який має чітку направленість на розвиток 

суспільства, має характер інтелектуальних дій, єдності знань та 

досвіду кожної окремої особи до тієї діяльності, за яку вона відповідає. 

Враховуючи вищевикладене слід зазначити, що критичне 

мислення можливо визначити у певній кількості різних напрямів, які 

сумісні один з одним, але особа не повинна робити акцент на 

конкретно одному визначенні, оскільки критичне мислення та 

навчання свободі, є не тільки можливістю думати, а можливістю до 

саморозвитку особи. Критичне мислення, за самою своєю природою, 

вимагає систематизації думки, щоб мати вирішальне значення, воно 

повинно бути проаналізовано і оцінено для ясності, точності, 

актуальності, і логічності. Критичне мислення, вимагає визнання того, 

що відбувається все міркування в межах точок зору і відліку, що всі 

міркування виходять з деяких цілей і завдань, мають певну 

інформаційну базу, і що всі висновки і рішення в процесі мисленнєвої 

активності мають наслідки. Тому можна зробити висновок, що 

критичне мислення ніколи не буде універсальним для будь-якої 

особистості, розвиток навичок і схильностей критичного мислення є 

довічним завданням. 
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Центр гуманітарної освіти НАН України      

 

«Лице» в філософії Емануеля Левінаса24× 

 

В статті розглядається поняття Лиця крізь призму 

етичної концепції Еммануеля Левінаса, яка є актуальною в контексті 

відповіді на питання як розуміти Іншого в сучасному світі.  Введення 

поняття “Лиця” в науковий філософський обіг надає змогу 

переосмислення окремих проблем гуманістичного світогляд, чим 

збагачує сучасну філософію. 

Ключові слова: Інший, Лице, Я, феноменологія, мораль, 

етика, релігія 

 

In the article the concept of Person is examined through the prism 

of ethic conception of Emmanuel Lеvinas, that is actual in the context of 

answer for aquestion how to understand Other in the modern world. 

Іntroduction of concept "Persons" to scientific philosophical everyday life 

gives an opportunity of переосмысления of some problems of humanistic 

world view and this fills  with modern philosophy. 

Key words: Other, Face, “I”, phenomenology, morality, ethica, 

religion      

 

Філософські міркування Е. Левінаса, його етична концепція, 

така легка для сприйняття, бо проникнута ідеєю розкриття людяності в 

людському і, в той же час, така пронизливо біографічна, бо 

вистраждана жахами часу його життя. Навіть антисемітизм, з котрим 

йому довелось перетнутись в житті,  розглядався ним крізь призму  

відношення до Іншого – наріжного концепту його філософії: 

«Антисемітизм - це відраза до непізнаваності психіки іншої людини, 

до таємниці його внутрішнього життя... до близькості другого, до 

соціальності взагалі» [5, 75].  Досвід ув’язнення у фашистському 
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таборі для філософа стає поштовхом для філософського осмислення  

концептів Лиця   та Іншого та введення їх в етичну проблематику.  

Ці питання не можуть бути розкриті повною мірою без 

висвітлення особливостей релігійного підхіду Левінаса, пов'язанного зі 

спогадами про роки таборів.  Після війни Левінас переосмислив свій 

погляд на релігію. Він був вдячний християнам, особливо клірикам, за 

підтримку євреїв під час Холокосту. І в своїй філософській концепції 

                                                                 

   Ми будемо вживати надалі термін «Лице». Як слушно відзначає В.Малахов, 

мовою, у якій ще не усталилася основна філософська термінологія,  важко  

передавати зміст праць (відповідно, додамо,  понять), побудованих на тонкому 

нюансуванні цієї термінології (Малахов В. Еманюель Левінас: Погляд із Києва 

//Левінас Е. Між нами: Дослідження. Думки-про-іншого: Пер. з фр. – К.: Дух і 
Літера: Задруга, 1999 – 312 с. – С.267-284.с.283). Безумовно, це стосується й 

такого основного поняття концепції Е.Левінаса як  face  (фр). Його переклад 

російською як «Лицо» майже не викликає сумніву й усталилось в 

російськомовних текстах, присвячених Левінасовій філософії та етиці. Втім, 
переклад  цього терміну українською мовою не є настільки певно 

однозначним, й в україномовних текстах ми зустрічаємо його транскрипцію і 

як «Лик», «Обличчя», так й іноді, набагато меншою мірою,  як «Лице». Хоча 

саме це слово в українській лексиці є і використовується (див., наприклад, : 

Словники: Русско-украинский словарь.Том перший, А-М – К.: Наукова думка, 
1968. С. 629), та тим не менш сприймається як «русизм». На нашу думку, 

однак, це слово закорінене в церковно-слов’янську лексику, свідчення чого ми 

знаходимо в «Словаре русского языка ХІ-ХУІІв.в.» ( див.:  Словарь русского 

языка ХІ-ХУІІв.в. Вып. 8 КРАДА-ЛЯЩИНА. – М.: Наука, 1981. С. 254-257). 

Зокрема,  в «сімействі значень» (якщо йти за Л.Вітгенштайном), що 
наводяться у відповідній розвідці, присвяченій цьому слові, наводяться такі: 

«1.Лицо.Буди ти въ скърбь твою прибьжиште цркы…въшед припади къ 

вышьнюму лиц(ь)емь (си) землю покр(ы)и. Изб. Св. 1076 г..,172; 3. Отдельный 

человек, личность. Не мози ся лиця устыдьв лъжи послухъ быти. Изб. Св. 1076 

г.., 211.; 5. Внешний вид, наружность, облик. Не имьаше лице ни льпоты, нъ 

лице его бечьстьно похудьело (, speciem). Сл. Иппол. об антихр., 6. 

ХІІв…». Як бачимо, в розкритті значень цього слова завжди маємо посилання 

на тексти, написані  починаючи з ХІ ст. церковно-слов’янською мовою. І 

звичайно, воно не може не увійти в українську мову, що   церковно-
богослуживо  та звичаєво-побутово увібрала лексику останньої. Саме слово 

стало до того ж своєрідною внутрішньою формою таких важливих 

богословських лексем як «лицетворение»,  «лицетворие» та «лицеприятие»: 

(див.: там само, с. 253, 254). Ці слова є й українською. 
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своєрідно реабілітовував різні релігійні погляди - Тору, Біблію – 

підкреслюючи  їхній етичний зміст.  

Але його позиція особлива. Бути етичним означає нести 

відповідальність перед Іншим і в такий спосіб проявляти своє 

ставлення до Бога, бо не може бути знання про Бога відокремлено від 

стосунків з Іншим. Інший, в свою чергу, є необхідною складовою для 

стосунків з Богом.  

Філософ  закликав любити Тору більше ніж Бога, бо 

порушувати етичне не можна ніколи.  «Не вбий» означає  не заподій 

страждань чи смерті Іншому, і це табу стає для нього основою моралі, 

причому Інший феноменалізується як «Лице», що саме й закликає «Не 

вбий!». У такий спосіб конституюється особливий статус 

відповідальності: «Я бере на себе відповідальність за Іншого, 

обмежуючи свою волю перед волею Іншого», пише Левінас [1, 77].  В 

якості відповідальності такі етичні стосунки між «Я» та «Іншим» 

постають в  безпосередній віднесеності себе до Іншого , відтак 

стосунками  «віч-на-віч» (le face-a-face avec autrui) [8,79]. З іншого 

боку, стверджується, що Я жодним чином не є Іншим. Але оскільки я 

також маю Лице, то постаю як Інший Іншого [4, 53]. 

Лице тут відкриває нову перспективу, оскільки відсилає до 

поняття «сенсу». Описуючи появу Іншого Левінас використовує слово 

«лик», говорячи про зустріч з обличчям Іншого. Так ми бачимо, що 

поняття Лиця у Левінаса досить неоднозначне. Чому? Бо Лице – суто 

людська характеристика. В думках про Іншого нам досить уявити його 

лице. Воно виділяє людину зі світу речей. Принципову роль тут 

відіграє погляд. У погляді відкривається новий вимір Я. Погляд на 

Лице – це вихід за рамки Я. Інший – тут, в релігійному аспекті, за 

Левінасом, не можливий без етики. Можна сказати, що людина досягає 

релігійного відношення з Богом через людську етичну поведінку . 

Отже, Левінас певною мірою відходить від традиційної релігії, 

розкриваючи Лице Іншого як Бога. Для нього релігія це коли Бог 

вступає у взаємини з людиною, а людина - зі світом. Навіть, коли мова 

йде про спасіння, людина виступає посередником. Отже, все залежить 

від нас. Питання чи врятуємо ми мораль, прикладаючи зусилля до 

наших вчинків. І тут треба зауважити, що етичні принципи мають бути 

раціональні за своєю суттю. Інакше кажучи, основу моральних вимог 

складають внутрішні  розмірковування. Левінас акцентує увагу на 

тому, що існує необхідність в об’єктивній події, що перевищує мораль  

та добру волю окремих людей. Так чи інакше, порятунок людини 

починається в самій людині.  
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Незалежно від того, чи відволікається  релігія від моральності 

або мораль від релігії, ми реально поміщаємо Лице Іншого всередину 

етико-релігійного одкровення і «Не вбий» стає для нас еквівалентно 

полюби ближнього свого як самого себе.  

Але чи можемо ми повною мірою збагнути цю етику без 

усвідомлення того, як Левінас бачив (об)явлення Лиця і Іншого? Тут 

особливий акцент французький філософ робить на дискурсі, в котром у 

вираз Лиця каже про незаподіяння йому лиха, спонукає нас діяти 

відповідально до Іншого.  Так, поняття виразу є важливим для 

розуміння концепції Левінаса. Отже, його релігійна і етична концепції 

Лиця перетинаються.  

«Я»  отримує етичне значення, що ставить під питання його 

свободу в дикурсі. Лице у Левінаса приходить від Іншого. Ми бачимо 

Лице Іншого через відчуття присутності, опосередковано. 

Отже, Лице Іншого не відкриває себе лише як те, що можна 

побачити. Воно є насиченим етичним сенсом: ми звертаємось до 

автентичності Лиця Іншого, котрий вносить сенс у наше самотнє 

існування виразністю свого Лиця, направленного на нас, 

відповідальністю за нас. Таким чином, Левінас допомагає порвати з 

тотальністю, і вийти на рівень, коли Я творить для Іншого. «Етичне 

ставлення, ставлення віч-на-віч, відрізняється від будь-якого 

відношення, яке можна було б назвати містичним, коли події, відмінні 

від події уявлення початку буття, руйнують або сублімують 

незамутнену щирість цього подання, коли чарівні двозначності готові 

збагачувати споконвічну однозначність вираження, коли дискурс стає 

заклинанням, на кшталт молитві, перетворюється в обряд або літургію, 

коли співрозмовники змушені грати роль в драмі, що розгорнулася 

незалежно від них. Саме в цьому розумний характер етичного 

ставлення й мови» [2, 207].  

Для Левінаса зустріч з Іншим не пов'язана зі страхом і 

трепетом, як це було б при зіткненні з ангелом або Богом. Відтак 

напрошується питання: Інший тут маргінал? Однак послухаємо 

філософа: «Вираз не випромінюється на зразок сяйва, яке 

поширюється навколо ніби без відома випромінює його буття: так 

можна було б говорити, якби мова йшла про красу» [3, 207].   Та 

«Лице» Левінаса не пов'язано з естетикою. Інший у нього знаходить 

Лице,  тому Левінасовий Інший – це Інший в моєму ставленні до 

нього. Інший присутній в Лиці «віч-на-віч». 

Тут мова йде про глибинний сенс, коли ми не тільки бачимо, 

ми, ніби чуємо Лице Іншого. Левінас пише: «Я вважаю, що підхід до 

Лиця від початку етичним. Якщо ви поглянете на ніс, очі, лоб, 
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підборіддя і захочете їх описати, ви поставитеся до іншого, як до 

предмету. Краща можливість зустрічі з Іншим - не помітити навіть 

кольору його очей! Якщо увага фіксується на кольорі очей, в такому 

спілкуванні з Іншим немає спільного. Напевно, в спілкуванні з Лицем 

має переважати сприйняття, тільки те, що є специфічно Лицем, до 

сприйняття не зводиться» [6].   

Спілкування з Лицем – це, певною мірою, спосіб буття 

Іншого, ніби паралель між вимірами буття та нескінченністю. Останнє 

відкриває себе в Лиці Іншого. І тут ми можемо говорити про 

одкровення Іншого, яке не може зводитись до мови онтології.  

Відношення до Лиця, як вважає Левінас, – це «одночасно 

відношення до абсолютно слабкого, до того, хто є зовсім 

незахищеним, хто нагий і знедолений. За Лицем Іншого завжди стоїть 

смерть Іншого і, в якомусь сенсі, підбурювання до вбивства, бажання 

йти до кінця, повністю відкинути Іншого…»  [7, 357]. Лице виражає 

нескінченність, або,  вираз Лиця – є виразом нескінченості: «У виразі 

людське буття являє себе. Проявляє себе буття присутній в своїй появі 

і тим самим звертається до мене» [там само, 357]. 

У такий спосіб Е.Левінас будує свою філософію, відходячи від 

феноменології Гайдеггера та Гуссерля. Незважаючи на подібність із 

загальною проблематикою своїх вчителів, його цікавить пошук 

свободи, зміна суб'єкта безвідносно буття, так би мовити, усупереч 

ньому. Він підіймає проблеми суб'єктивності в такому часі, який давав 

би можливість суб'єктові змінюватися кардинально, в екзистенційному 

значенні цього слова. Левінас  доходить  висновку, що онтологія 

приводить не просто до несвободи людини, а заперечує суб'єктивність, 

яка стає лише засобом для розкриття буття. Тут, звісно, простежується 

певний докір  філософії Гайдеггера, що зробила з буття деякий ідол. 

На відміну від Гайдеггера, Левінас розглядає буття як певне 

зло, страх. Якщо Гайдеггер визначає буття через конечність людини, 

жах перед Ніщо і смертю, то, за Левінасом, саме буття вселяє 

страх. Буття дане як тягар, який людина повинна витримати, 

перебуваючи в ситуації тотальності. 

Поняття тотальності не даремно асоціюється з тоталітаризмом 

і має здебільшого негативні значення, як, наприклад, тотальний 

контроль. У ситуації тотальності, що описується Левінасом, буття, 

війна стають синонімами, якщо не є неадекватними людському духу, у 

тому випадку, коли життя людини підпорядковане якій-небудь ідеї, 

інтерпретується як засіб для пояснення певної ситуації.  Тому 

приймати страждання людини в ім'я чого-небудь, це не є прийнятним 

для Левінаса. 
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Тотальність у Левінаса з'являється як первинна і об'єктивна 

реальність, об'єктивний закон, якого не можна уникнути окремій 

особі. Ця реальність жорстока і найбільш очевидним чином вона 

показує себе у стані війни. 

