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Київський  національний  університет  імені Тараса Шевченка 
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У ПОШУКАХ ЗМІН 
 

У світі все змінюються, не має майже нічого сталого. Наукові відк-
риття, які за останні 200 років змінили оточуючий світ більш, ніж за весь 
попередній час існування життя на Землі, кажуть нам про те, що ми 
летимо на ракеті змін та часто не маємо часу на усвідомлення усього, 
що відбувається навколо нас. Вібрації нового часу потребують швидкого 
пристосування до них, це має як негативні так і позитивні риси. Проте, 
якщо людина хоче бути затребуваною, то потрібно швидко пристосову-
ватися, а ще краще формувати новітні тенденції.  

Будь-яка система змінюється дуже повільно, а система освіти тим 
паче. На жаль, це важливе джерело знань завжди на крок позаду від 
того, що дійсно відбувається у науці, через те, що поки МОН виріше 
видати підручник з будь-якої теми, він, скоріше за все, буде вже не ак-
туальним. Гадаю, що на нас чекають інтерактивні підручники або дже-
рела інформації, які не потрібно буде роздруковувати, проте це у май-
бутньому, на разі потрібно вирішувати нагальні проблеми.  

Одним з дуже полемічних питань став проект, який передбачає зміну 
положення дисциплін соціально-гуманітарного блоку. На мій погляд, такі 
зміни на краще. По-перше, ніколи не розуміла доречності вивчення 
"Історії України" та "Української мови за професійним спрямуванням". 
Якщо студент у травні склав ЗНО з цих предметів, що могло змінитись? 
Що корисного у вивченні блоку "Історії України" за півроку? Неможливо 
якісно осягнути інформацію від палеоліту до Новітньої історії України. 
Інша справа курс з певним історичними рамками: "Історія становлення 
козацтва на теренах України" або "Україна напередодні Першої світової 
війни" та вивчення цих тем не на шкільному рівні, а на рівні університе-
ту. Звичайно, що це вимагає зовсім іншої взаємодії між факультетами 
та іншого адміністративного підходу.  

Дотримуюсь такої самої думки і в межах викладання курсу "Філосо-
фія". Будь-який студент філософського скаже з повною відповідальніс-
тю, що неможливо осягнути матеріал від Сократа до Тоффлера за пів-
року. Мені здається, що за чотири роки неможливо, а за 6 місяців це 
знущання як над викладачем, так і над студентами. На мою думку, кра-
ще нічого не розповісти про античну філософію, ніж приділити їй одну 
лекцію на природничому факультеті. Взагалі, дивлячись на систему 
вищої освіти в Україні, складається враження, що вона побудована за 
принципом кількість переходить в якість, проте в даному випадку він не 
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спрацьовує. На разі маємо близько 800 ВНЗ, при ВВП 3,900$ на душу 
населення, у той час, коли у Франції ВВП 42,503$ на душу населення 
при 80 університетах та 300 вищих школах, схожа ситуація і у Німеччині, 
при 300 ВНЗ, ВВП складає 46,268$. Можливо недоречно співставляти 
саме ці показники, проте вони є глибинними для порівняння кількості 
навчальних закладів та формування бюджету, джерел для використан-
ня на державні потреби. Можливо принцип за кількістю не працює і 
потрібно, на решті, приділити увагу якості? Враження, що ми перебува-
ємо у суцільній ілюзії. Ілюзія, що економіка країни може собі дозволити 
таку кількість вишів, студентів та викладачів. На думку спадає Фромм з 
концепцією мати-бути, більшість молоді має вищу освіту, проте вона не 
дає майже жодної засади, щоб на її основі стати фахівцем. Впевнена, 
що необхідно зробити вступ у ВНЗ більш свідомим та відповідальним. 
Це можливо за умови зміни шкільної системи освіти, наприклад, як у 
Франції (початкова школа, коледж, ліцей та три цикли вищої освіти), де 
спеціальна освіта вже дає можливість працювати або зробити навчання 
платним і давати гранти найобдарованішим.  

Існують дискусії з приводу вільного вибору предметів студентами. 
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М. Б. Арабаджи, студ. 
Одесский  национальный  университет  имени И. И. Мечникова 

wazaparvi@gmail.com 
 

МОЖЕТ ЛИ ВОЗНИКНУТЬ АСТРОНОМИЯ  
В ОБЩЕСТВЕ СЛЕПЫХ ОТ РОЖДЕНИЯ? 

(ВИЗУАЛЬНЫЕ ОБРАЗЫ КАК ОСНОВАНИЕ  
"ULTIMATE REALITY") 

 
Если бы визуальная информация не доминировала, как в индивиду-

альном развитии человека, так и в развитии человеческого общества, 
то представление о "ultimate reality" как высшей, окончательной или 
абсолютной реальность не возникло бы.  

Количественное преобладание визуальной информации обусловило 
качественную специфику познавательного процесса. Здесь мы обра-
щаем внимание на его категориальную асимметричность, что выража-
ется в приоритетности субстратного восприятия реальности по отноше-
нию к атрибутивной или реляционной модели реальности. Прогресс 
научного познания существенно определяется переходом от визуаль-
ных образов к абстрактным понятиям не только математики и физики, 
но и философии. В современной культуре визуальные образы рассмат-
риваются еще и как основание "здравого смысла", функционирующего 
не только в обыденном, но и в научном мышлении. 

Современное обучение тоже опирается на такую фундаменталь-
ность визуальной реальности. Поэтому визуальные образы в филосо-
фии для детей тоже рассматриваются, как вспомогательный методоло-
гический прием для популяризации содержания философских абстрак-
ций. Это может послужить основанием для поиска эффективного соот-
ношения визуального и абстрактного в методологии преподавания 
философии для детей.  

Садясь за монитор, для написания очередной работы, мы задаем 
себе вопросы: какова цель написания, задачи исследования, предмет, 
объект и т. д. Но особенно важным здесь является преодоление возни-
кающих проблемных ситуаций. Без проблемной ситуации невозможно 
сконструировать алгоритм решения проблемы. Если определить про-
блему соотношения "проблемной ситуации" и собственно "проблемы", 
то целью исследования становится преодоление границ содержатель-
ного подхода к исследованию проблемной ситуации, и использование 
структурных элементов (абстракций) философского знания.  

Ден Роем – основатель компании Digital Roam Inc., специализирую-
щейся на управленческом консалтинге, которая помогает решать слож-
ные проблемы с помощью инструментов визуального мышления, начи-
нает свои выступления с учения Микеланджело, который советовал 
скульпторам сбрасывать свои творения со скалы. Все, что отвалится, – 
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лишнее. Сам же Роем, утверждает, что лишь изобразив проблему в виде 
рисунка, мы откинем все не нужное и сможем сами для себя прояснить 
идею. Ден Роем не настаивает на шедеврах изобразительного искусства, 
визуализация, в его понимании, приобретает характер легких, схемати-
ческих набросков "на салфетке", которые отображают суть необходимой 
к изложению идеи [Обзор книги "Dan Roam. The Back of the Napkin: Portfo-
lio Hardcover" // Київстар Бізнес : дайджест 2009. – 2008. – № 2]. 