У цій ситуації суб'єктивність втрачає сенс і визначається 

об'єктивним сенсом, що веде до втрати свободи дії і слова. 

Проте протистояти тотальності можна. Левінас вводить ідею 

Нескінченного як соціальне відношення між Я і Іншим, що визначає 

суб'єктивність людини, людське в ній. Задаючись пошуками 
сенсу свого існування Я знаходить його в Іншому. Тобто 

Левінас, на відміну від Гайдеггера запитує не буття, і не про сенс 

буття, а про сенс існування конкретного Я, підступає до нього з 

екзистенціальної точки зору. Сенс існування приходить не з 

інтенціональності свідомості, а від Іншого. Інший вносить сенс, 

ставлячи під питання мою безмежну свободу і волаючи до 

відповідальності. На такій відповідальності розвивається світ. 

Отже, Левінас, хоча і не може піти з дискурсу в рамках 

онтології, розпочинає з пріоритету сущого, а не буття, як це було у 

Гайдеггера. Основна даність, через яку мені являється Інший – його 

Лице, що зумовлює його вразливість переді мною, як, зрештою, і мою 

вразливість перед ним. «Лице не піддається володінню, моїй владі. В 

своїй богоявленості, в своєму вираженні чуттєве – ще доступне – 

переходить до тотального спротиву перед загрозою захоплення»  [там 

само, 202]. Інший у Левінаса – не Інший взагалі, а Інший, у якого є 

Лице. У цьому величезна заслуга Левінаса.  

Відтак, Левінас поставив питання про Іншого, виходячи з 

критики онтології і феноменології, це його перша філософія.  При 

цьому Інший вирішує проблему моєї суб'єктивності і є джерелом 

виникнення сенсів. Тим самим вчений ставить основною задачею 

трансцендентальні співвідношення з Іншим, а не саму по собі 

трансцендентальну свідомость. 

Отже, етика визначається Левінасом як перша філософія. Лице 

– одне з найважливіших понять в його філософії. Тому етична 

постановка питання  Лиця є цікавою для подальшого розгляду 

відношення Іншого до Іншого, Лиця і Іншого. Тим більше, що питання 

відповідальності Я та Іншого, яке філософ вважає основою етичного 

руху взаємовідносин є таким собі продовженням – відповідальністю 

одного за відповідальність іншого.  
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Роль ідеалу в спонуканні сущим руху своєї реальності25× 

 

              Розглядається ідеал в якості чинника саморуху. В противагу 

погляду на ідеал як на «досконалість», пропонується вбачати в ньому 

дещо негативне, тобто таке, що знаходиться у вічному протиріччі із 

реальністю зумовлюючи її розвиток. В якості наукового методу, 

застосовується діалектика Гегеля.  

Ключові слова: ідеал, теза, антитеза, синтеза, зняття, рух, 

негація. 

 

           In abstract, the ideal is considered as a factor of self-motion. In 

contrast to the view on the ideal as on the “perfection”, it is proposed to see 

it as something negative, that is in perpetual conflict with reality causing its 

development. As the scientific method, Hegel's dialectic is applied.  

Key words: ideal, thesis, antithesis, synthesis, aufheben, movement, 

negation. 

  

Займаючись проблемою ідеалу як чогось, що спонукає до 

руху, варто, перш за все, згадати відомий філософський постулат про 

те, що рух є сутністю всякого буття. З одного боку, така необхідність 

диктується тією обставиною, що наразі у філософських дослідженнях 

часто можна зустріти метод аналізу явищ із нескінченною чередою 

абстрактних умовиводів щодо нескінченних сторін предмету розгляду. 

Зазвичай, така «аналітика» не доходить до необхідного логічного 

синтезу, бо аналіз – лише перший крок. Це призводить до того, що 

зовнішньо предмет здається таким, що розвивається, але підкреслимо, 

що це лише зовнішній показник, а не сутнісний, в якому кількісно 

предмет розгляду збільшується в своїй багатосторонності, та якісно він 

знаходиться на тому ж первісному, чистому рівні. Тобто, руху в 

процесі такого абстрагування нема, він є шляхом (лише) розсудку, а не 

розуму. В результаті, виходить так, що коливання від тези до тези так і 

не доходять до протистояння тези і антитези, адже антитеза вже, в 

певній мірі, є деякою синтезою, так як в ній міститься в знятому 
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вигляді пройдений шлях від першої тези. Ця проблема розглядається в 

багатьох роботах Гегеля, зокрема в одній присвяченій абстрактному 

мисленню [2]. З іншого боку, необхідність декламації відомого 

положення про рух зумовлена і самим часом, або духом цієї епохи, яка 

тяжіє до певної консервації сьогодення. В той же час, не варто плутати 

таку пристрасть до консервації із консерватизмом, адже, якщо в  

останньому міститься спроба рухатися до традиції, то в пер шому – 

просто немає наміру до руху. Аналіз відмінності між таким 

прагненням до консервування сьогодення і консерватизмом, 

зустрічається в сучасній критиці постмодернізму [1, с. 126]. Варто 

підкреслити рухомість будь-якого предмету розгляду, а отже і 

звернути увагу на суб’єктивний фактор такого руху. 

Звичайно, спекулятивні форми розгляду, або вичленення руху 

в предметі – не є ще самим рухом предмету. Та, що вкрай важливо, ті 

ж спроби зрозуміти предмет як такий, що здатен до саморуху, так би 

мовити, спроби надати йому шанс проявитися в своїх основоположних 

моментах, розкривають потенціал до руху. Такі намагання 

розворушують предмет і теза починає свій власний шлях до антитези. 

В результаті, вони утворюють такий собі «тандем» із постійним 

спільним зняттям (нім. «aufheben»), що породжує кінцеву необхідність 

у розчленуванні предмету на дещо сутнісне і зовнішнє. Наявні якості 

предмету виокремлюються в реальність. Попри те, що реальність 

виступає механізмом ототожнення предмету із самим собою, тобто 

виступає підтвердженням того, що предмет є сущим, або «таким, що 

є», сутнісні моменти, тобто такі, що в собі містять в знятому вигляді 

шлях становлення предмету із його протилежною тенденцію до 

небуття, знаходяться, в свою чергу, у певній конфронтації з 

реальністю, в них є заперечувальний характер, адже реальність, згідно 

із визначенням Г.В.Ф.Гегеля, виступає моментом, тобто протилежним 

рухом, який передбачає і інший (протилежний) момент, тобто не є 

абсолютним [3, с. 173]. Напевно, найбільш вдале поняття для такого 

співвідношення у сучасній філософії є «негація» [4, с. 277], яка 

передбачає іманентне заперечення, що зумовлює (само)розвиток 

предмету. Негація виступає певним духом заперечення, духом 

невдоволення (всяким) стопорінням, або тотожністю із собою.  

Звичайно, негація, як (спів)відношення всяких моментів 

розвитку, заслуговує більш ґрунтовного розгляду, ніж дозволяє 

формат цього докладу, та певні спроби розглянути процес 

підштовхування, спонукання сущим своєї реальності до руху, що 

безперечно пов’язано із негацією, можна здійснити і тут.  



Роздуми над книгою 

              

                                                             262                        526 

 

 

Роль ідеалу в саморусі сущого полягає у тому, що він (ідеал) 

стає на противагу реальному, матеріальному, наявному. Варто 

зауважити, що все те реальне, на противагу якого виступає ідеал, 

належить тому ж самому предмету. А, що найбільш виразне у цьому 

процесі, ідеал знаходить свої основи саме в реальному. Під ідеальним 

часто розуміють досконале в своєму роді. Якщо мова йде про таке 

співвідношення, то саме визнання наявності певного роду (лат. 

«genus»), тягне за собою певну ієрархію понять, які поглинаються  

об’ємом більш широкого поняття і, отже, відносяться суть до одного й 

того ж предмету. Та навіть не ця обставина формально -логічного 

штибу наштовхує на думку про внутрішні передумови ідеалу. Певна 

направленість руху (адже рух може бути лише направленим) сприяє 

тому, що сам предмет інакше вдосконалюватися і не може, аніж за 

допомогою задіяння власних визначеностей у всьому багатстві їх 

потенціалу. Втім, предмет, що перебуває у русі, ризикує перейти в 

інше (нім. «аnderes») і втратити в цьому інобутті тотожність із самим 

собою. Така обставина, з одного боку, прирікає будь-який предмет на 

небуття, та, з іншого боку, тільки вона і зумовлює саму можливість 

розвитку. При розгляді екзистенційного сенсу утопії, у вищевказаній 

роботі була висловлена думка, яка цілком окреслює необхідність 

самонегації, як поштовху до втілення в життя ідеалу: «людина є те, 

чим вона не є» [4, с. 290]. Сенс цієї тези полягає у тому, що задля того, 

щоб бути, зрештою, тотожним собі, необхідним є вихід за власне 

визначення (обмеження), і, оскільки сутністю всякого буття є рух, 

зняття самого моменту виходу за власну межу і є розвитком. В цьому 

процесі, роль ідеалу полягає в підштовхуванні реальності у певному 

напрямку, щоб вона, зрештою, після повернення, окреслила нову 

межу, яку належить подолати. Ця «вічно нова» межа і є ідеалом, який 

знову, в свою чергу, націлений на те, щоб спонукати реальність до 

руху. 
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Прикладні аспекти популяризації фундаментальних 

досліджень як чинник підвищення  престижу науки в Україні26× 

 

Аналізуються традиційні та нові способи популяризації науки. 

Розглядаються позитивні і негативні форми висвітлення та подачі 

наукової  інформації.  Представлені позитивні і негативні аспекти 

висвітлення та подачі наукової інформації. Розглядається вплив та 

роль фундаментальних наук на прикладні аспекти наукових 

досліджень та на розвиток науково-технічного потенціалу країни. 

Обґрунтовується необхідність активізації зусиль наукової спільноти 

щодо повернення довіри до науки  збоку громадськості. 

Ключові слова: популяризація науки, популярна наука, концепції, 

фундаментальні науки, престиж  науки, довіра до науки. 

 

Analyzed ways to improve the prestige and role of science in 

Ukraine through this form of promotion as "pop science". Presents positive 

and negative aspects of lighting and flow of scientific information. 

Examin1es the impact and role of fundamental science to  applied aspects o f 

resea1rch and development of scientific and technical potential of the 

country. The interrelation of the development of scientific advances with 

potential growth of scientific and technological progress. The necessity of 

activation of efforts of the scientific community for the return of confidence 

in science by the public. 
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Актуальність: 

У сучасному світі спостерігається брак висвітлення 

достовірної наукової інформації щодо можливостей науки та техніки. 

Виникає потреба пошуку нових форм популяризації наукових доробок, 

які б сприяли зміні традиційної (просвітницької) форми популяризації 

на комунікативну та інтерпретативну комунікацію з проблем науки та 

інтерпретацію наукових знань. Нині існує тенденція популярного 

представлення наукової інформації за допомогою широкого 

застосування елементів розважального шоу. Це визначає таку форму 

популяризації науки як «поп-наука». 

Теоретичні і практичні питання популяризації науки 

розробляли Лазарєвич О.А., Блохінцев Д.І., Хаскіна М.І., 

Олтаржевський Д.О., Логвинюк Т.В., Соловйов С.Г. та ін., історики 

науки Руда С.П., Храмов Ю.О., Пилипчук Я.О, Онопрієнко В.І., 

проблеми соціального капіталу науки досліджували Маліцький Б.А., 

Попович О.С.  Питання, що стосуються випуску наукової та науково -

популярної літератури, розглядали О. Романчук, Т. Яцків, В. Гаташ, С. 

Хомінський, О. Коновець О. Бєляков, С. Суворова та ін. В їхніх працях 

розглядається роль науково-популярних видань у популяризації знань, 

зокрема йдеться про перспективи сучасної наукової спеціалізованої 

періодики та висвітлення окремих проблем на сторінках цих часописів. 

Наприклад, О. Романчук розкриває питання пропаганди науки через 

науково-популярну літературу; висвітлює стан таких видань у 

колишньому Радянському Союзі, сучасній Україні та Росії. 

Розглядаючи науково-популярний журнал як тип періодичного 

видання, Е. Лазаревич в своїх працях виділяє різновиди часописів, які 

подають відомості про науку саме для пересічного читача: 

універсальні, політематичні та монотематичні. 

Виклад основного матеріалу: 

Процес формування науки нерозривно пов'язаний із 

поширенням наукового світогляду, що в свою чергу, супроводжувався 

популяризацією наукових знань. Оскільки популярна наука є однією з 

форм популяризації науки в цілому, складовими якої є фундаментальні 

та прикладні аспекти, важливо звернути увагу на популяризацію саме 

фундаментального знання. Наука є фундаментальною, якщо вона 

постійно націлена на такі відкриття, які призводять до поповнення або 

зміни знань про природу, до правильного розуміння оточуючого нас 

світу і нас самих. Фундаментальними прийнято називати дослідження, 
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завдяки яким досягається така мета, тобто поповнюється запас знань 

про основні природні процеси, відкриваються властивості і 

закономірності, які раніше не були відомі і які в тій чи іншій мірі 

визначають картину світу (будучи в цьому значенні "базисними" для 

розуміння природи вцілому). 

Фундаментальна наука потребує популяризації тому, що не 

має безпосереднього зв’язку з практикою і користь  пересічному 

громадянину не очевидна. Розробка практично кожної 

фундаментальної науки призводила до сплеску прикладних наукових 

досліджень. Більш того, результатами своїх специфічних 

(фундаментальних) досліджень вона готує ґрунт, базис для досліджень 

прикладного характеру. Розвиток досліджень в цьому випадку набуває 

форму руху від абстрактного до конкретного. Характерним прикладом 

такого руху є, скажімо, зв'язок задач фізики з геофізикою, геофізики з 

сейсмологією, сейсмології із задачами розвідки корисних копалин, а 

останніх –– із задачами технологічного процесу видобутку корисних 

копалин. Біоінформатика, як синтез біологічних наук з інформатикою. 

Логіка переходу від абстрактного, фундаментального до конкретного, 

прикладного не викликає сумніву: геофізика –– це фізика конкретного 

фізичного тіла (Землі); сейсмічні методи –– це методи одного з 

розділів геофізики (сейсмології), гірська справа –– одна з конкретних 

областей вживання цих методів з метою практичного використання їх 

результатів. Саме ця логіка і визначила конкретний вихід науки у 

виробництво, перетворення її в матеріальну силу. Тому 

популяризуючи фундаментальні науки, відбувається приріст науково -

технічного потенціалу, що впливає на всебічний розвиток держави. 