Человек всегда стремится все визуализировать. Осознанно или нет, 
это другой вопрос. Но с первобытных времен человек с самого раннего 
возраста воспринимал безальтернативно окружающее его визуальные 
образы, как "ultimate reality". С появлением письменности "нужно было 
постоянно сверять реальность с ее культурной репрезентацией". Лого-
кратия стала доминировать над видеократией. Но с развитием кино, как 
утверждает Маршал Маклюэн, все вернулось к торжеству видеократии. 
Мир теперь не впереди нас, мир снова вокруг нас. Ярким примером неос-
поримой реальности может стать те же видеообразы [Генис А. Вавилон-
ская башня. – М. : Независимая газета, 1997. – С. 131–141]. Мы не просто 
теперь визуализируем наши воспоминания, проигрывая их в памяти. Мы 
создаем из них реальность. Неоспоримую для других, но такую дорогую и 
ценную для нас. Арнхейм в своей работе "Искусство и визуальное вос-
приятие" пишет, что тяга к визуализации схожа с тягой к интеллектуаль-
ному познанию. Более того, он утверждает, что: "… на обоих уровнях – 
перцептивном и интеллектуальном– действуют одни и те же механизмы. 
Следовательно, такие термины, как "понятие", "суждение", "логика", "аб-
стракция", "заключение", "расчет" п т. д., должны неизбежно применяться 
при анализе и описании чувственного познания" [Арнхейм Р. Искусство и 
визуальное восприятие. – М. : Прогресс. – 396 с.]. 

Одним из ответов на вопрос заглавия является утверждение, что и в 
"царстве слепых от рождения" астрономии все равно рано или поздно 
возникла бы, например, в результате исследования такого земного 
явления как приливы и отливы. Это привело бы к открытию слепыми 
факта существования Луны, как астрономического объекта. Но этого 
все же не достаточно для такого утверждения для общества слепых от 
рождения. Для них не существует внешнего способа различения абст-
рактного и визуального, т.е. абстрактные понятия без противопоставле-
ния визуальным образам едва ли будут корректно соотносится с при-
вычными философскими абстракциями. 

Однако, наличие оптических иллюзий наоборот ставит под сомнение 
тезис об абсолютизме визуального образа. И выходит парадокс, что 
если все, что бы мы не рассматривали переходит из абстрактного в 
визуальное, а визуальное способно обмануть восприятие, чему верить?  

Абсолютность визуального образа не опровергается, а подтвержда-
ется визуальным парадоксом. Здравый смысл к сожалению или к радо-
сти покоится на визуальном, а не абстрактном. Здесь здравый смысл 
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(визуальное) не совпадает с истинным (абстрактным). Это снова проти-
воречит здравому смыслу о здравом смысле. 

Наука, которая возникла и продолжает существовать как есть система 
абстракций, направленная на преодоление догматов здравого смысла. 
Но это не простая задача и оно идет с переменным успехом, ибо сами 
логические абстракции должны согласовываться со здравым смыслом, 
который есть результат оперирования визуальными образами. 

 
А. С. Безман, студ., 

Національний університет "Києво-Могилянська академія" 
аlice.bezman@gmail.com 

 
РЕФОРМУВАННЯ ОСВІТИ:  

КОНТИНЕНТАЛЬНА ФІЛОСОФІЯ ТА ACADEMIC WRITING 
 
В січні цього року вітчизняні інтелектуальні кола сколихнула звістка 

про виключення філософії зі списку обов'язкових дисциплін. Навколо 
новини розгорнулися масштабні дискусії: бути чи не бути філософії у 
вишах? Ці дискусії мали декілька важливих наслідків: по-перше, висвіт-
лення подій в ЗМІ привернуло увагу до філософії; по-друге, міркування 
щодо категорії кількості (скільки студентів тепер слухатимуть філосо-
фію?) стимулювало міркування щодо категорії якості (як філософію 
викладають?). Я хочу зосередитися саме на останньому питанні, тобто 
на питанні про якість філософської освіти в Україні.  

В контексті реформування української філософської освіти мене 
найбільше цікавить підхід до написання філософських текстів. Я бачу 
проблему в тому, що юні вітчизняні фахівці не завжди сприймають фі-
лософський текст як науковий. Внаслідок цього, роботи українських 
випускників-філософів не завжди відповідають стандартам міжнародної 
академічної культури, що призводить до зниження конкурентоспромож-
ності наших фахівців. 

Цю проблему варто розглянути в контексті суперечки між аналітич-
ною та континентальною традиціями: на мою думку, наша манера напи-
сання філософських текстів надто прив'язана до континентальної тра-
диції філософування. Саме виходячи з останнього, я хочу запропонува-
ти власний варіант вирішення зазначеної проблеми. 

Розглядаючи українську філософію як частину континентальної тра-
диції, я спиратимуся на роботу С. Крічлі, "Вступ до континентальної 
філософії" [Крічлі С. Вступ до континентальної філософії / пер. з англ. 
Вадима Менжуліна. – К. : ТОВ "Стилос", 2008. – 152 с.]. Крічлі виокрем-
лює кілька принципових рис континентального філософування, серед 
яких є і специфічне ставлення до наукових текстів.  

Континентальні філософи орієнтуються передусім на історію філо-
софії. Вони більшою мірою фокусуються на персоналіях, а не на про-
блемах. Вихований у такій традиції філософ, зацікавлений, приміром, 
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поняттям екзистенційного жаху, радше візьметься за написання роботи 
"Еволюція поняття жаху: від К'єркегора до Сартра", аніж ризикне ство-
рювати власний "Страх і трепет". В українській філософській освіті та-
кий підхід яскраво відображається в реферативному характері більшості 
письмових завдань, які отримують студенти. Головна небезпека тут 
полягає в формуванні страху перед самостійним мисленням: юні фахівці 
не вчаться формулювати наукові проблеми, не вважають за потрібне 
аналізувати поняття безвідносно до персоналій, звикають до того, що 
оригінальні ідеї подаються в контексті аналізу спадку відомих мислителів. 

Ще одна істотна відмінність континентальної філософії від аналітич-
ної філософії полягає в тому, що перша тяжіє до літературності, тоді як 
друга більш схильна до жорсткої систематизації, чіткого структурування 
і строго логічного викладу. Українські студенти, які приділяють досить 
мало уваги таким дисциплінам як логіка, філософія мови і не дуже ува-
жно вивчають історію аналітичної філософії, дещо обмежують свій ар-
сенал навичок аргументації, логічного доведення і спростування, тощо. 

Саме ці риси: більша увага до персоналій, ніж до проблем, реферу-
вання замість самостійного аналізу, більша літературність, ніж логіч-
ність – яскраво проявляються у ставленні до написання наукових текс-
тів багатьма юними вітчизняними філософами. 

Враховуючи вищесказане, я хотіла би поставити наступне питання: 
як розвинути у нашої філософської молоді здатність писати оригінальні 
і, що принципово, наукові тексті, лишаючись при цьому в рамках конти-
нентальної традиції?  

Відповідь досить проста: філософська освіта повинна передбачати 
ґрунтовне вивчення академічного письма. Студенти мусять не тільки 
читати чужі тексти і практикувати написання власних, але й отримувати 
систематизовану інформацію про те, як ці тексти писати. Вони повинні 
бути детально ознайомлені з міжнародними стандартами Academic 
Writing. Між науковим дослідженням та літературним твором потрібно 
провести чітку межу, роз'яснивши, що в той час, як цінність останнього 
може полягати в самій лише формі (оригінальність викладу, поетичність 
звучання, багатство мови), цінність роботи науковця – передусім в змі-
сті і силі доведення. Академічне ж письмо є особливим типом написан-
ня текстів, що передбачає відображення науково-пошукового процесу 
та документацію наслідків дослідження [Monipally M. M., Badrinara-
yan Sh. P. Ademic Writing: A Guide for Management Students and Resear-
chers. – New Delhi : Response Books, 2010. – Р. 4]. 