Постійне стимулювання фундаментальних досліджень 

супроводжуватиметься бурхливим зростанням прикладних 

досліджень, тому що фундаментальні дослідження живлять 

фундаментальну науку новими ідеями, нові ідеї знаходитимуть своє 

місце в загальнотеоретичній частині прикладних наук, а останні 

стимулюватимуть постановку багатьох прикладних задач. Цим і 

пояснюється необхідність в першу чергу стимулювати розвиток 

фундаментальних наук, вкладати в дослідження фундаментального 

характеру більше ресурсів, оскільки в цьому випадку наука даватиме 

максимальну практичну віддачу. Будь-яке скорочення 

фундаментальних досліджень рано чи пізно призведе до упущення 

якихось важливих, кардинальних можливостей, які відкриває наука 

для технічного прогресу. Слід зазначити, що вплив фундаментальної 

теорії на розвиток пізнання не зводиться тільки до виведення нових 

наслідків із основних положень теорії. Поняття і закони 
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фундаментальної теорії служать основою для вибору напряму і 

обґрунтовування прикладних досліджень. Більш того, кожна 

фундаментальна наука істотно впливала на всю систему світогляду 

певної епохи, на вироблення основних понять філософського 

мислення. [1].  

У розрізі історичного екскурсу, в контексті перших проявів 

популяризації науки, доцільно згадати засновника фізики як науки 

Галілео Галілея, який у 1632 р. написав трактат «Діалог про дві головні 

системах світу - птоломєєвськой та коперніковой», розрахований на 

непідготовленого читача. В популярній формі, дуже ярко художньо, 

доступно він виклав основи механіки, астрономії, довів справедливість 

теорії Коперника.  

Від часів зародження науки вже існували люди, які 

здійснювали популяризаторські функції. Серед яскравих 

популяризаторів науки XX століття слід назвати Айзека Азімова, 

Наума Віленкіна, Мартіна Гарднера, Ярослава Голованова, Стівена 

Гулда, Бориса Меднікова, Карла Сагана, Костянтина Флерова, 

Володимира Арсеньєва, Івана Єфремова, Олексія Крилова, Олексія 

Маркушевича, Жак-Іва Кусто, Бенуа Мандельброта, Яківа Перельмана, 

Річарда Фейнмана, Йосипа Шкловського, Брайана Гріна та ін. 

Розуміння популяризації науки як процесу поширення 

наукового знання в доступній для широкого кола людей формі та 

аналіз поняття дозволяє виділити два смислових аспекти: 1) подання 

наукових знань у формі, доступній неспеціалістам (освітній аспект); 2) 

поширення цих знань серед широкої аудиторії (інформаційно -

комунікативний аспект). [2] Обидва аспекти тісно пов'язані між собою. 

У різні періоди еволюції зв'язків між суспільством і наукою кожен з 

них мав свої особливості. В даний час сформувалася тенденція 

переважання інформаційно-комунікативного аспекту над освітнім.  

Вивчення проблеми взаємодії суспільства та науки призвело 

до появи концепції «суспільного розуміння науки», яка відображає 

традиційну модель популяризації науки: ідею поширення наукового 

знання від вузького кола спеціалістів до широкої аудиторії. [3] У 2000-

х роках на перший план почала виходити нова концепція взаємодії 

науки та суспільства, модель «суспільного залучення до науки та 

технології (“public engagement in science and technology”) та близька до 

неї «науково-технологічна комунікація в суспільстві» (“public 

communication of science and technology”). Остання модель пов‘язана з 

необхідністю інформувати широкий загал та поширювати інформацію 

щодо можливостей і наслідків потенційно небезпечних технологій – 

генетичних, ядерних, екологічних, біо-та –нано- технологій, 
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глобальної інформатизації суспільства. Вивчення проблеми «поп-

наука» потребує всебічне дослідження саме «науково -технологічної 

комунікації в суспільстві». Сьогодні популярна наука представляє 

окрему область масової культури і пов’язана зі спрощенням наукової 

інформації, що стає причиною зневажливого ставлення наукового 

суспільства до наукової популяризації. [4] Популярна наука не 

відкриває нового знання, вона створює екстравагантні та сенсаційні 

інтерпретації уже існуючого, виступає одним із інструментів масової 

культури та розважального бізнесу. Термін популярна наука походить 

від англійського «рopular science». Можна вважати, що популярна 

наука є одним із видів масової культури. Термін «масова культура» в 

загальноприйнятому культурологічному значенні вперше застосував у 

1941 році німецький філософ і соціолог М. Горкгаймер у праці з 

відповідною назвою — «Мистецтво і масова культура». [5] Пізніше в 

США з'являється скорочене слово «маскульт» (англ. Masskult), яке ввів 

у науковий обіг американський філософ Д. Макдональд. Він зазначав, 

що масову культуру часто ототожнюють із популярною. Значною 

мірою це слушно, але більш точним є використання терміну  «масова 

культура». Вона є виключно і безпосередньо продуктом масового 

споживання. [6]. 

У 1990-ті роки в українському просторі активізувалося явище 

масова культура, яка відповідно сприяла появі різних форм 

представлення науково-технічних знань зокрема у формі «поп-науки». 

«Поп-наука» – область масової культури в сферу якої входить не 

пошук нових знань, а використання відомих, поданих у формі сенсації. 

Вона створює ілюзію розуміння і вирішення певної проблеми у мало 

обізнаних у питанні людей. З одного боку така подача інформації 

формує зацікавленість наукою, що є позитивним моментом, а з іншої 

сторони у дослідників виникає спокуса легкого успіху, а споживачі 

одержують неперевірену або навіть шкідливу для себе інформацію. 

Існують традиційні і нетрадиційні форми подачі наукової 

інформації. До традиційних форм належать науково-популярні 

журнали та книги, науково-популярні фільми, теле- та радіо-передачі, 

інтерв‘ю. Однією із наймасовіших форм представлення наукової 

інформації в Україні є науково-популярні часописи та видання. 

Науково-популярна періодика спрямована на поширення наукової 

інформації в суспільстві, а отже, покликана привертати увагу читачів, 

а особливо молодого покоління, до науки. Тобто часописи мають 

сприяти поширенню наукової інформації, забезпечувати спілкування 

між фахівцями суміжних і віддалених галузей знань, формувати 

науковий світогляд, громадську думку щодо життєво важливих 
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проблем розвитку науки і техніки, сприяти інтелектуалізації 

суспільства [7]. Електронний ресурс [8] наводить перелік часописів, 

які позиціонують себе як науково-популярні, але популяризацію 

фундаментальних наук здійснюють фактично лише «Світогляд», 

«Країна знань», «Наука і суспільство». 

До нетрадиційних форм популяризації знань відносяться такі, 

які надають споживачу в основному розважальну інформацію на 

фестивалях, пікніках та виставках, в інтернет-порталах та соціальних 

мережах, а також під час проведення наукових змагань («science 

slam»), віртуальних музеях. Зокрема перший науковий музей 

вважається музей природних наук в Іспанії, який було відкрито у 

Мадриді 1752 р. В Україні існує низка науково-віртуальних музеїв, які 

носять історико-національний характер, зокрема, музей скла у Львові, 

музей Визвольної боротьби Юрія Микольського, Національний музей 

«Чорнобиль», музей історії Острозької академії, Меморіальний музей 

В’ячеслава Липинського у с. Затурці, музей писанкового розпису в 

Коломиї, Коломийський музей мистецтва Гуцульщини, історико -

меморіальний музей М.Грушевського, музей Уласа Самчука, музей 

Гетьманства та ін. Одним із відомих науково-технічних музеїв України 

є Державний музей космонавтики ім. С. П. Корольова у м. Житомир. 

Це найбільший український музей космонавтики, що поєднує риси 

камерального колекційного та меморіального науково -технічних 

музеїв. Він складається з двох частин: меморіального будинку-музею 

С. П. Корольова та павільйону космічної техніки "Космос". У фондах 

музею розміщено понад 7 тис. експонатів. 

Інтернет дозволяє поєднати в собі традиційні і нетрадиційні 

форми та зробити їх інтерактивними. Користувач інтернету може 

прокоментувати інформацію або навіть внести до неї зміни. У світі 

комунікаційних технологій інформація стає рушієм прогресу, тому 

актуальності набуває її якість та достовірність. В Україні існує 

декілька наукових інтернет-порталів, таких як оновлений Український 

науковий портал «Labprice.ua», який пропонує новий формат 

популяризації національної науки в українському суспільстві та 

інтернет-платформа «Моя наука». Останнім часом значну 

популярність набули соціальні мережі з використанням веб -технологій 

(facebook.com, vkontakte.ru, odnoklassniki. ru та ін.), які не обійшли й 

наукову сферу. Серед українських наукових соціальних мереж можна 

виділити: Українські науковці у світі (uascientist.ning.com). Ідея 

створення такої мережі виникла в середовищі українських аспірантів у 

Німеччині, з метою налагодження співпраці. Сайт «Українська наукова 

інтернет-спільнота» (www.nauka-online.org) має мету об’єднати 
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онлайн-спільноту українських науковців, сприяти обговоренню 

актуальних проблем української науки, розміщенню публікацій, 

обміну досвідом та пошуку партнерів. Також слід зазначити 

«Український науковий клуб» (nauka.in.ua) та «Соціальну мережу 

науковців» (www.sciencecommunity.org/uk). Усі ці ресурсу займають 

певну нішу, але не сьогодні ще не стали об’єднувальним елементом 

для загалу науковців, зокрема молоді. У контексті цього постає 

необхідність перетворення одного з цих сайтів у консолідуючий, який 

би став не лише інформаційним, а й базою наукових даних. [9]  

Подана нетрадиційним способом наукова інформація часто 

має елементи шоу та сенсації, що зумовлює поверхневий і сенсаційний 

характер сприйняття. Включення псевдонаукової інформації сприяє 

появі наукових міфів, які подаються у вигляді наукових фактів, що 

спотворюють наукову інформацію, вводять людину в оману. Тим не 

менше набувають поширення підходи, що спростовують міфи, 

пов’язані з видатними особистостями. [10]  

Серед позитивних форм «поп-науки» доцільно зазначити 

проведення наукових змагань і фестивалів. Наприклад, у 2015 р. в 

Харкові були вперше проведенні такі наукові змагання, де молоді 

науковці ярко та яскраво представляли свої наукові розробки, і в кінці 

шоу переможцем був обраний той хто набирав найбільшу кількість 

оплесків залу. 19-21 травня 2016 року  в Києві відбувся вже 

традиційний Всеукраїнський фестиваль науки . Разом  з 

Національною академ ією наук України, яка є  засновником  

фестивалю, до  організації заходу  приєдналися і Національна 

академ ія м едичних наук України;  Національна академ ія 

педагогічних наук України;  Національна академія аграрних на ук 

України;  Національна академ ія правових наук України;  

Національна академ ія м истецтв України;  Державне аг е нтс тв о  з  

питань науки, інновацій та інформ атизації;  галузеві академ ії 

наук України, Національний центр  «Мала академ ія наук 

України»;  Київський національний університет ім . Тараса 

Шевченка;  Національний технічний університет України «КПІ» ,  

«Фонд «Відкрита політика» .  Захід не залишився і поза увагою 

Міністерства освіти і науки України та Міністерства м олоді та 

спорту  України.  У м ежах фестивалю науки було  представлено  

більше 1000 р ізних заходів, таких наприклад як, «наукові 

пікніки» , «науковий театр» , «парадокс -шоу», «наукові кафе» , 

виставки, екскурсії до  лабораторій та м узеїв, круглі столи, 

квести тощо.  Організатори фестивалю сподіваються, що 
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проведення таких заходів допом оже популяризувати та 

підвищити престиж науки в Україні [11].  

Значна частина вчених сформулювала своє розуміння «поп-

науки» не тільки як популярних видань про науку, а й як 

«примітивізації науки для натовпу», «перетворення науки в видовище 

в гіршому сенсі цього слова», «профанації науки», «вульгаризованому 

тлумаченні наукових досягнень», «доведення науки до рівня коміксів» 

та ін. На сьогодні фактично ЗМІ виконують роль популяризації науки 

в контексті «поп-науки». Така загроза, в тій чи іншій мірі, була завжди, 

особливо коли мова йшла про адаптацію  наукових  відкриттів до 

науково - популярних  журналів. Наукові гіпотези вимагають роки і 

багато доказів. Часто непідтверджені гіпотези потрапляють у ЗМІ як 

«останнє» слово науки. Збільшення обсягу інформації зі світу науки, 

обмеження часу на роз'яснення проблеми привели до того, що наукове 

повідомлення різко трансформується – воно починає жити за законами 

журналістики, а не наукової публікації. І якщо ці дві сторони ще 

можна якось поєднати в грунтовній науково-популярної статті, то в 

короткій замітці це зробити практично неможливо. [12]  

Для підвищення ролі науки в українському суспільстві постає 

важливе питання про необхідність займатися спеціальною 

професійною підготовкою наукових журналістів, які здатні були б на 

високому фаховому рівні вирішувати завдання висвітлення проблем 

вітчизняної науки та популяризації її значення для українського 

суспільства. 

Нагальним є питання залучення українських учених до 

популяризації науки через засоби масової інформації. Зокрема, аналіз 

публікацій в ЗМІ з проблем науки свідчить про необхідність 

активізувати діяльність українських учених у сфері популяризації 

української науки через засоби масової інформації та оприлюднення їх 

поглядів. З метою об’єктивного підходу до питання відображення 

проблем науки в ЗМІ, треба відзначити особисту роль самих учених у 

процесі відстоювання позиції науки в суспільстві, які піднімають 

важливі питання з проблем науки, відстоюють свою точку зору, та 

упродовж існування НАН України захищають інтереси українських 

учених. До їх числа належать такі видатні особистості як президент 

НАН України Б.Є. Патон, академіки НАН України А. Наумовець, Я. 