Я переконана, що розширення переліку філософських дисциплін за 
рахунок курса "Академічне письмо" дозволить молодим фахівцям з кон-
тинентальної філософії краще ознайомитися з необхідним для наукової 
роботи аналітичним інструментарієм й розвинути навички систематизації і 
аргументації. Це, безперечно, позитивно вплине на ступінь самостійності 
мислення вітчизняних спеціалістів, підвищуватиме оригінальність і якість 
їхніх робіт, що, в свою чергу, призведе до підвищення конкурентоспромо-
жність українських фахівців на міжнародній філософській арені. 
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Т. М. Бурлаченко, студ. 
Дніпропетровський  національний  університет  імені О. Гончара 

Burlachenko_t@i.ua 
 

ФИЛОСОФИЯ: МЕЖДУ АНАРХИЗМОМ И ИДЕОЛОГИЕЙ 
 

Спор о первичности истины или свободы воли издавна был опреде-
ляющим для понимания начала, устанавливающего ход событий и по-
рядок вещей. Задолго до того, как вопрос политической и гражданской 
самоидентификации мог стать вопросом философским, противоречие 
между предвечными законами разума и свободой, как основой деяния – 
человеческого ли, божественного ли – легло в основу метафизических 
диспутов. Кажется, в социально – политическом измерении эта тема 
лишь обретает новое дискурсивное оформление, однако в истоке сво-
ем остается глубоко связанной с фундаментальными вопросами, опре-
делившими облик историко-философского наследия Запада.  

Сегодня, в попытке осмыслить историю минувших веков и, в то же 
время, сталкиваясь с фактами, явно свидетельствующими о неспособ-
ности человека учиться на своих ошибках, стоящий перед лицом абсу-
рда Homo Sapiens стремится избежать подверженности любым идеям, 
которые явно или не неявно предваряли бы его мысль, равно как и его 
дело. В связи с этим, бунтарская установка, отвергающая авторитеты и 
предполагающая борьбу с властью дискурсов, оказывается сама собой 
разумеющейся.  

Известно, что идея бунта, как философский концепт, наиболее 
привлекала представителей анархической позиции – Михаила Баку-
нина, Альбера Камю. Бунт мыслился ими как акт утверждения свобо-
ды, понимаемой в качестве естественного состояния человека. Исти-
на, собственно, рассматривалась как свобода, противопоставляемая 
абсурду, или, в более узком значении, – бессмысленности формаль-
ных общественных устоев и норм, определяемых законодательством 
конкретного государства.  

Однако, при попытке воплощения в действительность идеалов ана-
рхизма, велик риск незаметного переворачивания философских конце-
птов, обосновывающих их, с ног на голову: требующие изменений со-
циальные устои обретают провидцев из рядов тех, кто не знает разли-
чия между философией бунта и бунтом, как образом мысли. Анархизм, 
предполагая свободу слова и действий в качестве своей основы, в 
противовес ее запрету и идеологическому гнету, сам оказывается свое-
го рода идеологией, как только бунт понимается в качестве необходи-
мого атрибута философии. Если мыслитель становится бунтарем, а 
бунтарь – общественным лидером, общество оказывается на пороге 
момента, когда он начнет авторитарно насаждать свое учение – возмо-
жность убедиться в этом в XX веке выпадала не единожды. Философ, 
пробующий себя в амплуа вождя масс, увы, только в трудах Платона 
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выглядит оригинально – не так важно, будет ли это руководитель тотали-
тарного государства, либо представитель левых анархических взглядов.  

Среди базовых положений, привнесенных мыслителями постструк-
турализма в современное культурное пространство – осознание отно-
сительности любого текстового содержания, беспринципность наличия 
логики связи между отдельными его блоками, тождества между частя-
ми и объединяющих их целым. Будучи необыкновенно жизненными в 
сфере эстетики, они, однако, едва ли коснулись института политики, 
который продолжает имитировать целостность и внутреннюю непроти-
воречивость продукта своей деятельности. Ситуация оказывается 
крайне парадоксальной, когда последний выражается в призыве к 
опровержению идеологии и свободе самовыражения: идеология бунтует 
против себя самое, ввергая в порочный круг каждого, кто метается в 
попытках узреть истину либо свободу в основании собственной позиции.  

Но, путь философа, возможно, не лежит через плоскость одной из 
указанных альтернатив, предполагающих любо авторитаризм слова, 
либо авторитаризм стиля социального поведения. Скорее, он пролегает 
по их обратную сторону, ибо дело философствующего есть то, ради 
чего совершается бунт и то, что подавляется идеологией. Если заду-
маться о топосе философии в поле нарративов, актуальных для фор-
мирования общественной самоидентичности, то мы найдем ее, вернее 
всего, в точке покоя между двумя формами вышеуказанных политичес-
ких стратегий. Любой социальный дисбаланс своим прямым следстви-
ем имеет сдвиг этой точки в ту или иную сторону и всякая тяжба, при-
нимая облик борьбы за идеализируемые отношения, подобные райс-
ким, на деле исподволь разрушает фундамент межчеловеческих связей 
в их конкретике.  

Не концепции распределения власти в обществе, но, скорее, ком-
плекс морально-нравственных отношений является подлинным пред-
метом философии. Соответственно, межличностная этика, не измеря-
емая по мерке "последней правды" или "свободы" такого сорта, являет-
ся наиболее плодотворной почвой для осознанного выбора вектора 
развития социального строя его членами, и, с другой стороны, – важ-
нейшим из условий, необходимых для формирования высокого про-
фессионализма в философском сообществе. В противоположность 
попыткам дать философское обоснование бесчисленным политическим 
движениям, необходимо переоценить значимость стремления поиме-
новать кратос, извне устанавливающий закономерности общественного 
взаимодействия, нередко напоминающие о временах Вавилонского 
строительства. Провозгласив смерть Бога, Фридрих Ницше возвратил 
человеку истину и волю, посредством которых он должен себя обрести, 
а не утратить, доказывая реальность их существования в виде идеаль-
ных эйдосов. Постмодернизм, будучи в истоках своих во многом обязан 
ницшеанству, имеет все основания для видоизменения концепта миро-
вой политики, противопоставляя "практику свободы" М. Фуко и "истину 
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События" Ф. Гваттари и Ж. Делеза (понятую, как единственно коррект-
ное прочтение платонизма) стратегиям, чья цель остается трансценде-
нтной социальной реальности. 

Любой возможной политической позиции предшествует, рожденный 
в греческих полисах, способ личностного и, основанного на нем, граж-
данского самосознания через почитание мудрости. В этом ракурсе, 
бунтарство Камю имеет общую точку схождения с платоновским тота-
литаризмом. Впрочем, им обоим можно противопоставить путь золотой 
середины и принцип меры Аристотеля, памятуя о том, что именно он 
является отцом метафизики – корневища тех самых извечных вопро-
сов, полагание которых в политической плоскости, вместо плоскости 
онтологии, имеет своим следствием коллапс системы. 

 
О. М. Головко, студ. 

Чернівецький  національний  університет  імені Ю. Федьковича 
ksenoj@i.ua 

 
ЕКЗИСТЕНЦІЙНИЙ ХАРАКТЕР ВІТЧИЗНЯНОЇ ФІЛОСОФІЇ 

 
У вітчизняній філософії, що пройшла самобутній і складний шлях ро-

звитку, відобразились культурно-історичні впливи ще руської доби. Для 
нашої філософської думки характерне своєрідне відставання від прові-
дних тенденцій західної філософії. Так, вона зазнала значного впливу 
спочатку візантійської і античної думки, тільки з останньою ознайоми-
лась об'єктивно пізніше – за багато століть після її згасання, і здійснила 
це знайомство за допомогою першої. Потім був вплив західноєвропей-
ської класичної філософії. Теж з певним відставанням. Хоча оцінювати 
його тільки негативно не можна. Оскільки багато в чому самобутність 
української філософської традиції формувалася на власному питомому 
ґрунті. Звідси й деякі її загальні ознаки. По-перше, вітчизняна філософія 
тісно пов'язана з художньою і релігійною творчістю. Звідси публіцистич-
ний характер багатьох філософських робіт, автори яких далеко не зав-
жди були професійними філософами, а були громадськими діячами, 
письменниками, вченими. По-друге, вітчизняній філософії притаманний 
швидше софійний, аніж епістемний стиль мислення. По-третє, особлива 
увага в ній завжди зверталася на буття людини, тому українська думка 
антропоцентрична. Звідси й інтерес до моральної проблематики. 

У ході розвитку історії згадані вище якості перебували між собою в 
складному взаємозв'язку, набували ознак тієї чи тієї доби. Закономірно, 
що в процесах суспільного розвитку неминуче присутні боротьба, взає-
мовплив і взаємопроникнення різних, іноді взаємовиключних явищ, а 
отже і в мисленні присутня боротьба ідей. Хоча йдеться не про класову 
боротьбу як її представляли в радянській традиції, а саме про протисто-
яння концепцій, підходів, ідеологій. Будь-який прогрес закріплює визна-
чений напрям розвитку, виключаючи можливості багатьох інших. Саме 
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тому кажуть, що історія не знає умовного способу. Хоча для сучасної 
вітчизняної філософської думки все-таки важливо усвідомлено підійти 
до власного спадку, як і до переосмислення подій історичного минулого. 

 Певно, що вибір шляху розвитку пов'язаний з величезною відпові-
дальністю. Тому справжній вибір є результатом складного поєднання 
впливів зовнішньої дійсності (об'єктивного характеру) і суб'єктивного 
багатства внутрішнього світу людини, разом з її соціальним досвідом і 
моральними навичками. У процесі вибору розкривається справжнє мо-
ральне і духовне багатство особи, стійкість або ж аморфність її переко-
нань. Саме вільний вибір ніби випробовує на міцність такі складові вну-
трішнього світу людини, як відповідальність, честь, совість, гідність то-
що. Поняття свободи фактично поєднує усі найважливіші соціальні про-
яви індивідуальності. Не слід забувати звичайно й інші феномени, опи-
сані Е. Фроммом – "свободу від" (на відміну від конструктивної і свідомої 
"свободи для") і втечі від свободи. Це виразно проявилося в радянський 
період вітчизняної історії, відбившись і на філософському мисленні, 
підпорядкувавши останнє ідеології.  

 За природою людина вільна, однак історія свідчить, що на практиці 
вона так чи інакше скована різними обмеженнями. Жорсткі політичні, 
економічні, інші норми суспільного життя повсякчас обмежують її індиві-
дуальність, нерідко видаючи спосіб існування схожий на такий, як в усіх, 
за єдино правильний, знеособлюючи індивідуальність. Тож справжня 
свобода пов'язана з альтернативою: залишатися самим собою попри всі 
впливи суспільства зайнявши нонконформістську позицію, або стати 
таким, як усі, пливти за течією, бути згодним (хоч і не завжди в згоді) з 
вимогами домінуючих суспільних норм і втратити самого себе, відмови-
вшись від своєї свободи й індивідуальності. Подібні колізії так чи інакше 
знаходимо у вітчизняній філософській думці, представники якої нерідко 
знаходили шлях реалізації на чужині, в служінні іншим державам. Вод-
ночас багатьох самобутніх авторів, які не зраджували собі, чужі держави 
переслідували, а то й знищували. 

Більшість філософських вчень розглядали свободу як бажану ціль 
індивідуального й суспільного буття. Людина завжди може перевершити 
саму себе, стати чимось більшим, ніж вона є, принаймні вийти за певні 
усталені межі. Це єдине справді варте завдання, яке вона може перед 
собою поставити. І, хоча все в цьому світі, звичайно, руйнується і вми-
рає в силу скінченності самої людської екзистенції. Людина тим не менш 
може навчитися жити і любити з постійним усвідомленням крихкості 
свого буття і незахищеності самої любові. Справжня філософія, а наша, 
з її кордоцентризмом, тут взагалі вигідно вирізняється, завжди перебу-
ває в такому моральному просторі, а не просто в сфері чистого теоре-
тичного мислення. 

Тому й знаходимо в українській філософії вчення, що ніби вилучають 
індивіда з суспільно-історичного процесу, абсолютизуючи його особисто 
неповторний світ. Це спостерігається в різних суспільствах в своєрідні 
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кризові періоди їх розвитку, прикладом чого може слугувати еллінізм, 
коли наявна були дисгармонія особи і суспільства. І справа тут, звичайно, 
не в принциповій несумісності індивідуального і суспільного, абсолютної 
самодостатності індивідуального, а в суспільних умовах, що суперечать 
людській природі. Метою суспільного прогресу саме й є подолання цих 
несприятливих умов і відкриття простору творчим силам людини. 

У сучасному суспільстві намітився сплеск технократичних настроїв, 
що ставлять під сумнів не тільки істинність діалектико-матеріалістичного 
світогляду, з яким раніше асоціювалося, а іноді, на жаль, і досі, філо-
софське мислення, але й доцільність існування самої філософії. 

Завдання, що стоїть зараз перед вітчизняними філософами, це пе-
редусім розробка світоглядних, методологічних проблем, присвячених 
розкриттю сутності людини, соціальної справедливості, свободи, рівнос-
ті, закономірностей і смислу історичного процесу, духовного життя сус-
пільства і особи, проблем смислу життя тощо. Ці всі питання не можуть 
втратити актуальності. 

Звичайно, філософія, вивчена як навчальний курс і засвоєна, напри-
клад, студентом, не визначає автоматично його світоглядних засад. Але 
набуте знання допомагає йому осмислено ставитись до світу, до інших 
людей, до себе, зрештою виробити світоглядні орієнтири, настільки 
необхідні в сучасному плинному світі. 

 
В. О. Добровольська, студ. 

Київський  університет  імені Бориса Грінченка 
valeredob@yandex.ru 

 
МОРАЛЬ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ 

 
Соціум дедалі більше характеризується інноваційними процесами, 

які охоплюють усі сфери суспільства, особливо тими, що дотичні до 
застосування інформаційних технологій. Сучасні електронні засоби 
масової інформації зробили простір комунікації глобальними, але він 
дедалі більше заповнюється псевдо спілкуванням. Низка інформаційних 
повідомлень в Інтернеті та ЗМІ має характер прямої вербальної агресії. 
Глобальність явища комунікації означає, що вона стала проблемою 
виживання подальшого поступу людства. 

Україна на даному етапі розвитку знаходиться в стані розвитку, що 
дає змогу інтегрувати внутрішні рушії становлення постіндустріального 
суспільства. 