Яцків та ін. Їхні публікації порушують широке коло питань: від 

розробки перспективних технологій до світоглядних та ідеологічних 

питань  розвитку науки, перспектив академічної науки, взаємодії науки 

з владою, бізнесом. 
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Ґрунтовне дослідження популяризації науки через ЗМІ 

«Моніторинг та аналіз публікацій у ЗМІ з проблем науки та діяльності 

НАН України, а також інформаційна активність вчених НАН України і 

створення відповідної бази даних за період 2009-2013», представлене в 

рамках звіту «Дослідження проблеми наукового потенціалу НАН 

України з урахуванням кризових явищ в економіці України»[13], 

вказує на необхідність формування політики підтримки та 

популяризації української науки, як важливої складової соціального 

капіталу науки в ЗМІ та відродження авторитету вчених. Аналіз 

матеріалів архіву Президії НАН України дозволив визначити загальні 

кількісні показники відображення у ЗМІ тематики, пов’язаної з 

діяльністю НАН України. В результаті наведеного ранжування 

газетних видань за рейтингом статей з наукової тематики та проблем 

взаємодії науки із суспільством було одержано: протягом 2000 - 2004 

рр. серед державних і недержавних друкованих ЗМІ, газета «Дзеркало 

тижня» була лідером за кількістю наукових рубрик. А за період з 2009-

2013 рр. газета «День» займала перше місце у 2010, 2012 і 2013 рр. по 

кількості наукових публікацій. У газеті «Освіта України» протягом  

2000 – 2013 рр. не друкувалися наукові статті взагалі, проте 2013 р. 

видання посіло шосте місце серед інших газет по висвітленню 

наукових статей. Дослідження показало, що публікації академіків та 

членів-кореспондентів НАН України складають в середньому 20-25% 

від загальної кількості публікацій в ЗМІ, спостерігається тенденція до 

більш активного залучення академіків НАН України до створення 

інформаційних приводів, які спонукали б суспільство та державу 

уважніше перейматися проблемами вітчизняної науки. Щорічна 

кількість авторських публікацій українських учених-академіків у ЗМІ 

за 2009-2013 рр. змінювалось так: 33 статті – 2009 р., 55 – 2010 р., 62 – 

2011 р., 45 – 2012 р., 28 – 2013 р. Проте, за період з 2009 по 2013 роки 

спостерігалося збільшення кількості публікацій з досліджуваної 

тематики у вітчизняних ЗМІ до 50%, що вказує на тенденцію 

активізації методів співпраці науки із ЗМІ. [13]  

Висновки: 

Вивчення проблеми взаємодії суспільства та науки призвело 

до появи двох концепцій «суспільного розуміння науки». Перша 

відображає традиційну модель популяризації науки: ідею поширення 

наукового знання від вузького кола спеціалістів до широкої аудиторії, і 

розуміється як виважена подача матеріалу. Друга концепція взаємодії 

науки та суспільства, модель «суспільного залучення в науку та 

технології (“public engagement in science and technology”) та близька до 

неї «науково-технологічна комунікація в суспільстві». Дослідження 
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проблеми «поп-наука» пов`язано із всебічним вивченням науково -

технологічних комунікацій в суспільстві. В розрізі такого підходу 

існують традиційні і нетрадиційні форми подачі наукової інформації, 

кожна з яких має позитивні та негативні сторони. Серед негативних 

сторін основні ризики, які несе в собі «поп-наука» є міфологізація, 

примітивізація і вульгаризація, оперування псевдонауковою 

інформацією, поверхневе привертання уваги до результатів наукової 

діяльності. 

В науковому середовищі сформувалися два погляди, щодо 

необхідності популяризації науки через ЗМІ. Оскільки в Україні 

відсутній інститут наукової журналістики, значна частина вчених 

позиціонує розуміння «популярної науки» як «примітивізації науки 

для натовпу», «перетворення науки в видовище в гіршому сенсі цього 

слова», «профанації науки». Інша група вчених виступає за 

підвищення престижу ролі науки в Україні і зокрема сприяє 

налагодженню зв’язків із ЗМІ. З метою об’єктивного підходу до 

питання відображення проблем науки в ЗМІ, треба підкреслити 

особисту роль самих учених у процесі відстоювання позиції науки в 

суспільстві, які піднімають важливі питання з проблем науки. 

Встановлено, що рівень та характер презентації науки в публікаціях в 

ЗМІ можуть розглядатися як важливі індикатори, котрі вказують на 

статус науки, її інституцій та наукових досліджень. Особливо 

важливим є те, що зазначені індикатори здатні бути засобами 

виявлення позиції суспільства та держави відносно науки, 

стратегічного та тактичного бачення проблем науки, як суспільної 

інституції та галузі суспільно значимої діяльності.  

           «Поп-наука» є однією з форм популяризації науки в цілому, 

складовими якої є фундаментальні та прикладні аспекти, дуже 

важливо звернути увагу на популяризацію саме фундаментального 

знання. Розробка практично кожної фундаментальної науки 

призводила до сплеску прикладних наукових досліджень. 

Результатами фундаментальних досліджень є ґрунт, базис для 

досліджень прикладного характеру. Логіка переходу від абстрактного, 

фундаментального до конкретного, прикладного не викликає сумніву . 

272Саме ця логіка і визначила конкретний вихід науки у виробництво, 

перетворення її в матеріальну силу, яка може стати поштовхом на 

розвиток науково-технічного потенціалу. Тому популяризуючи 

фундаментальні науки, відбувається приріст науково -технічного 

потенціалу, що впливає на всебічний розвиток держави. 
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Рижко В.А.  Неоконцептологія.  Монографія / В.А.Рижко. – К.: 

Логос, 2016.  – 604 с.  

 

«Не можна охопити неохопного», - печалилися  давні мудреці. 

Але в прагненні до повноти буття, висловлювали думку ренесансні  

гуманісти, а потім романтики і просвітники, відтак й вся ціннісно 

орієнтована на людський розум гуманістична традиція, -  суть 

людської творчості. І ця думка й донині перебуває на боці  історичного 

напруження метаоповідей,  хоча, здавалось би,  їх час з 

«децентруванням свідомості», як твердять постмодерністи, сплив. 

Сучасні концептуалісти, втім, декоративно переймаючись історико -

науковим та «автентично» філософським боком справи, охоче 

вдаються до всіляких тоталізацій множини партикулярностей, на які 

неначе раптово фрагментувався  життєсвіт людини в своїй 

десакралізації та «розчаклуванні» (М.Вебер). Екзистенційно ж вони 

посутньо втікають  від думки, що насправді такі «тотальності»  та їхні 

концепти є лише тугою за трансцендентним, що в горизонті 

нинішнього глобалістського тренду до цинічного сплощення вартощів 

життя  обертається на  симуляції  мнимих або ж бажаних  цілісностей  

в утворених всілякими технологіями та «духовними практиками» 

мережах  партикулярного. З іншого боку, втрата Центру, який 

відтепер, якщо пригадати слова кардинала Ніколи з Кузи, «повсюди, а 

периферія ніде», стає новим міфом свідомості. Все це разом  

актуалізує як  звернення до класичної платоново-аристотелевої 

філософської традиції, так  й до пошуку нових концептуальних засобів 

рефлексії історично сформованих та нещодавно виниклих форм 

знання. Рефлексії в радикально -  під натиском нових наукових і 

гуманітарних методологій та практик - зміненому соціокоді передання 

знання, особливо, в площині соціокультурної професійної трансляції 

останнього як необхідній умови можливості існування 

багатоманітності  мистецьких, релігійних, наукових, філософських та 

інших  культур.   

Розкривши нову книгу проф. В.А.Рижка відразу відчуваєш 

сердешний щем від  подиху старого доброго академізму. Йдеться про 

виваженість, ґрунтовність, системність, предметність, послідовність та 

ін. риси справді наукового мислення та  концептуального розкриття 
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тем і викладу матеріалу – рис, які, на превеликий жаль, нині великою 

мірою втрачаються в культурі мислення науковців,  і далі більше 

вивітрюються з досліджень, особливо, гуманітарних, підміняючись 

оповідями, описами, інформаційно-довідковими знаннями та різного 

роду «експертними» їх оцінками. В цьому плані життєво окличне в 

монографії  постає  й  виявлений  та відомий ще з часів Аристотеля 

зв’язок «етосу»  та  «епістеми»  - в її тексті екзистенційно резонує 

притаманна справді науковим дослідженням відповідальність  та 

небайдужа громадянська позиція автора.  

Ця монографія дійсно є (і це засвідчує не лише авторська 

само-рефлексія) розвитком та істотним уточненням положень, які були 

започатковані у попередніх розвідках В.А.Рижка з логіки та 

методології науки (див.: Рижко В.А. Засоби побудови наукових теорій. 

– К., 1975; Рижко В.А. Концепція як форма наукового знання. –К., 

1995). При цьому автор,  змінює й саму парадигму дослідження 

проблематики концептуалізації, свідченням чого передусім є те, що в її 

тезаурусі з’являються концепти «мережеве мислення», «проектне 

мислення», «знаннєвий простір», «технонаука», «концептологія», 

«символічний капітал», «концептуальна революція», «гуманітарна 

революція» та ін., не кажучи вже про своєрідний акцент на концептах 

«текст», «гіпертекст» та «контекст», які є не просто 

характеристиками«неоконцептології», але й слугують автору за засіб її 

обґрунтування як дослідницького проекту. Сам В.А.Рижко, виходячи з 

міркувань С.Кримського, М.Поповича, Ж. Дельоза, Ф.Гваттарі, О. 

Огурцова, С. Неретіної, Л.Мікешиної  та ін. не менш відомих 

вітчизняних, західних і  російських  філософів та науковців, і 

вважаючи особливо привабливою ідею С.Неретіної про тлумачення 

філософії як «концептології» («експериментів з різними концептами»), 

наразі наводить такі, як на мене, вагомі аргументи на користь її  

ґрунтовнішого дослідження, відтак і своєї спроби розвинути 

«концептологію»   в якості «неоконцептології»: «…За сьогодення, - 

пише він, - доводиться говорити вже не про «концептологію», а про 

«неоконцептологію» позаяк нині принципово змінилася пізнавальна 

ситуація загалом:знання(передусім наукове) стало праксеологічним, а 

наука – «технонаукою» і тому виникла потреба доповнити минулі 

здобутки концептології новими її аспектами, контекстами. Зокрема, 

йдеться про уточнення розуміння процесів об’єктивації знання в 

сучасних практиках – таких як проектування  (проектне мислення), 

мережевої організації наукових практик, зміни, точніше доповнення 

традиційних функцій навчання – опануванням знаннями, вироблення 

вмінь та  навиків – функцією навчання та опануванням символічним 
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інтелектуальним капіталом. А також постало питання про нове 

розуміння історії соціально-культурних змін як гуманітарних 

революцій тощо» (с.23). 

Забігаючи дещо наперед відразу зазначу, що в розвинутій на 

цих засадах концептуалізації неоконцептології, до безумовних 

здобутків належить  її праксеологія, яка осмислюється  за рахунок 

розгляду проектного та мережевого мислення, революційних зрушень 

в навчанні та низки гуманітарних революцій. Дані феномени, 

підкреслює В.Рижко (і це підтверджує його подальша аргументація), 

надають разом з тим  нових якостей і когнітивному і, власне, 

праксеологічному функціонуванню концепцій. А відтак й чіткіше 

виокремлюють концепцію як самостійну форму знання, вносячи 

відповідні аргументи на користь «тлумачення концепції як знання, що 

презентує в пізнанні розуміння» (с.24). У такий спосіб оголюється 

наріжні (що закладені, ще концептологією) камені пропонованого 

проекту – зв’язок «концептуальності», «смислу» та «розуміння», в 

тлумаченні якого автор змістовно поглиблює думки, висловлені свого 

часу С.Кримським.  

В.Рижко посутньо, бажає того він чи ні, потрапляє в своєрідні 

кола сходження до низу Дантового Ада, в кожнім з котрих, як ми 

знаємо,  відбувається покарання грішників. Але у даному випадку -  не 

за ті чи інші злочини переступання межі Закону Божого і  Людського, 

а за гріх пізнання, саме -  людської притомності до смислу… 

розуміння  свого Я  в Універсумі (а що це саме так, на мій погляд, 

переконливо засвідчує остання глава книги: 7.7.«Триєдність» людини,  

«триєдність» світу та «триєдність» людських практик як чинник 

майбутніх гуманітарних революцій: світ без зброї, воєн і кордонів. 

«Солодкий сон філософів» - про що трохи пізніше). Конкретніше, 

відбувається не теологічне, а своєрідне телеологічне спокутування 

гріха відомої з прадавніх часів людської зухвалості пізнавати  як  

намагання віднайти (чи то покласти) сенси сущого - буття існуючого, 

що існує, і не існуючого, що не існує. Телеологічне -  бо ж бо перед 

нами дослідницький (і практичний) проект означений і повсяк в тексті 

монографії тематизуємий як «неоконцептологія», в центрі якої 

проблема розкриття (розуміння) смислів (цінностей, а отже, конечних 

цілей) пізнання, передовсім наукової його форми. Та водночас маємо й 

спосіб мислення, який інтенціонується саме цим проектом, який 

теоретично виступає вже в ролі його парадигми.  

  Неявно перед автором постало нелегке завдання 

концептуалізації  неоконцептології, розв’язуючи яке він, подібно до 

Данта,  проходить крізь певні знаннєві кола. Але  відбувається це 
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(згідно  задуму, відповідно,-   сюжету монографії) на  ґрунті  

мисленнєвих операцій, пов’язаних з розумінням, тобто розкриттям в 

пізнанні  смислу останнього. Обґрунтування шляху концептуалізації 

тут так само виявляється карою за гріхи переступання, однак,  вже 

переступання меж у певний соціокультурно-телеологічний спосіб 

легітимізованої «номотетики трансляції та трансмутації знань» 

(М.К.Петров), втіленої передовсім у попередніх та сучасних формах 

наукового знання.  І ці кола (що насправді виявляються 

герменевтичними колами розуміння) В.Рижко, згідно задуму, має 

розірвати вже не засобами концептології (і концептуалізму), а 

неоконцептології, яка, втім, за визначенням (по «поняттю») 

принципово не може мислитись як наперед зконцептуалізований 

«органон» пізнання, а посутньо постає в авторському тлумаченні як 

«сам себе конструюючий шлях» (Гегель) розуміння. Не дарма, автор 

монографії говорить про «неоконцептологію» як нову назву 

філософської герменевтики, навіть більше, - філософський напрямок, 

що «розкриває в формі концептів та концепцій розуміння, смисли 

відповідного пізнавального процесу» (с.34). В цьому контексті цілком 

логічною є рефлексія В.Рижка щодо самооцінки пропонованого 

проекту, яку він в притаманній йому формі  виражає як таке авторське 

бачення, що не претендує на вичерпність змісту (там само).  

Як на мене, продовжуючи думку автора, тут  можна, очевидно, 

говорити й про те, що концепт «неоконцептологія» концептуально 

розгортається  як двооокличність теоретичного і праксеологічного 

змісту -   теоретично-сутнісне, поняттєве мислення окликає практично -

проективне концептне, а останнє,  зворотно, потребує першого. Відтак  

неоконцептологія як сам концепт постає в рефлексії як «еквівокація» 

(С.Неретіна), що в своє розуміння   включає  двоосмисленість:  з 

погляду  теоретичного та з погляду практичного розуму. Така 

«двоосмисленість» дає змогу запобігти  філософського скандалу, про 

який попереджав Аристотель – втручання теоретичного розуму в 

питання практичного: саме «втручання» (екстраполяція теоретичних 

ідеалізацій та схем на практичну сферу – «episteme» на  «fronesis», 

«загального» на «одиничне» і «ситуативне»), а не життєву (цільову  і 

дієву) потребу о-с-мислення матеріальних практичних питань. Це 

чинить опір  процесам мисленнєвої тоталізації  та гіпостазуванню 

думки у будь-якому вигляді, пручається підміні одного іншим, й 

сенсово розмикає системи знань, говорячи словами автора, в 

мережевому конструктивно-проективному мисленні.   

Неоконцептологія, втім, не є в монографії метою самою по 

собі. Ії легітимація в сучасному знанні великою мірою пов’язується в 



Роздуми над книгою 

              

                                                             278                        558 

 

 

ній зі з’ясуванням змін у статусі концепції як форми наукового знання 

під впливом зростання  праксеологічних домінант останнього. 

Традиційно це передбачає дослідження своєрідності концепції у 

порівнянні з іншими формами знання, передовсім розрізнення  сфер 

функціонування в знанні теорії та концепції. Володимир Рижко 

категорично виходить з того, що провідною формою вираження 

наукового знання є теорія, а провідною формою вираження філософії є 

концепція (с.21). Дані форми, підкреслює він,  взаємопов’язані, але за 

кризових умов, до яких належить й нинішня ситуація  в науці та 

філософії, вони перетворюються на предмет дискурсу. В цьому 

контексті автор робить таке сильне  припущення: «Аби долати кризу в 

науці та кризу в філософії необхідно, образно кажучи, об’єднувати і 

розмежовувати сфери обох форм пізнання» (там само). Ось ця 

ситуація, за його задумом,й є власне основним мотивом дослідження.   

На мою думку, цьому розмежуванню можна надавати або не 

надавати радикального характеру, що,проте, так чи інакше 

спостерігалось в історії філософії і історії науки (звідси, принаймні, 

утворились дві лінії пізнання , які дискурсно, символічно і текстуально 

«всмоктують» тезауруси, узагальнено кажучи, «платонізму» чи 

«аристотелізму»). Якщо дотримуватись радикальної позиції 

протиставлення теоретичного і концептуального мислення, що, втім, з 

мого погляду, ніколи в наукових і філософських практиках на 

відбувалось, хоча такі намагання теоретично обґрунтовувались  

(наприклад, Ляйбніцем в його задумі створити універсальну 

формалізовану мову), то й сучасна когнітологія показує, що вже на 

рівні психофізіології ментальних процесів вони тяжіють одне до 

одного. Виходячи з даних когітологічних досліджень,   тут, очевидно,  

дійсно можна казати про свого роду взаємопереплетення «наукової 

теоретизації» і, відповідно,  «філософської концептуалізації» дійсності. 

І не усвідомлено це передусім проявляються у мові, коли ми оперуємо 

водночас і поняттями і образами, а поєднання цих сфер мислення 

відбувається  у вигляді тропів – метафор, метонімій, синекдох, 

алегорій, іронії тощо. Власне ця обставина була виявлена і в 

дослідженнях з проблеми зв’язку міфу і давньогрецької літератури, 

скажімо, О. Фрейденберг, яка на величезному матеріалі вивчення 

фольклору, епосу, лірики, трагедії і комедії античності прослідковує як 

«поняття» виникають в слові художніх образів (Фрейденберг О. Миф и 

література древности. – М.: Глав. ред. вост. лит., 1978. – С. 180- 205). 

Проте набагато важливішим  є  переміщення зі суто  «когітологічної» 

площини розгляду  того чи того  можливого співвідношення 

поняттєвого і образного в «теорії» і «концепції» в екзистенційну 
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площину. Скажімо, теоретично, рухаючись у «логіці понять» певної 

наукової дисципліни фізики, хімії, біології, соціології, ми не в змозі 

осягнути сенс смерті (отже, й життя). Й розуміння такої 

неспроможності  гранично дає лише філософія, що концептуалізує   

мниму чи дійсну, але однаково  репрезентуєму у мисленні  реальність 

смерті за допомоги категорій як своїх концептів. В цьому, 

покладаємому нами сенсі, смерть (і якщо йти за Кантом, то можна 

продовжити - безсмертя, Бог, свобода etc.) залишається для  наукового 

теоретичного  розуму «річчю-в-собі», котру, втім, ми можемо 

філософські  (і практично) помислити (концептуалізувати), наприклад, 

як це робить Кант, перетворюючи ці концепти на постулати (чи-то 

регулятивні ідеї) практичного розуму. В межах когітології,  що 

виходить з принципу єдності свідомості, мислення і мови, смерть 

постає в тих чи тих контекстних мисленнєвомовних артикуляціях, що 

й надає їй сенсу (реальності). Тому вона, як і безсмертя,  для будь -

якого теоретичного розуму радше метафора, ніж поняття. Не знаю, чи 

справедливий я у своїх міркуваннях, позаяк відсутнє єдине 

метаправило досягнення консенсусу (своєрідна сенсова 

конвертуємість) між цими посутньо різновекторними - теоретичним 

(спрямованого на розкриття сутнісних предметних зв’язків) і 

концептуальним (спрямованого на розуміння сенсу)  - дискурсами, але 

резюмуючи думку, скажу метафорично: смерть ні науково -теоретично, 

ні у будь-який спосіб раціонально-дискурсивно,  не можна осягнути, і 

розуміння її неосяжності доступне лише філософській рефлексії, яка 

історично дає великий і розмаїтий  спектр її концептуалізації, 

пручаючись при цьому, навіть у межах розуму,  релігійній вірі. І в 

цьому плані вищенаведена постановка питання проф. В.Рижком про  

об’єднання і розмежування  сфер теоретичної і концептуальної  форм 

пізнання в реальній пізнавальній практиці  таїть, на мою думку,  великі 

евристичні можливості.   

Позаяк неоконцептологія маніфестується крізь призму зв’язку 

«концептуальності», «розуміння» і «смислу», а «контекст», поряд з  

«текстом» і «гіпертекстом», постає горизонтом її змісту, то цікавим  

евристичним ходом уявляється  думка  В.Рижка, що одним з  важливих 

контекстів розкриття проблем неоконцептології  виступають кризи 

розуміння/нерозуміння (с.31). Таких криз він налічує чотири: кризу 

синкретичного сприйняття світу (античність), криза віри 

(середньовіччя), криза очевидності (модерний час) і інтелектуально -

інформаційна криза сьогодення. Усі вони виступають кризами 

відповідного «розуміння» того, що є, і в кожному випадку має місце 

свій особливий тип розуміння (синкретизм, віра, очевидність тощо). 
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Надто вагомим, з мого погляду, постає в цьому плані наступний 

висновок В.Рижка: «Сучасна криза розуміння, яка названа іменем 

«криза інтелектуально-інформаційного розуміння», поки що 

підсумовує усі попередні кризи і, мабуть, провідне те, що вона 

базується на результатах опредметнення (для образності скажемо – 

«опромислювання») продуктів розумової діяльності, результатів 

наукової діяльності, інформаційних технологій і усіх інших, що 

пов’язані з цими технологіями. Тобто на сьогодні  можна говорити, що 

то є криза у власному значенні «розуміння». Звідси не слідує, що 

«глибшого» розуміння з часом не буде, скорше воно буде, як і було 

раніше, але на сьогодні воно сягнуло повноти. Тому філософія і має 

перейматися (окрім іншого) цією проблемою (проблемою розуміння), 

а філософування з приводу цього пропонується назвати 

«неоконцептологією»» (с.33).  

Чи не тут криється відповідь чому в неоконцептуалогію 

входить поряд з терміном «концептуальна революція» термін 

«гуманітарна революція», чому до нього звертається і підтримує автор, 

надаючи йому статусу концепту, за допомоги якого прагне осмислити 

оновлення людського буття на ґрунті розкриття потаємного та 

розчаклування майбутнього, котре постійно чатує на долю людини 

(див.с.535). На жаль, зв’язок «криз розуміння/нерозуміння) з 

гуманітарними революціями не знайшов в монографії  відповідного  

осмислення.  Проте, як на мене, він становить його неявний смисловий 

горизонт і  налаштовує автора на аналіз феномена гуманітарних 

революцій. Це засвідчує, власне,  сама хода думки В.Рижка, котрий  

апелює,  зрештою, до «розуму», виділивши як підстави  розгляду 

гуманітарних революцій  також  концепти «тіла» і «духа» в якості 

своєрідних  «регулятивних ідей» історії їх здійснення. При цьому 

стрижнем гуманітарних революцій мислиться не 

«індивідуальний»,«колективний» чи, навіть, сучасний 

«комп’ютерний» розум ( попри змістовний аналіз  розвитку даних 

концептів як необхідних історичних смислоутворень), а Розум, у 

сув’язі зі свободою та людською гідністю, на який й спирається 

розуміння людиною свого буття в Універсумі. Вірогідно, саме про це 

автор пише: «Гуманітарна революція своїм осердям має гуманізацію 

людського буття, тобто його олюднення  відповідно до цінностей, 

смислів, значень, або ж як це можна концептуальніше виразити, 

екзистенціалів людського буття. Останні окреслюють життєве поле 

людини, вихід за яке обертається трагедією, втратою сенсів буття, 

безвихіддю існування людини, втратою людської подоби, людської 

гідності» (с. 536). Щоправда в цьому контексті В.Рижко так і не 
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виголошує концепт «розуміння», вдаючись до «розкриття», 

«усвідомлення» тощо. Відтак поза межами його візії, не зважаючи на  

розуміння (це вказує на парадокс мислення самого автора), що сучасна 

гуманітарна революція  є продовженням реалізації розуму (с.555), 

залишається вже вказаний вище історичний та герменевтичний зв’язок 

криз розуміння/нерозуміння і гуманітарних революцій як реалізації 

антропологічних особливостей людини. Це тим більше прикро, що 

філософські зразки концептуалізації такого зв’язку неодноразово 

зустрічались в історії філософії, хоча там і не йшлося про гуманітарні 

революції. Варто пригадати, скажімо, різні за  задумом і  виконанням - 

трансцендентальний проект Канта у вигляді  його «критик розуму», 

заснований на абсолютній тотожності мислення і буття ідеалістичний 

проект «Феноменології Духу» Гегеля,  або ж  величний історико -

матеріалістичний проект К.Маркса під назвою «Капітал». Кожний з 

них на свій кшталт в системах «розумного» критичного і 

діалектичного мислення  переглядав засадничі принципи, відтак й 

концепти буття людини в світі (всі ці згадані проекти просякнути, 

втім, просвітницьким пафосом віри в Розум;  але порівняно з ними 

сучасні усілякого роду синергетичні,  тоталізуючи й універсалізуючи 

проекти виглядають смислово кволими,  розсудково схематичними та 

гуманістично бідними за змістом). Своєрідне гуманітарне розвінчання 

класичних проектів Розуму (і пролог критики сучасних транс 

гуманістичних, додам я ) маємо, як показує М.Гайдеггер, у Ніцше,  

який  показав внутрішній «нігілізм» класичних метафізичних понять, і 

цим накреслив програму переоцінки цінностей, що позбавляє коренів 

саму потребу в попередніх цінностях, які мали свій топос у 

понадчуттєвому. Неоконцептологія В.Рижка, втім, не ставить перед 

собою такого грандіозного завдання, її конкретне предметне поле 

окреслюється межуванням наукової теорії і філософського 

концепіювання. Цим, можливо, й пояснюється, нетематизація  в 

дослідженні вище окресленої проблематики.  

Текст монографії свідчить про достатньо добру продуманість і 

чіткість структури реалізації плану легітимації неоконцептології в 

сучасному знанні. Висуненню, як формулює автор, «постулатних 

термінів» неоконцептології  - «концепту» і «концепції»,  передує 

аналіз знання та його форм. Тут пафос розгляду передовсім  полягає в 

розкритті болючого питання репрезентації знання та тлумачення  

класичної його постановки – співвідношення в пізнанні 

«відображення» і «конструювання». Він співчутливо ставиться до 

думки Ж.Ф.Рішара, що репрезентації – це конструкції, які побудовані  

в конкретному індивідуальному контексті для специфічних цілей – 
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освіченості, розуміння тексту, інструкції, проблеми. В цілому 

конструювання репрезентації спрямовується задачею і природою 

розв’язку, яке необхідно знайти, цитує В.Рижко французького 

когнітивіста (с.30). У такий спосіб, як на мене, в монографії 

виявляється одна з вихідних методологічних преференцій автора, а 

саме – конструктивістський підхід до пізнання. З іншого боку 

оголюється одна з «таїн» неоконцептології - доцільність 

конструювання  концептів і концепцій (тому-то вище й говорилось про 

телеологію, а саме телеологічні підстави легітимації неоконцептології 

в системах сучасного знання).  

З цим, на мій погляд, пов’язані, принаймні, ще такі важливі 

смислові зрізи тлумачення концептів і концепцій в неоконцептології, 

що також можна занести до вагомих здобутків дослідження 

проф.В.Рижка. По-перше, аналізуючи «постулатні терміни 

неоконцептології», В.Рижко вдається до розрізнення концептів, 

понять, категорій та, чи не вперше, в цьому колі, екзистенціалів. При 

цьому наголошується, що відправним пунктом характеристики 

екзистенціалів людського буття є їхня «притаманність» буттю всіх 

людей, а основою виступає функціонування людської тілесності  в 

якості підґрунтя творення світу свідомості та світу артефактів, 

інформації, знань як таких (с.161). Висловлюється й інша важлива 

думка, що в кінцевому підсумку зміст та функцій «категорій» 

зводиться до змісту та функції «концептів». Звичайно, ці позиції 

потребують своєї подальшої експлікації та обґрунтування (принагідно 

зазначу, що як показав М.Киссель, в філософії Гегеля категорії як 

форми знання  несуть смислове  ціннісне навантаження, чим і 

відрізняються від понять).    