Інформаційне суспільство в Україні задеклароване в розділі 13 Про-
грами інтеграції України в Європейський Союз. Відповідно до цієї Про-
грами розвиток інформаційного простору в нашій країні визначається як 
станом інформаційних технологій (програмно-технічні засоби доступу до 
інформації, телекомунікаційна складова тощо), так і кількісним та якіс-
ним складом доступних на ринку інформаційних продуктів. 
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На думку автора, Україна має розвивати свої інформаційно-технічні 
навики, не тільки для прокладання курсу до євроінтеграції, але й для 
особистого визначення рівня в пошуку нових перспектив. 

Новим етапом розвитку еволюції став Інтернет, який зробив рево-
люцію і зміг створити окремий осередок суспільства. Сумніви автора 
щодо позитивної ролі Інтернет – середовища можуть бути аргументова-
ні вченням Маршала Маклюена, вченого, який заклав основи теорії 
комунікації, ще в 1960-х говорив про те, що через величезну швидкість 
поширення інформації світ стискається й перетворюється на "глобальне 
село". Сьогодні це вже не метафора, а спосіб життя сучасного суспільс-
тва. Люди з різних куточків однієї країни або цілої планети не просто 
поінформовані про справи один одного, ніби вони живуть по сусідству в 
одному селі. Вони ще нерідко і втручаються в ці справи, як у свої власні. 
Соціальні мережі – це теж "глобальні села". Живучи в них, люди волею-
неволею стають "односельцями" – спільнотою, в якій виникають свої 
симпатії і антипатії, форми спілкування, засади тощо. Тобто, соціальна 
мережа диктує користувачам якісь правила співіснування. 

Інтернет середовище дає змогу людям почувати себе "вільними", 
хоча ця якість може працювати проти нас. 

Автор наголошує, що не всі задоволені потребами, які споживають-
ся. Можливість бути "вільними" має свою ціну. Таким чином, за теорією 
Маклюєна, суспільство саме створює окремий світ, з іншими потребами, 
потребами, паралізованими емоціями, закритою індивідуальністю та 
деградацією вербального спілкування. 

Автор вважає, що "новий світ" – це новий етап, в якому люди – це 
продукт, який купують і продають за допомогою реклами. 

Специфіка такої моделі поведінки не дає бути вільним у віртуально-
му просторі, а лише створює ілюзію.  

Отже, на думку автора, все зводиться до загального консенсусу, а 
саме: з часом, коли Інтернет стане невід'ємною частиною суспільного 
життя, соціум стане синтезом органіки і механіки. 

 
М. В. Кірізвас, студ. 

Дніпропетровський  національний  університет  імені Олеся Гончара 
masha.kirizvas@gmail.com 

 
ФІЛОСОФ СЬОГОДЕННЯ 

 
Філософ завжди за межами свого часу. Він або випереджує його, або 

говорить про те, що, здавалося б, вже давно стало минувщиною. Коли 
ми чуємо слово "філософ", на думку одразу ж спадає посивілий дивак у 
старому одязі, який або усамітнюється на гірському схилі наче Заратус-
тра, або блукає з ліхтарем серед людної ринкової площі. 

Видатні мислителі оголосили про кінець історії та кінець філософії, у 
продажу з'являється оновлена модель Iphone, десь знімають ще один 
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сезон ще одного серіалу про вампірів… А з філософією що трапилось? 
Вона, на думку суспільства, – щось надзвичайно недоречне та нереаль-
не. Дійсно, коли говориш, що навчаєшся за спеціальністю "Філософія", в 
очах співрозмовника читаєш щире здивування і, навіть більше – неро-
зуміння: "Невже філософи ще існують?!" 

Дійсно. Буття філософії – потужний контраргумент сьогоденню з йо-
го по-постмодерному зухвалим та зневіреним обличчям. Здається, нині 
філософія "працює" всупереч прагматичним настроям суспільства. 
Особливо, коли мова йде про сучасне українське суспільство. Незва-
жаючи на те, що філософія лишається нормативною дисципліною, рі-
вень філософської культури суспільства вкрай низький. І мова навіть не 
про масовість та елітарність філософії, адже "справжня" філософія 
завжди буде елітарною. Справа в тому, що людство перестало зверта-
тися до артезіанських глибин своєї думки (філософія, як відомо, відби-
ває потяг до консюмеризму та телевізору). 

Що стосується сучасного українського суспільства, прірва між суспі-
льством та філософією – причина тієї соціально-політичної ситуації, яку 
нам доводиться спостерігати. Філософія – самоствердження людини у 
вічності, але, вічність стає блідою на тлі кривавого сьогодення. Зрозумі-
ло, коли людина намагається зберегти своє життя, філософія – останнє, 
про що вона думає. Шлунок, зазвичай, перемагає голову. Та це не дає 
права сучасним українцям ігнорувати одвічні проблеми буття та забива-
ти останніх мамонтів-філософів. 

Філософія може зупините падіння у прірву, але це залежить від того, 
чи хоче цього людина і чи готова вона докладати зусиль. Філософ сього-
дення не може бути пастухом, завдання якого – догляд за вівцями. Філо-
соф сьогодення зранку вдягає краватку та йде на роботу. На перший 
погляд, він нічим не відрізняється від пересічного українця. А це й не 
дивно: якщо ти живеш у суспільстві, ти живеш його законами. Філософ 
сьогодення не відсторонюється від "суєтних" справ – він, як і кожен, має 
обов'язки та проблеми. Головне – те, що філософ запитує, і цей стан 
постійного запитування гравіює культуру його мислення, його філософу-
вання. Філософ сьогодення – академік або менеджер, не може дозволити 
собі ховатися від життя десь у лісі. Філософ сьогодення – сміливий та 
ввічливий, сильний та терплячій. Він має по-звіриному гостре передчуття 
катастрофи. І він готовий працювати, працювати багато та самовіддано. 

Українське суспільство сьогодні і виснажене, і натхненне. Та коли 
цивілізаційний вибір уже зроблено, постає завдання вчитися скеровува-
ти свої внутрішні ресурси на нові, надзвичайно складні, завдання. Вони 
вимагають мужності та відваги, адже суспільство дорослішає у процесі 
їх виконання. Що буде надихати сучасних українців на перебудування 
свого життя визначити важко, та все ж економічних інтересів недостат-
ньо. Ні релігія, ні наука не зможуть без філософії скеровувати суспільс-
тво. Саме тому філософ постає у образі того, хто готовий змінювати 
своєю думкою та своїм вчинком суспільство. Це не означає, що основна 
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мета сучасного філософа – перетворення суспільного ладу. Але зру-
шення, навіть незначні – наслідок його роботи. Філософ сьогодення не 
відсторонений від суспільства (хоча з метою самозбереження тримає 
певну дистанцію) – його свідомість переплітається з долями тих, хто 
його оточує. Його буття та буття суспільства пов'язані трагічною спільні-
стю екзистенційної ситуації. Просто філософ виводе на поверхню ті 
глибинні конфліктні моменти буття, які зручніше замовчувати, і які під-
ривають авторитет минулого способу існування. 

Незважаючи на те, що філософ може ззовні не відрізнятися від ін-
ших, його здібності, морально-етичні якості, принципи, що проявляються 
у кожному вчинку, якісно відрізняють його від носія буденного світогля-
ду. Неможливо уявляти мудрість без добра і краси, тому філософ пос-
тає творцем та хранителем цих багатств. 

Однак, проблема усвідомлення суспільством потреби у філософії 
залишається відкритою. Соціально-економічні зрушення неможливі без 
зрушень інтелектуальних, культурних та духовних. І філософ сьогоден-
ня – це філософ майбутнього. І образ сучасного українського філософа 
вкрай суперечливий. Головне, щоб екстатичне суспільство не витоптало 
тендітні паростки філософії. Та дещо дає надію на те, що цього не ста-
неться: філософи досі існують. Мабуть, щось надзвичайно сильне є в 
цих мамонтах, оскільки навіть скоординовані дії міністерств (які чудово 
розуміються на полюваннях та майструванні списів) не призвели до 
бажаного результату. Філософи досі існують, і образ філософа буде 
нести в суспільство тепло, силу та велич. 

 
В. І. Козловська, студ. 

Київський  національний  університет  імені Тараса Шевченка 
fore.ver@i.ua 

 
ВИКЛИК СУЧАСНОСТІ УКРАЇНСЬКИМ ФІЛОСОФАМ 

 
Перед сучасними філософами в Україні залишається велика кіль-

кість невирішених проблем, існує безліч завдань та шляхів для розвит-
ку. Проте потреба є не лише в переосмисленні радянського спадку, 
створенні нових перекладів текстів та виборі нової методології. Філософ 
сучасності вписаний в цю сучасність, він аналізує власну дійсність, дос-
ліджує свою епоху. 

Наразі Україна перебуває у стані, що потребує вивчення, аналізу та 
трактування спеціалістів. Перед нашою країною постають не лише еко-
номічні або ж військові питання, зараз розгортаються трагедії тисяч 
окремих людей. Проблеми свободи волі, необхідності, громадянського 
боргу, життя та смерті, війни та миру, єдності, національної самоіден-
тифікації або відмови від неї на користь інших засобів самовираження є 
зараз наріжним каменем свідомості нашого суспільства. На моє глибоке 
переконання, сучасний український філософ звертає увагу саме на ці 
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аспекти нашого життя, бо вони є початком нового етапу нашої історії. І 
філософи можуть вплинути на те, яким буде цей етап. 

Відповідальність за рішення, які варто приймати, співмірна з тим, на-
скільки терміново необхідно це робити. Тож стан речей потребує актив-
ного занурення в неакадемічні, некласичні філософські проблеми. На-
сущна реальність потребує уваги філософії, якщо ця філософія претен-
дує на те, щоб називатися сучасною. 

Це не означає, що сучаний філософ обов'язково має здійснювати 
епохе, проте наша епоха цого здійснення безперечно потребує. Уні-
кальні зміни в суспільстві, що визначать долю і нашої крайни, і – відпо-
відно – моделі її філософування в подальшому, мають бути адсорбова-
ні, закарбовані в пам'яті. Філософія сьогодення має викристалізуватися 
на грунті вирішення долі країни, на аналізі подій, що хвилюють сьогодні 
її людей. Часом і місцем визначається філософія. 

Багато в чому наша філософська освіта та методологія зберігають в 
собі елементи ідеологічної заангажованості радянських часів. Цілком 
зрозуміло, що в сучасних дослідженнях зміни необхідно мають відбути-
ся в підходах і до філософської освіти, і до наукової діяльності радянсь-
кого взірця. Проте існує також вірогіднсть того, що одна упереджена 
ідеалогія буде просто заміщена іншою. Мета філософів – не допустити 
цього, серйозно поставитися до завдання, що стоїть перед нашим поко-
лінням мислителів: надихатися подіями сучасності, проте створити не-
залежну, самодостатню, акутальну точку зору на базі уроків, винесених 
з нашого досвіду. 

Безперечно, вирішення питань на кшталт того, яку роль має відігра-
вати особистіть філософа в житті держави, призведе до необхідності 
обирати між дією та бездіяльністю, або між інтересами суспільства та 
особистості. Саме тому важливо ров'язати це питання. Філософ не має 
коритися потребам держави, не має робити висновки, корисні для тієй 
чи іншої політичної сили, що обрана виходячи з його власних уподо-
бань. Він має прискіпливо, належним чином оцінити дійсність і винести 
зрілі загальнозначущі судження. Етичні, соціологічні, політичні та психо-
логічні розробки мають бути здійснені в сучасності для того, щоб вивес-
ти розвиток української наукової та філософської діяльності на новий 
етап; і тим, наскільки неупереджено ми поставимося до розгляду актуа-
льних питань, визначиться наскільки значущою, вірною та доречною у 
світовій системі філософських поглядів буде нова українська філософія. 

Отже, українська філософія перебуває у стані розвитку, потребує 
реформувань, змін, актуалізації та – безперечно – вирішення нагальних 
питань окремих індивідів та суспільства загалом, прийняття значущих 
для держави рішень. Наше покоління покликано братися до цієї нелегкої 
справи, відкинувши застарілі традиції, замінити їх новими ефективними 
конструктами та системами. Від того, чи витримає наша країна перевір-
ку на вміння вчасно і доречно приймати рішення, здійснювати реформи, 
залежить доля подальшого існування інституту філософії в Україні. 
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ТРАНСГУМАНІЗМ –  
ЯК СКЛАДОВА СУЧАСНОГО КУЛЬТУРОТВОРЕННЯ 

 
XXI століття – епоха змін та прогресу, в площині якого масова тех-

нологізація диктує світові нові правила життя. Наука дедалі глибше 
перетворюється на безпосередню виробничу силу суспільства. У такому 
процесі наука не стежить за розвитком техніки, а випереджає її визнаю-
чи сучасний поступ матеріального виробництва. 

Сьогоденна філософія трансгуманізму має виразні ознаки філософії 
руху. Вона вимагає дещо більшого ніж просто абстрактну віру людини у 
технічні можливості. Це – філософія перевершення біологічних обме-
жень людини за допомогою технології, а також спроба переглянути суть 
людських здібностей та людську свідомість. 

Стимулом утворення трансгуманізму можна вважати ессе "Дедал: 
наука і майбутнє" (1923) британського біохіміка Джона Холдейна, в яко-
му він описує те, як наукові і технологічні відкриття можуть змінити сус-
пільство і поліпшити положення людини. Важливу роль в наданні транс-
гуманізму його сучасної форми зіграв Роберт Еттінгер. Він поклав поча-
ток руху кріоніки публікацією своєї книги "Перспектива безсмертя" 
(1964). У 1972 році Еттінгер надрукував "Від людини до надлюдини", де 
розглянув деякі можливі поліпшення людського організму. 

Термін трансгуманізм вперше застосував біолог Дж. Хакслі в 1957 ро-
ці. Він назвав трансгуманістом людину що прагне до самовдосконалення 
заради оволодіння новими вміннями та здібностями. У той час цей термін 
не знайшов поширення з 1980-х років використовується в іншому, сучас-
ному значенні, що має фактично протилежний зміст: трансгуманісти це 
люди які не хочуть бути людьми. Ці люди підкреслюють власну назву 
текстуально, називаючи себе не трансгуманістами, а транслюдиною 
(англ. transhuman; щоб уникнути асоціацій з гуманістами), або ж нелюдами. 

Реальний статус трансгуманізму і його філософії можна знайти у 
громадських трансгуманізтичних зустрічах популярних студентських 
груп, таких як Стенфордський університет Трансгуманізтичних Асоціа-
цій, а також в соціальних медіа, де десятки тисяч вчених і технологів 
обговорюють майбутнє Transhuman. 

Термін транслюдина (означає "перехідна людина"), як самосвідома 
істота, вперше детально описаний футуристом FM-2030. Називаючи 
транслюдей "першим проявом нових еволюційних істот", FM вказує на 
такі ознаки транслюдяності, як поліпшення тіла імплантантами, безста-
тевість, штучне розмноження та розподілену індивідуальність. 