По-друге, своєрідно продовжуючи екзистенційний зріз аналізу 

концептів, В.Рижко вирізняє антропологічний аспект  проекту, 

програми, плану, сценарію як  концептів праксеологічної частини 

неоконцептології.  Спеціально розглядається феномен проекту 

(відповідно й програми) та його роль в розвитку прикладних та 

фундаментальних наук. Відтак автор виходить на  концепт «мережі», і 

в цьому зв’язку на надто актуальне для сучасного наукового дискурсу 

питання співвідношення концептуального і мережевого мислення. 

Вирізняється  при цьому низка спільних рис між ними  як то - це 

своєрідні способи «мислення-розуміння», що включають 

«автобіографічність» та  «особистісність». Самі ж концепт та 

концепція   у сучасному науковому мисленні досягають ефекту 

відповідності дійсності за рахунок  функціонування їхніх складових 

мережевим (нелінійним) чином (див. с.515-518). Розглядається й 
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питання  мережевих форм  організації   сучасного знання (с.520), що 

включають в себе й комунікативно-практичний, та - в авторській 

артикуляції - праксеологічний аспект.  

По-третє, розглядаючи роль концепції в реалізації  знання на 

практиці, В. Рижко спиняється на значенні спілкування (комунікації) 

як об’єктивованій умові  концептуалізації. Проблема спілкування 

починаючи з Нового часу, тобто з розвитком академій та наукових 

товариств,  набула особливого значення в науці як спеціального 

соціально-когнітивного інституту. Однак його концептуальний аспект 

повною мірою виявився лише в наш час. В монографії робиться 

важливий висновок: наукове спілкування тоді стає ефективним, коли 

воно спрямовується і здійснюється на основі чітко окреслених 

концепцій, що виражають інтереси і потреби того чи іншого загалу та 

його окремих представників (с.400).  

Так, дійсно не можна «охопити неохопного», особливо в 

коротких роздумах про книгу проф.В.Рижка -  адже в ній не 

«заторкнуто і порушено», а фахово проаналізовано великий спектр 

проблем. Тому вкажемо ще на ті, які болючими виявляються й для 

автора роздумів. Це освітянські проблеми та проблеми експертизи і 

експертного знання. 

Навчання також належить до об’єктивованих умов наукової 

діяльності, а  нині система освіти переважно побудована так, що в 

процесі трансляції знань від самих знань «відсікається» розуміння, - 

зазначає автор. Далі веде він, сьогодні важливо переконувати, як учнів, 

так і майбутніх наукових фахівців, в необхідності не лише опанування 

відповідного знання, але й вмінню бачити межі знань, їх історичність 

та можливість альтернативного підходу до проблем, що вивчаються. 

Тому головне не засвоєння якихось сукупностей положень, що має 

місце при вивченні теорій, а саме вивчення концепцій відповідних 

наукових дисциплін, яке веде до оволодіння сенсами  і 

соціокультурними цінностями наукового пізнання (с.412).   

Цей висновок про навчання як опанування концепціями, на 

думку В.Рижка, є загальною потребою не лише в плані дидактики. Річ 

в тім, що навчання опинилось перед найскладнішою проблемою вже 

не як навчати, а що і в якому обсязі.  З мого погляду, висунута і 

достатньо добре обґрунтована  автором  ідея навчання як надбання 

символічного (з його екзистенціалами «Істини» і «Добра») 

інтелектуального капіталу (с.415- 437), а також аналіз навчання в 

контексті праксеологічного втілення цієї ідеї (с.437-444), переконливо 

аргументують саме за перехід до форми концептуального навчання, 

принаймні у підготовці майбутніх вчених. Вельми важливим є й те, що 
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проф. В.Рижко спиняється в монографії  також і на злободенних 

питаннях освіти в Україні саме в контексті праксеології концепту 

символічного капіталу.  

Розглядові проблем концептуальності крізь призму методик і 

методологій, а також організаційних чинників втілення знань в 

дійсність, передує аналіз суб’єктивних чинників  цієї проблеми. Відтак 

на порядок денний виходить загально філософська проблема людини, 

що заломлюється в аспекті: як можливо (чи належить) розуміти 

людину як мірило самого концепту розуміння і реалізації практик? 

Власне на це питання й намагається відповісти В.Рижко. Для нього 

незаперечно, що провідником пізнання і діяльності виступає людина, 

яка і є основним мірилом пізнавальної і практичної діяльності.  

Підсумовуючи свій розгляд , він пише, що розуміння як умова 

втілення наукової концепції в діяльність є одним зі способів 

конструювання («вибудови») бажаного об’єкту крізь призму  

соціокультурних та логіко-гносеологічних прикмет суб’єкта 

розуміння. Створення нового об’єкта на основі концепції є процесом,  в 

якому  одночасно задіяні три суб’єкти: суб’єкт практичної діяльності, 

суб’єкт пізнання та суб’єкт розуміння (див.с.375-376). Водночас 

актуалізується питання наскільки повним може бути розуміння. 

В.Рижко схиляється до відповіді, що («мабуть»), треба мовити про 

можливість тотального (загального) розуміння і про елементи 

(частковості) розуміння, співчутливо ставлячись при цьому до думки 

Макса Планка щодо гальмування наукового прогресу, коли ми 

оцінюємо нову ідею «філософські» - як цілком і ясно зрозумілу. Це  

може призводить до відкидання якоїсь новації, замість того, щоби 

ставитись до неї виважено і неупереджено (там само).   

У такий спосіб в монографії порушується ще одна важлива 

проблема – людини як суб’єкта неупередженої і виваженої 

(адекватної) оцінки. Звичайно, в умовах розподілу праці, в тому колі й 

в науковій діяльності,  на роль такого суб’єкта може претендувати 

фахівець, що набуває статусу експерта, а його діяльність, відповідно,   

-  статусу експертної діяльності.  В цій площині розгляду В.Рижко 

висловлює декілька цікавих спостережень. Тут можна погодитись 

насамперед з його думкою, що вже навіть за своїм номінальним 

означенням експертиза – це оцінка, тобто встановлення значимості 

оцінюваного відповідно до певних критеріїв (норм) (с.377). Позаяк 

така оцінка в кінцевому підсумку спрямована на унебезпечення 

ризиків і загроз  людському існуванню, то логічно припустити, що 

будь-яка експертиза є гуманітарної експертизою, і не тільки власне 

гуманітарних проблем. З цією думкою можна полемізувати, адже будь-
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яка експертиза є людиномірною, отже, може краще (?) сказати  не  

«гуманітарною», а «гуманістичною» (?) (від лат.homo – людина), не 

плутаючи цей термін з «гуманністю» (можна, очевидно, в цьому плані 

говорити про її своєрідну «гуманоїдність»). Втім, посутньо вона 

антропоцентрична, а це несе свої загрози. Подібно, як показав Г.Йонас, 

до традиційної етики, що обмежується  колом людських взаємин і 

оминає природне в людині і поза нею.  Але справа, доконечно, не в 

словах, а в суті  сучасних практик експертизи, відтак в цілому – 

«філософські», проте не «операційно-предметно» - можна погодитись 

з Володимиром Рижком.   

Звісно, така експертиза, й тут тільки можна підтримати  

дослідника,  потребує відповідної культури експерта.  Адже вона -   це 

завжди оцінка, формулювання висловлювань, в основу яких покладено 

відповідні цінності і норми. «Водночас, - підкреслює автор, -   на 

експерта чатує стан, коли в оцінку і до цінностей  відноситься не те, 

що є (ось дане), а те, що очікується, що має відбутися (реально чи 

гіпотетично). Інакше, експерт оперує положеннями можливого, 

майбутнього, тобто тими, які відносяться до так званого віртуально -

символічного світу, або символічної реальності. Особливістю 

останньої є те, що в цій реальності  майбутнє присутнє як певний 

ідеальний стан» (с.385-386). Звідси зрозуміло, що «культура експерта 

передбачає врахування особливостей функціонування часу в 

реальному і символічних світах. Якщо цим нехтувати, то експертна 

оцінка сама буде представляти одну з форм функціонування 

міфології», - заключає автор (с.386).  

Ось цей конструктивний висновок, як на мене, неявно 

приходить в суперечність з постулюванням в роботі екзистенційного 

вихідного принципу експертної діяльності: «Гуманітарна експертиза 

(будь-яка експертиза – гуманітарна) виражається «екзистенціальним 

трикутником», який має три кути : життя-смерть та вершину, що 

об’єднує  перший та другий кути  - Вічність. Саме «вічність» - це 

вічність людини. ЇЇ має постійно враховувати гуманітарна експертиза. 

Тобто, усі висновки експертизи, будь-які її об’єктивні результати, не 

зникають, а тільки перевтілюються в різні стани і ці останні мають 

«контролюватися» ідеєю «Вічності» (с.387).   

Якщо, звичайно, мислити в Кантовому дусі, то,безумовно, 

тут не існує ніякої суперечності, бо розводяться ноуменальний і 

феноменальний світи, відтак дане положення лише слугує своєрідною 

регулятивною (ціннісною, практичною) ідеєю проведення конкретних 

експертиз.  Втім , чи не слугує апеляція до ідеї Вічності розриву сущого 

і належного (навіть, якщо її символом виступає не Бог, а Людина чи-
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то «вічні» цінності Добра, Істини, Справедливості, Свободи тощо)? 

Отже, й розриву між майбутнім і минулим але теперішнім, власне 

розриву конкретно-історичного,  соціального часу, який об’єднує 

реальний і символічний світи, а тому чи не  дезавуюватиме приховано 

це  смисли і висновки (оцінки) експертної діяльності, практично 

ведучи, скажімо, до відкладення прийняття практичних рішень в 

довгий ящик, сумнівів і непевності, що, зрештою, анігілює її 

ефективність? Хоча в перспективі буття людської екзистенції посутньо 

так воно і є …принаймні. екзистенціалізм не дав на це відповіді. 

Так, дійсно,і тут треба тільки погодитись з автором, ми 

маємо враховувати  в кожному конкретному випадку експертизи 

ймовірність висновків, їх вірогідний характер і обов’язково   зазначати 

відсотки ймовірності (там само). Однак як счисляти ці відсотки? 

Якщо соціологічними методами й відповідними математичними 

операціями (що саме по собі припустиме і поширене в соціології), то 

тоді це не викликає сумнівів. Але як «счисляти» оцінки? Чи можливе 

це, навіть беручи до уваги, що висловлені вони прескриптивно? Тут, 

потрібний, очевидно, інший дискурс. І чи врятує ситуацію пропозиція 

автора інтерпретувати  експертизу, що є посутньо (за автором) 

гуманітарною, і опікується достовірністю оцінок, доповнення, якщо 

вона стремить відповідати критерію гуманітарності,   концепту 

«істини»  концептами «справедливості» та «правди»? За логікою 

концептуалізації гуманітарної експертизи автором, виходить, що це 

цілком  можливо. Проте в такому контексті  змінюється й  розуміння 

істини  - тут вона за авторською логікою  набуває статусу  

«гуманітарної істини».  

В пізнанні під «об’єктивною істиною» розуміється «ідеал 

пізнання, а не незалежність істини від суб’єкта»,  стверджує автор. І 

показуючи в цьому сенсі обмеженість природничо-технічного 

розуміння «об’єктивності», пише: «Будь-який ідеал, відомо, за 

означенням є станом, якого не можна досягти,  але тим не менше без 

нього в гуманітарній сфері не обійтися, бо, власне, людина як людина, 

тільки і може існувати, сповідуючи ідеали, надії на краще. А це все 

означає, що в гуманітарній сфері істина є не тільки те, що є, але й те, 

що має бути, вона презентується справедливістю і правдою» (с.381). 

Звідси робиться й наступний висновок: «Гносеологічні концепти 

культури експерта  – істина, справедливість, правда функціонують в 

єдності і мають не одне, а декілька кодувань, кожне  з яких, між 

іншим, може мати окреме значення», відтак «невід’ємною і загальною 

прикметною культури експерта є розуміння експертом гуманітарного 

простору, чи особливостей гуманітарних цінностей» (с.382).  
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Однак ця обставина, на мій погляд, не лише задає 

«онтологію експертизи», але й виводить її в комунікативно -

герменевтичне і дискурсивне поле, адже розуміння цінностей – це 

опанування певних диспозицій і встановлення до них певної знаково-

символічної і концептно-смислової дистанції, що відбувається коли на 

сцену мислення виходить Інший з його мовою і відповідними 

концептами. Тобто все це відбувається  в спілкуванні і 

міжособистісній інтеракції. Визнання даної обставини ми маємо, 

власне, й у В.Рижка, зокрема,  коли він пише, що мова повинна 

вписуватися в контекст сприйняття суб’єкта й бути йому зрозумілою 

(с.249), а з іншого боку -  наполягає, що комунікація – це передовсім 

розуміння, а не тільки обмін інформацією як передача певних даних. 

Розуміння, резюмує автор,  феномен культури, який обов’язково 

передбачає смисли (сенси), які несе в собі об’єкт розуміння, тобто, чим 

це все обертається для людського буття (див.с.149). У цьому 

смисловому контексті, на мій погляд, висвітлюється проблема  

інтерсуб’єктивності як необхідної  умови можливості аргументації, що   

дає підстави  розглянути «гуманітарну істину» дещо під іншим кутом 

зору.  

Якщо в природничо-науковому знання припускається, що 

об’єктивне знання можливе без інтерсуб’єктивного обґрунтування, то 

за комунікативно-герменевтичної раціональності, яка становить 

підґрунтя і домінує в гуманітарній сфері, така можливість 

виключається. Показовою тут є позиція Ю.Габермаса. Згідно їй 

істинність висловлювань  не може бути обґрунтована робом апеляції 

до чуттєвої достовірності. На його думку, теорія відповідності 

тверджень  дійсності не в змозі дати необхідний критерій істини, 

позаяк вона намагається вийти за межі мови. Ю.Габермас вважає, що 

істинність висловлювань не можна відділити від аргументативного 

обґрунтування претензій на істинність суб’єктів комунікації, 

опосередкованої мовно. Питання за яких умов висловлювання постає 

істинним, отже, виявляється  пов’язаним  з питанням за яких умов 

висловлювання постає виправданим (справедливим). Відтак ідея 

істини може бути розкрита лише в площині дискурсного виправдання 

обґрунтованості висловлювань.Процес досягнення істини набуває 

форми теоретичного дискурсу, метою якого є раціонально 

мотивований консенсус, заснований на незаперечності  

використовуємих аргументів. У такий спосіб критерій істини включає 

комунікацію і відповідну мовну практику. Істина постає  як 

комунікативний процес, що набуває форми теоретичного дискурсу, що 

включає різні рівні аргументації, які відрізняються між собою за 
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глибиною рефлексії. На передній план виходить прагматичний аспект 

умов можливості досягнення раціонального консенсусу через 

аргументацію.  