 19

За початковим визначенням FM, транслюди не мають бути більш 
орієнтованими на майбутнє або найдосвідченішими технологічними 
людьми, а також не обов'язково повинні усвідомлювати свою "сполучну 
роль в еволюції". Однак, мірою того, як ідеї FM поширювалися і все 
більше людей починало вважати себе трансгуманізтами, поняття тран-
слюдина стало включати в себе аспекти самоідентифікації та активної 
діяльності, що вказані у визначенні: транслюдина – людина, яка активно 
готується стати постлюдиною, достатньо проінформована, аби побачити 
в майбутньому радикально нові можливості, вона підготовлена до них і 
використовує сучасні можливості задля самовдосконалення [Leslie J. 
The End of the World: The Ethics and Science of Human Extinction. – New 
York : Routledge, 1996. – P. 153]. 

Трансгуманісти вважали себе транслюдьми, позаяк вважали що мо-
жливості людського тіла й розуму вже значно збільшились через вико-
ристання безлічі сучасних інструментів. Очікується подальший прогрес у 
створенні та використанні нових глобальних систем зв'язку, а також 
методів модифікації тіла і продовження життя.  

Однак, є відмінність між траслюдиною і постлюдиною. Відомий фу-
туролог і винахідник Реймонд Курцвейл вважав що безперервно прис-
корений технічний прогрес уже до 2050 років дозволить створити пост-
людину, здібності якої будуть принципово відрізнятися від здібностей 
сучасних людей. Особливо в цьому допоможуть генна інженерія, моле-
кулярна нанотехнологія, створення нейропротезів та прямих інтерфей-
сів – "комп'ютерного-мозку" [Kurzweil R. The Singularity Is Near. – New 
York : Penguin, 2005. – P. 191]. 

Постлюдина – це людський нащадок, який модифікований до такої 
міри, що вже не є людиною. Постлюдина володіє кращими розумовими 
та фізичними можливостями, ніж звичайна людина. Це – людина-геній з 
достконалою пам'яттю тіло якої не буде піддано захворюванням і не 
буде рухнуватися з віком. Це – людина з більшою мірою відчувати емо-
ції, навколишній світ. 

Засоби, які трансгуманісти прагнуть використовувати для перетво-
рення людей на постлюдей включають трансформації зокрема: молеку-
лярна нанотехнологія, генна інженерія, штучний інтелект, економічні 
винаходи (такі як ф'ючерси на ідеї, спільна обробка інформації); (Ф'юче-
рси на ідеї – це ринок, на якому люди будуть робитимуть ставки на нау-
кові гіпотези або передбачення щодо майбутнього, відтак, формуючи 
узгоджену думку) [Leslie J. The End of the World: The Ethics and Science 
of Human Extinction. – New York : Routledge, 1996. – P. 138]. 

Трансгуманізм – це практична філософія, яка може бути утилітар-
ною. Тому є безліч способів реалізації її у людському житті, зокрема: 
використовувати дієти та вправи для поліпшення здоров'я і збільшити 
тривалість життя, укласти договір на кріонічну заморозку, заробляти 
інвестуючи в акції технологічних компаній, використовувати ліки для 
зміни настрою і характеру, або ноотропні препарати для поліпшення 
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розумових функцій, вчитися з користю використовувати нові інформа-
ційні технології тощо. 

Головною метою трансгуманізму є нескінченне вдосконалення лю-
дини з використанням усіх можливих для цього засобів. Для досягнення 
цієї мети трансгуманізм пропонує: підтримувати технічний поступ і не 
дати йому зупинитись, вивчати досягнення науки й техніки, розширюва-
ти свободу кожної окремо взятої людини, якомога більш віддалити, а в 
ідеалі – скасувати процеси фізіологічних змін, дати ій право вирішувати, 
коли вмирати і чи вмирати взагалі тощо. 

Слід зауважити, що попереднє людське життя поліпшиться лише за 
умови збільшення можливості окремих людей усвідомлено змінювати 
себе і своє життя у відповідності з проінформованими бажаннями. 
Важливо, аби люди розуміли між якими варіантами вони можуть виби-
рати. Освіта, свобода інформації, інформаційні технології, ф'ючерси 
на ідеї і посилення інтелекту, здатні посприяти людям зробити більш 
інформований вибір. 

 
І. Р. Лазоревич, студ. 

Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича 
irynalazorevych@ukr.net 

 
ЯКИХ РЕФОРМ ПОТРЕБУЄ  

ВІТЧИЗНЯНА ФІЛОСОФСЬКА ОСВІТА І НАУКА 
 

Тільки дитина може задати філософське запитання. Чому? Тому що 
дорослі уже мають вкоренілі у свідомості стереотипи, культурні цінності, 
звичаї. Якесь запитання ми можемо задати, – якесь ні. А діти все мо-
жуть. Тому то й говорять про те, що філософія починається там, де є 
зацікавленість.  

Давайте говорити відверто: не багато людей зараз відчувають пот-
ребу у філософії. Приземленість і поверховість – ось дві основні харак-
теристики, на жаль, більшості. Сьогодні філософія не найпрестижніший 
шлях який можна обрати, от його й не обирають. Але вона необхідна. І 
далеко не в тому вигляді, який має. Так, кілька тисяч людей це розумі-
ють. Але як пояснити це 46 мільйонам? 

Щоб говорити про якісь реформи треба відзначити: сучасна філосо-
фія – як Шекспірівський Король Лір. Дітям землі роздав – собі не зали-
шив. Тільки філософія не предмет. Це мислення, мистецтво, вроджена 
потреба людини. Людина філософствувала від самого початку – ще 
задовго до того, як з'явилися перші філософи. Проте, є одна особли-
вість, про яку не можна змовчати – завжди певні історичні періоди на-
в'язували свої форми філософського мислення.  

Сьогодні ми бачимо шалену технологізацію та інформатизацію сус-
пільства. Зараз "раціональна поведінка, як правило, залежить від без-
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перервного надходження потоку даних від навколишнього середовища. 
Воно залежить від можливості індивіда передбачити більш-менш точно і 
чесно наслідки своїх власних дій, індивід повинен бути здатним перед-
бачити, як буде реагувати навколишнє середовище на його дії. Тому 
здоровий розум, як такий, будується на цій людській здатності передба-
чати своє безпосереднє особисте майбутнє, ґрунтуючись на інформації 
з навколишнього середовища. Тому то й необхідно поширювати і розви-
вати філософське мислення не тільки на кафедрах, а й на вулицях. 

"Те, що відбувається зараз навіть в «кращих» наших школах і коле-
джах, свідчить про одне: система освіти безнадійно застаріла. Батьки 
розглядають освіту своїх дітей як підготовку їх до майбутнього життя. 
Вчителі попереджають, що погана освіта різко знизить шанси дитини 
адаптуватися у світі дня прийдешнього. Урядовці, духовенство та засо-
би масової інформації закликають і попереджують молодь не кидати 
школу, постійно підкреслюючи, що нині, як ніколи раніше, майбутнє 
кожного практично цілком і повністю залежить від отриманої ним освіти. 
Однак, незважаючи на всі розмови про майбутнє, школи наші звернені в 
минуле і зорієнтовані не так на нове суспільство, як на систему, що вже 
віджила себе" [Тоффлер Э. Шок будущего / Э. Тоффлер ; [пер. П. С. Гу-
ревич]. – М. : ООО "Издательство ACT", 2002. – 432 с.]. 