Ця обставина, як на мене, набуває вирішального значення 

для гуманітарної експертизи, тим паче,  коли ми розглядаємо проблему 

культури її суб’єкта не як окремого індивіда, а як певну культуру у 

певний час сформованої групи людей, що мають оцінювати конкретну 

проблемну ситуацію, отже, передовсім досягати згоди відносно цілей, 

завдань та  прийнятності певної методології, а далі концептуалізувати 

та проектувати  експертування, готуючи у такий спосіб грунт для 

прийняття раціональних рішень для практичного її розв’язання. 

Достеменність («істинність») оцінок тут має своєю передумовою  

досягнення певного консенсусу всередині такого «суб’єкта», а це може 

відбуватися лише на ґрунті  пошуку кращого      (справедливого, 

правдивого) аргументу, а з іншого боку – «взяття у дужки» неминучих 

ціннісних розбіжностей та преференцій. Згадуваний проф. В.Рижком 

«екзистенційний трикутник» в цьому власне комунікативно-

герменевтичному «гуманітарному просторі» вплутується  в мережево 

оцінок, де розуміння сенсу життя/смерті часто-густо набуває форми 

паралогії, а не консенсусу з погляду Вічності (ідеальної 

комунікативної спільноти, експектацій Раю, Бога).  

З іншого боку, суспільство в плані соціального зв’язку між 

людьми поміж всього  постає й як  сукупність різних мовних практик. 

Їхня множинність і  гетерогенність веде до розбіжностей і конфліктів. 

Саме мовне поле – це арена змагань, бо ж мовні акти підпорядковані 

загальній агонистиці. Немає такого дискурсу, який здатен замінити 

або нормувати інші. Жоден не охоплює інші, не відповідає їм. 

Соціальна прагматика є нашаруванням мереж гетерогенних висловів - 

денотативних, прескриптивних, перформативних, технічних, оцінних. 

Це  ставить під сумнів  можливість  консенсусу.  

 Через гетерогенність дискурсів, як показав Ж.-Ф. Ліотар,  не 

можна, експліцитно обираючи продовження одного, імпліцитно 

реалізувати інший. Тому розв’язання конфлікту за правилами певного 

виду дискурсу припускає несправедливість щодо інших видів 

дискурсу. Основна несправедливість полягає  в тому, що мовні 

можливості залишаються не актуалізованими. Можливості – 

гетерогенні, позаяк - гетерогенні дискурси, і не існує  мета- правил,  

що їх об’єднує Тому одна можливість не може замінити іншу. 

Передовсім відсутнє правило, яке б дало змогу обґрунтовано та 

справедливо розв’язати їхню суперечку. Відсутність метаправила  - це 

відсутність деякого найвищого принципу організації дискурсу, 
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скажімо, Бога, Суду, Ідеалу, Ідеї.  З цього погляду, треба брати до 

уваги й ту обставину, що Габермасова етика дискурсу, ключовим 

пунктом якої є «консенсус», призводить до банкрутства справжньої 

множинності, бо вона теоретично уможливила це банкрутство. Те, 

що точки зору всіх мовців щодо універсальних чинних правил  можуть 

збігатися, хоча є гетероморфними і підпорядковуватись гетерогенно 

прагматичним правилам, є не безневинною ілюзією, а такою, що може 

мати тяжкі наслідки. «Консенсус» - це принцип лише деяких, а не всіх 

мовних ігор і відповідних способів дій. Відтак він можливий на певний 

час у певних умовах. 

В цьому плані необхідно, на мою думку,  обережніше 

ставитись до культури експертів, маючи на увазі не лише  внутрішню  

культуру мислення та оцінки, а й культуру як соціальну мережу 

експертних  знань, яка далі більше інституалізується. Будучи, в 

широкому сенсі, оцінкою ризиків і небезпек людському існуванню, 

експертиза сама може породжувати певні загрози і ризики, котрі 

пов’язані зі спеціалізацією знань і  перетворенням  її на певну наукову 

субкультуру. Чи не доцільніше з цього погляду розглядати власне 

гуманітарну експертизу у розумінні «продовження етичної 

експертизи», яка спирається й на логос «етосу», а не лише  «епістеме»?  

Для будь-якого експертного знання, як уявляється,  

важливим є не лише  зміст, але й його культурна форма, що включає, 

як вже зазначалось, моральні, правові, естетичні та ін. ціннісно -

нормативні диспозиції. Експертиза як культура – це не лише знання, 

але й, зрозуміло, практика, особлива гуманітарна технологія реалізації 

отриманих знань-оцінок. Чи можливо будь-якого фахівця вважати 

експертом? Ясна річ, що ні. Тому звертаючи увагу на особистість  

(гуманітарного) експерта, відповідно, його культуру, доцільно, 

очевидно,  в соціокультурному сенсі  вирізняти  два аспекти його 

досвіду: з одного боку, як ідентичного повсякденному життєвому 

досвіду пересічної людини, з іншого – накопиченому  ментальному і 

когнітивному досвідові людства, який, втім» не є Вічним.  Через  такі 

форми досвіду експерт мережево, робом втягнення в різні інституції і 

дискурсні практики, пов’язує себе з культурою суспільства або з її 

конкретною сферою, перетворюючись на своєрідного її носія і 

слугуючи збереженню та відтворенню й накопиченню людського 

потенціалу суспільства. Принципи гуманізму постають у такий спосіб 

смисловими засадами експертизи. Але тут постає проблема вибору, 

адже в сучасному глобалізованому і водночас мультікультурному 

світові існують різні форми гуманізму. Позаяк особливості сучасної 

культури і конкретний зміст гуманізму (розуміння людяності) в 
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сучасному світі міцно переплетені, то  це означає, що експертна 

культура в її двох іпостасях як культура фахівця і культура експертизи, 

навіть в її спеціалізованій формі,  може розвиватися тільки разом зі 

своїм гуманітарним складником, відтак  бути дієвим чинником або 

гальмом  тих чи тих культур людського соціуму. 

Експертиза в науці, обґрунтовує свою думку В.Рижко,  – це 

один з проявів  гуманітарної революції, а її формою тут є філософія та 

етика науки. Ця  думка мені дуже імпонує. Особливо, погоджуюсь з 

автором,  це важливо стосовно соціальних та гуманітарних знань, 

позаяк вони безпосередньо стосуються питань людського буття та 

очікувань майбутнього  (с.560). В цьому плані, на думку дослідника, 

неоконцептологія, даючи можливість розглядати концепти та 

концепції як теоретичні форми герменевтичного мислення або ж 

розглядати  їх як теоретичні форми розуміння (сенсів пізнання)  (ця 

думка, на мій погляд,  безумовно, також  заслуговує на ретельне 

осмислення), сприяє й легітимації нового суб’єкта пізнання - експерта 

(це положення, вважаю, також слід взяти до уваги, проте в корекції з 

моїми  попередніми зауваженнями). І  в цьому контексті 

неоконцептологія маніфестує власне сучасну гуманітарну революцію в 

її тлумаченні проф. В.Рижком.  

У такий спосіб автор монографії  відчиняє двері у  широке 

поле рефлексії неоконцептології – від нового осмислення концептів і 

концепції до гуманітарних революцій як радикальних парадигмальних 

змін в пізнанні,  освіті та людському бутті в цілому. При цьому  «нове»  

стосовно існуючого, підкреслює В.Рижко, тут завжди виступає не те 

щоб його протилежністю (хоча це можливе у певних випадках), а 

загалом -  іншим, яке не слідує з попереднього, а є його доповненням. 

Це своєю чергою ставить питання про концептуальну зміну існуючого 

мисленнєвого процесу. І важливо, що ця зміна постає  саме в формі 

революції (істотної зміни), тобто виступає зміною одних понять 

іншими, досі не існуючими. Відтак в книзі  ставиться  питання взагалі 

про розуміння отриманих результатів, сенсів, або, інакше, - резонів 

пізнання (див. с.577).  

Розгортаючи далі дане міркування і торкаючись питань 

іновацій,  В.Рижко висловлює надзвичайно  вагому для сучасної 

практики  пізнання і технонауки  думку,  а саме, що без концепту 

власності (приватної власності) іновації набувають химерного образу. 

Інноваційна чи технонаукова діяльність в такому випадку постає 

«випадковою креативною справою індивіда –вченого» (с. 579) і веде 

до  породження різного роду симулякрів ( в тому колі й до перегляду 

тлумачення «істини/хиби» як засобів оцінки), зрештою, до 
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когнітивного хаосу, збільшення ризиків і небезпек в  соціокультурних 

практиках.  

Концепт власності лежить «в основах тілесного буття 

людини». Без врахування цього, на думку В.Рижка, «створюється 

міфічна (міфологічна) картина світу і, відповідно, духовні цінності та 

інтелектуальна складова набувають однобокого функціонування при їх 

усвідомленні та в соціальних практиках» (там само). Це ще один 

важливий поворот думки автора, враховуючи, що власність не є лише 

економічною, правовою, психологічною та ін.. категорією (хоча постає 

і в цих іпостасях), а сягає  своїми витоками психосоматичної та 

соціокультурної ідентичності особистості, яка її артикулює вже в мові  

робом розрізнення моє, своє, не моє, інше, чуже, зрештою, - «ми-

вони», «свої-чужі», «друзі-вороги» та ін. З іншого боку, актуалізується 

й проблема співвідношення суспільної та приватної власності, навіть в 

тому аспекті, що великою мірою матеріальна інфраструктура буття 

людини (господарство, архітектура міст,  комунікації, соціальні 

інституції, техніка, технології ) є своєрідним подовженням «тіла 

людини».   У такий спосіб  оголюється новий вимір онтології 

неоконцептології в плані екзистенційних та антропологічних її підстав.   

І водночас така онтологія  дає змогу розкрити  роль особистісного 

знання в процедурах концептуалізації, в даному випадку 

концептуалізації неоконцептології.  

Якщо йти перевіреним у філософії шляхом, то можна 

погодитись, що  онтологією концептології (що тут збігається з 

концептуалізмом, як правильно підкреслює В.Рижко,  йдучи за 

думкою С.Неретіної і О.Огурцова),  виступає Бог як гранична основа 

реалізації суб’єктом свого духовного потенціалу і долучення до 

святого. Неоконцептологія  в цьому плані, за автором,  виникає на 

новій онтологічній основі – розвиненості теоретичного осягнення 

світу, яке внаслідок значної абстрактності, втрати віри в 

очевидність ставить питання про розуміння  як осмислення 

втрачених за поглибленої  теоретизації його сенсів та значень, що 

призводить й до появи ще одного  суб’єкта пізнання – експерта як 

фахівця в сфері витлумачення.   Граничною засадою (якщо йти за 

логікою монографії) концептуалізації в межах неоконцептології, відтак  

виступає інформаційне, мережеве, знаннєве суспільство, де 

«практично неоконцептологія сама набирає теоретичного вираження 

(системність, обґрунтованість)» (с.49).  Але істотно, що це має форму 

проекту, плану, прогнозу, «дорожньої карти», чим власне ще раз 

підтверджується вище висловлена мною  думка про засадничо  
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телеологічне, або ж, ближче до тексту роботи,  засадничо 

праксеологічне обґрунтування неоконцептології. 

Ця думка, може здатись, дещо суперечить загальній візії 

автора. Чому у розділі 1.5, що носить назву «Неоконцептологія і 

онтологія: єдність тексту, гіпертексту та контексту» він із захватом 

цитує положення  концепції постмодерних філософів Ж.Дельоза та 

Ф.Гваттарі, яку вони викликали у книзі «Що таке філософія?».  

Їхня відповідь на це питання, з погляду В.Рижка, зводиться 

до думки, що філософія – це знання, яке покликане долати хаос (хоча б 

розуміти його) і сприяти встановленню порядку. При цьому вони 

немов би виходять  в  своїх розміркуваннях з онтологічної ідеї – 

«існування усього як хаосу, вічно-конкретного становлення, змін, які 

охоплюють усе і водночас в оцьому «все» існують найрізноманітніші 

«зв’язки», «дірки», «тріщини» тощо» (с.54). Ось беручи це міркування 

за своєрідну «нитку Аріадни», В.Рижко тут будує таку  аргументацію: 

в онтологічному плані неоконцептологія виступає вченням про 

триєдність тексту, гіпертексту та контексту розуміння в тому плані, що  

вихідним пунктом є «Все»- хаос як явище»(с.55). Втім, не вдаючись до 

подальших міркувань автора, в яких  він описує рівні розуміння 

представлені «гіпертекстом» і «контекстом», вкажемо й на ту 

обставину, що в своїй «онтології» концептів Ж.Дельоз і Ф.Гваттарі  

спираються й на своєрідну екзистенційну парадигму. Вони добре  

розуміють, що без врахування «живого життя» «носіїв концептів», ми 

багато чого втрачаємо в розумінні їх змісту, бо вилучаємо «суб’єктну 

складову» - інтенційність та сенс концептів. Посмодерні мислителі з 

цього приводу говорять, звісно,  іншою мовою. Проте вони також 

вважають, що концепти потребують  «концептуальних персонажів», 

котрі сприяють їх визначенню. Одним з таких персонажів є друг .  У 

філософії, з їхнього погляду,  під «другом» розуміють  не зовнішній 

персонаж, приклад або ж «емпіричну обставину», але щось 

внутрішньо присутнє в думці, умову самої її можливості, живу 

категорію, елемент трансцендентального досвіду (курс. мій-  Ю.І). 

Завдяки  філософії, підкреслюють мислителі,  греки кардинально  

змінили топос «друга», який виявився  співвіднесеним  вже не з іншою  

людиною, а з деякою Істотою, Об’єктністю. Це утвердило розуміння 

концептів не як чогось мінливого, а  навпаки, як того, що вони 

зроблені  добротно і  несуть в собі пам’ять про тривоги та  небезпеки 

творчості (зазн. праця с.14). 

Володимир Рижко, на мою думку,  також, безсумнівно,  

відчуває певну неповноту запропонованої онтології неоконцептології.  

Інакше  б в його розвідці не з’явилась глава 7.7. «Триєдність людини, 
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«триєдність світу» та «триєдність» людських практик як чинників 

наступних гуманітарних революцій: світ без зброї, воєн і кордонів. 

«Солодкий сон філософів». На перший погляд  - це просто 

маніфестація певних ціннісних преференцій та світоглядних орієнтацій 

автора. Однак вже розгляд всіх згаданих іпостасей «триєдностей» як 

чинників майбутніх гуманітарних революцій (а ми пам’ятаємо, що 

гуманітарна революція постає у В.Рижка як вираження (розв’язання) 

криз розуміння/нерозуміння в історії) вказує, як на мене, на 

екзистенційну парадигму і антропологічний зріз представленої в книзі 

концептуалізації. При цьому вчення про «триєдність людини» тут 

жваво нагадує гностичну доктрину, а в цілому текст глави, можна 

казати, постає своєрідною «метаоповідю», яка, всупереч 

постморністським прокламаціям,  легітимізує за всієї плюральності 

єдність та цілісність історичного процесу пізнання, пручаючись, втім, 

його тоталізації, (свідченням чого, зокрема,  вже  є їх наявність в 

історії  науки у великій множинності). Водночас - це туга за 

сакральним та трансцендентним, що будучи притлумленими у 

монографії неначе раптово у заключній главі вириваються на волю.  

Як показав, пише Р.Колінз, на прикладі математики Д.Блур,  

істина має всі характеристики, встановлені Е.Дюргеймом для 

сакральних об’єктів релігії: вона трансцендентна щодо індивідів, 

об’єктивна, примусова і потребує поваги. Що надає певним ідеям та 

текстам сакрального статусу?- запитує соціолог філософій. І в якості 

відповіді пропонує теорію,  яка вказувала б на умови за яких певні 

концепти символічно сприймалися як морально і когнітивно 

зобов’язуючи.  Це - теорія ритуалів взаємодії або інтерактивних 

ритуалів, що пов’язує символи-концепти зі соціальною належністю, 

відтак й почуттями  та емоційною енергією солідарності і 

переконання.  Особливою формою такої емоційної енергії є 

креативність  творців тих чи тих текстів. На мою думку, це, безумовно, 

притаманне й метаоповіді  розгорнутій  в заключній главі  монографії 

проф.Володимира Рижка.  

Думка про істину передбачає бажання цієї істини і тому є 

особистою істиною. Однак цей особистісний мотив спрямований на 

безособистісне всезагальне, позаяк  жадати істини - значить жадати 

чогось загально значимого, писав М.Полані. У такий спосіб 

встановлюється  зв’язок між поняттям «особистісного знання» і 

характером та формою концептуалізації дійсності. На цю обставину 

вказує сам В.Рижко у своїй попередній  книзі «Концепція як форма 

наукового знання». Він пише: «Аналіз наукового знання привів Полані 

до думки, що не все знання означене, бо завжди в знанні є дещо 
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більше, аніж це виявляється його логічними формами, структурами. 

Доцільно, мовляв, розмежовувати об’єктивне та особистісне знання, 

Якщо перше є означеним, то останнє - це неозначене знання.  

Нехтування останнім призводить до вилучення значного прошарку 

пізнання. Власне, тут йдеться про диспозиційне знання, себто таке, яке 

існує у певному відношенні – як предикат відповідного суб’єкта. Та 

суб’єктом у даному випадку виступає особистість як носій цього 

предикату. Концепція і неозначене знання мають певну спільність, яка 

полягає у тім, що перша і друга не подають (репрезентують) свою 

власну структуру, а подають (репрезентують) особистість (її позицію), 

котра існує в цьому знанні. І концепція і неозначене (особистісне) 

знання щодо теорії є наперед заданим знанням, себто таким, з яким 

суб’єкт підходить до розв’язання відповідних теоретичних питань У 

такий спосіб концепція виконує функцію мови науки не в сенсі 

реєстрації висловлювань, що випливають безпосередньо з досвіду чи-

то з  певних логічних засад: в ній самій виявляються  раніше невідомі 

конотації значень вживаємих концептів, які не існували раніш, і які 

виявляє, описуючи та пояснюючи їх в своїй ціннісній диспозиції до 

них -  з позиції певного розуміння та інтерпретації - науковець як 

певна особистість, що залучена в (чи-то обрала за покликом серця)  

певне наукове співтовариство, відповідно,   комунікативну спільноту. 

На мій погляд, таким чином, можна прослідковувати  не лише певну 

ціннісну відповідність  між переконаннями і віруваннями вченого і 

денотатами концепції, але й розкрити певну його відповідальність  за 

наслідки можливої концептуалізації та її репрезентації в  науковому 

співтоваристві та соціумі.   

Це, з одного боку,  наводить на критичну думку щодо 

обережності поводження з «метанаративами», безумовне відкидання 

яких у постмодернізмі, призводить до відстороненності від історичних, 

соціальних і,особливо, політичних реалій, а саме дискредитації позиції 

залученості (engagement), вбачання в ангажованості лише негативного 

змісту, що веде до  апологетики дійсності, знезначення культурних 

сенсів, злиденності етики, теоретичних побудов академічної науки та 

філософії, а в масовій свідомості  -  до розквіту цинізму і байдужості. З 

іншого боку,  історія культур характеризується не лише творенням  

Великих оповідей, але й  рефлексією над їхнім змістом та підставами 

появи,  в центрі яких в наш час може  опинитись й особистість їхнього, 

                                                                 
 Рижко В.А. Концепція як форма наукового знання. – К.: Наукова думка, 

1995. – 211с. С. 71. 
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не обов’язково як раніше колективного,  творця. Однак їхня 

легітимація обов’язково потребує культурної трансляції, в яких 

цінності попередніх великих нарацій переоцінюються за рахунок як 

нового прочитання «старих» сенсів, так і символізації принципово 

нових,  народжених  появою ще не існувавших концептів та концепцій.  

Рефлексія над Великими оповідями може, зокрема,  вести, як 

показав М.Гайдеггер на прикладі Ніцше, до виявлення метафізичних 

підстав нігілізму (посутньо «негації») як історичної події радикальної 

переоцінки всіх попередніх цінностей, коли вибивається грунт (сенс) з 

під «місця буття»  старих цінностей («Бог – вмер»). Сама переоцінка 

мислиться  як зміна у попередньому способі покладання цінностей і 

«вирощування» нових ціннісних потреб ( Хайдеггер М. Европейский 

нигилизм // Ницше и пустота. М.: Алгоритм, 2006. – С.83). Це 

міркування нагадує мені розуміння В.Рижком  гуманітарної революції 

в її перетворювальній ролі. При цьому,  подібно до того як 

М.Гайдеггер показує «метафізичну війну» Ніцше з укоріненням старих 

цінностей у «понадчуттєвому», так і автор монографії, визнаючи певну 

спільність Платонової «ідеї» з «концептом», концептуально  полемізує 

з її «надчуттєвістю», пов’язуючи   функціонування концепту з його 

розумінням 1) суб’єктом – творцем концепту, і 2) суб’єктом – 

адресатом концепту. У такий спосіб, зазначає він,  можуть виникати 

ситуації, коли не спрацьовує мислення за схемою логічної опозиції 

«істина/хиба», і тоді пропонується звертатися до трьохзначної логіки 

(«логіки доповнюваності»), або ідеї плюралізму (С.Неретіна, 

О.Огурцов) (с.578). В.Рижко критично ставиться до таких 

позицій/пропозицій, справедливо  вбачаючи в цьому виявлення певних 

соціокультурних констеляцій, і не врахування тих концептів, які 

репрезентують особливості самої людини - її тіло, духовність та 

розум. На ґрунті такого розуміння він власне намагається обґрунтувати 

своє «реалістичне» світобачення, однак, як би то не було факт,  за 

допомоги сакрального (згадаймо наведені вище слова Блура) числа 

«три», або «Трійці» (чи це збіг? Метафора, на крихких крильцях якої 

тримається, за словами Ортеги-і-Гассета, весь Всесвіт?), що й 

зреалізовує в своєму «Сні філософа», власне  своїй Оповіді.  Можна, 

звичайно,  скільки завгодно критично рефлектувати  чи іронізувати з 

цього приводу, втім,  за цим стоїть позиція автора, вистраждана 

Досвідом автора. Саме Досвідом з Великої літери, що перевершує 

життєвий, і так званий «емпіричний» досвід (хоча, безумовно включає 

його у вигляді осмислених змістів життєсвіту), і сягає Смислу, знову ж 

таки з Великої літери. Не буду відтворювати аргументацію автора та 

сперечатись з приводу утопічності чи не утопічності, метафоричності 
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чи концептності пропонованої Метаоповіді, що, на мій погляд,  

остаточно - в епістемологічній площині -  ціннісно легітимізує 

Неоконцептологію. Скажу лише одне: врешті-решт утопії, не 

дивлячись на їхню «прогресивність» чи-то «реакційність», завжди 

створювались з метою бачення, звичайно, як це уявлялось авторам,  

«кращого життя», а кращі утопії, просвітлені гуманізмом за словами 

нашого автора «Третьої правди» («Вічності»), звісно, якщо до цього 

дозрівали  їхні творці,  - з метою продовження гідного життя людини в 

смисловій ойкумені безконечного, невідомого і небезпечного Всесвіту.  

Як   тут не погодитись з не кричущою, смиренною, майже 

сором’язливою «третьою правдою»   В.Рижка, що веде до 

герменевтики  екзистенціювання людини   через  «життя», «смерть» та 

третій стан -  «Вічність», яка втілюється в «Дитині»,  і реально і 

символічно. І заради неї, цієї «Дитини», нікуди правди діти,  всім 

працьовитим,  відповідальним,  глибокого сумління людям споконвіку 

сниться «Світ без зброї, воєн, кордонів». Чи перетвориться цей «сон» 

на концепт нової гуманітарної революції  - можна лише гадати та 

уповати. Між тим, ми маємо бути тільки  вдячними  Володимиру 

Антоновичу Рижку за ту, без перебільшення, титанічну працю, яку він 

здійснив в «Неоконцептології», а надто за його  людяну позицію 

вченого, філософа, громадянина, на фундаменті якої  остання 

розбудована. 

 

 

Ю.А.Іщенко 
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SSUUMMMMAARRYY    
 

This collection of scientific works of the Center for Humanitarian 

Education of the National Academy of Sciences of Ukraine "Scientific and 

Educational Methodologies and Practices" is dedicated to the 80th 

anniversary of the birth of Dr. Vladimir Antonovich Ryzhko, Doctor of 

Philosophy, Professor, Director of the Center for Humanitarian Education 

of the National Academy of Sciences of Ukraine. The articles presented in 

the collection are written on the basis of speeches at the Round Table 

"Science as a vocation and profession", held in the Center for Humanitarian 

Education of the NAofS of Ukraine in December 2016, and cover the 

diverse aspects of this problem, as well as the scientific searches of V. 

Ryzhko as a philosopher and prominent scientist . 

In the article "The scientist: the profession? vocation?" these 

definitions are regarded as phenomena that do not have an unambiguous 

solution and a conclusion is drawn about the need for a broad discourse 

between the authorities and scientists. A.Yermolenko raises the question of 

the discursive responsibility of philosophy and philosophical education in 

the paradigm of communication. Communicative philosophy and discursive 

ethics create opportunities for the formation of a competent and socially 

responsible person in science. On the basis of sociological data on the 

shortcomings of the qualitative composition of graduate students, 

V.Onoprienko in his article predicts an increase in the training of young 

specialists in foreign universities. In the speech of N.Kiselev, the process of 

reforming education is being considered in Ukraine. S.Taranov proposes to 

focus the teachers of philosophy on "unknown knowledge". As a tool, 

P.Ricker's hermetic practice - "archeology" and "teleology of the subject" 

can be used. The inability of researchers to exercise sufficient self-control 

means, writes G.Shalashenko, that science is a form of life that manifests 

itself in thinking in the form of common sense. T. Gardashuk analyzes the 

phenomenon of DIY-science as one of the modern directions of civil 

science, which produces knowledge that connects science and society. A 

specific segment of DIY-science is DIYBio, or "amateur biology". 

Publicity, underlines O.Gomilko, can be considered as a special 

characteristic of the vocation of the scientist. This is a form of actualization 

of the social nature of knowledge. Strengthening of publicity speaks about 

the tendency of reflexive politicization of knowledge. Much attention in the 

collection to the experience of researching social risks of scientific and 

technological development (M.Onoprienko), problems of professional 
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motivation of student  (L.Ryzhko, O.Zhivaga), values of social expertise as 

a component of the formation of the young scientist's worldview (E. 

Krivets, V. Drapoguz), the enlightenment mission of philosophy (Z.Pasko, 

I.Pasko), the problem of the philosophical community (on the example of 

L.Shestov's philosophy) (T.Suhodub) and applied ethics as a resource of 

humanitarian technologies (N.Seredyuk), theoretical problems 

popularization of science (O.Zhivaga). Finishes a collection of samples of 

the pen in the field of philosophy and science of graduate students . 
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дослiдницьких iнтересів слiд подати на супровiднiй сторiнцi, де слiд навести також 

iм'я та прiзвище автора латиницею (за наявними документами, наприклад, за 

закордонним паспортом ).   

••  Бiблiографiчнi відомості належить подавати наприкiнцi статтi у виглядi списку 

лiтератури за абеткою (спочатку джерела, надруковані кирилицею, потiм - ла-

тиницею, решту iншомовних джерел - у латинськiй транслiтерацiї). Посилання на 

джерела слiд наводити у тексті в дужках за мiжнародними стандартами (напр.: 

[Бурбакi, 1978: т.l, с.l]), а коментарі - у посторiнкових виносках iз послiдовною 

нумерацiєю.   

••  До цитат, що їх переклав автор, слiд додати вiдпов iднi фраrме нти мовою ориriналу.   

••  Якщо стаття мiстить iлюстрацiйний матерiал (таблицi, графiки, дiаграми, рисунки 

тощо), кожен такий матерiал має бути поданий iз вiдповiдним пiдписом в 

електронному виглядi: таблицi, графiки та дiаграми - у форматах Excel, рисунки - у 

форматах CorelDraw чи Adob Illustrator (iмпортованi у Word iлюстрацii не придатніi 

для подаль шої роботи ).   

••  Редакцiя рукописи не рецензує i не повертає. Експертиза редакцiйної колегiї має суто 

внутрiшн ьоредакцiй не призначе ння.   

••  Автор не має права передавати в iншi видання прийнятi редакцiєю та ухваленi 

редколеriєю  до друку матерiа ли.   

••  Статтi за пiдписами aвторів висловлюють їхні погляди, якi можуть не збiгатися з 

позицiєю  редакційної  колегії .   

••  Редакцiя має право скорочув ат и статтi та робити лiтера турне редагyв ан ня.   

••  Надання матерiалiв редакції часопису передбачає згоду на публiкацiю в друкованому 

виглядi у часописi та в електроннiй версії на сайтi часопису, а також у виданнях, з 

якими редакцiя укладає вiдпов iднi угоди.  
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