Давайте коротко розглянемо якою є сучасна вітчизняна філософія, 
щоб зрозуміти, яких реформ вона потребує. По-перше: філософія – не 
наука, це вид літератури, який не має ні строгого методу ні визначеного 
предмету і тому вона займається або феноменологічним описом або 
постмодерністською інтерпретацією.По-друге – філософія не дистанці-
юється від ідеології і відмовляється від пошуку істини – тобто, плюра-
лізм на вершині. По-третє – вона більше не вирішує проблеми, вона 
займається критикою і вільним філософствуванням. 

Про реформи вітчизняної філософської освіти нещодавно загово-
рив міністр освіти Сергій Квіт. І це абсолютно логічне рішення, адже 
для формування світогляду та якісно нових цінностей, на яких б базу-
валося сприйняття майбутнього суспільства змін, потрібно вивчати 
філософію. Не філософознавство, не історію філософії, яку вивчають 
пів року на неспеціалізованих факультетах. Така методика викладання 
залишає хіба що віддалене уявлення про те, що колись був такий 
предмет як "філософія". 

Проте, позиція Сергія Квіта полягає в тому, щоб дати навчальним 
закладам автономію у виборі навчальних дисциплін. Ближчою ж для 
нас є радикально протилежна позиція – Євгена Бистрицького – який 
закликає, що вибір філософії у тому чи іншому закладі не повинен 
бути вільним. Можливо математикам чи інформатикам не потрібна 
філософія в повному обсязі. Можна, банально, обійтися філософоз-
навством. Але вона необхідна для розвитку мисленнєвих операцій. 
Наголосимо ще раз, що під впливом прогресу не підготовлена людина 
може перебувати у шоковому стані.  
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Тому необхідно, по-перше, розширити гілки філософської освіти як в 
університетах, так і в школах. Нам, звичайно, не під силу повторити 
досвід французів у 60-х роках ХХ століття, проте, треба збільшувати 
години живого спілкування з людьми, що формують сучасну філософію. 
Не вивчати по книгах, а запрошувати читати лекції безпосередньо для 
студентів (це стосується не всіх університетів, але, на жаль, більшості).  

Також, слід повернутися до ідей про реформи освіти Гегеля, який за-
кликав готувати школярів та ліцеїстів до майбутнього вивчення філосо-
фії. "Спеціально для навчання в гімназії залишається середня ланка, 
яку потрібно розглядати як перехід від подання і віри (відносно цього 
внутрішньо вагомого змісту) до філософського мислення. Таку середню 
ланку слід було б бачити в обігу з загальними уявленнями, а точніше, з 
формами думки, загальними для філософського мислення" [Гегель Г. В. Ф. 
О преподавании философии в университетах // Гегель Г. Работы раз-
ных лет : в 2 т. Т. 1. – М. : Мысль, 1972. – С. 569]. 

 
В. В. Маляренко студ. 

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова 
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МІФИ НАВКОЛО 

 
Полемічна тема міфа привертає увагу через те, що цей термін над-

звичайно часто використовується, починаючи від "десяти міфів про 
секс", завершуючи "міфами про США" та "про правий сектор". Поширена 
точку зору, що ведеться "інформаційна війна", з обов'язковим розпо-
всюдженням "міфів", у створенні яких одна сторона звинувачує іншу. 

До того ж, в Україні триває процес націотворення та пошуку націона-
льної ідентичності – отже, актуальна тема національно-консолідуючого 
міфа та взагалі "міфів про Україну".Ми послуговуємося думкою Касире-
ра, що необхідно детально вивчити сучасні міфи, щоб "знати ворога в 
обличчя", та додаємо – щоб знати, чи справді це ворог [Кассирер Э. 
Техника современных политических мифов // Политология : хрестома-
тия / сост. М. А. Василик, М. С. Вершинин. – М., 2000. – C. 586]. 

Вирізнимо суттєві риси та функції, які притаманні міфам взагалі. Міф 
має консолідуючу або інтегративну функцію, він об'єднує спільноту то-
тожнім світобаченням та колективними діями, які мають ритуальну фо-
рму [Полисаєв О. П. Архітектоніка сучасного міфу. – Тернопіль : Астон, 
2008. – С. 15]. Він представляє моделі для наслідування [Элиаде М. 
Аспекты мифа. – М. : Инвест – ППП ; СТ "ППП", 1996. – C. 18]. Однією з 
важливих особливостей міфа є здатність мотивувати, нести могутній 
енергійний імпульс. Ця функція корелює з магічною функцією мови, 
описаною Е. Касирером – в політичному міфі, на його думку, вона домі-
нує, як колись в архаїчному: слова повинні не описувати, а заклинати 
[Кассирер Э. Техника современных политических мифов // Политология : 
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хрестоматия / сост. М. А. Василик, М. С. Вершинин. – М., 2000. – C. 581]. 
Як вказує Леві-Строс, міф – це особливий спосіб пізнання реальності. 
Його мета – розв'язання реального протиріччя у нереальному просторі 
міфа. Він пояснює минуле, майбутнє та теперішнє [Мелетинский Е. М. 
Миф и двадцатый век // Избранные статьи. Воспоминания. – М., 1998.  
– С. 421–423]. З категорією міфа пов'язана категорія міфологічного 
мислення: воно базується на наочно-почуттєвих образах та уявленнях, 
воно емоційно-афективне; абстрактні поняття не розвинуті; причинно-
наслідкові зв'язки замінюються зв'язками за аналогією, асоціаціативни-
ми та т. і.; воно не критичнее [Найдыш В. М. Философия мифологии XIX – 
начало XXI в. – М. : Альфа-М, 2004. – С. 464–469]. Міф – це не вигадка, 
а реальність, життя – для тих, хто вірить у нього [Лосев А. Ф. Диалекти-
ка мифа. – М. : Мысль,2001. – С. 35–36]. Нерефлективність світосприй-
няття міфа виводить його з простору раціональної критики. 

Вже М. Еліаде виокремлює сучасний міф, який насправді варто було 
б назвати міфом у наші часи. Мова про прояви певних міфічних архети-
пів та моделей на рівні індивідуального сприйняття у снах, фантазіях а 
також їх існування у новому значенні, наприклад, "ідею месії", на думку 
Еліаде, використовує Маркс для створення образу пролетаріату [Элиа-
де М. Аспекты мифа. – М. : Инвест – ППП ; СТ "ППП", 1996. – C. 182]. 
Сучасні міфи як штучно створені описують Е. Касирер та Р. Барт. Спе-
цифічна інтерпретація цього явища у Ж. Сореля. Більшість дослідників 
певні, що сучасні міфи, зокрема політичні, саме "конструюються" та роз-
повсюджуються з метою маніпуляції. Можна погодитися з тим, що на 
відміну від архаїчних, серед сучасних міфів дійсно можна вирізнити ство-
рені, штучні. Але ми вважаємо, що існують також міфи, які утворюються 
подібно до архаїчних, спонтанно формуючись в масовій свідомості.  

Б. Малиновський, Е. Касирер, К. Флад та інші дослідники підкреслю-
вали, що потреба в міфі найбільша саме у кризові моменти, у складних 
суспільних обставинах [Полисаєв О. П. Архітектоніка сучасного міфу.  
– Тернопіль : Астон, 2008. – С. 108]. Саме така ситуація склалася в нашій 
країні. Тому в Україні надзвичайно велика потреба в міфології. Напри-
клад, історики з проекту "Лікбез. Історичний фронт" стверджують, що до 
них звертаються з бажанням легітимувати свою віру у "теорії" про над-
звичайну давнину та історичну цінність України, на зразок того, що Ісус 
Христос був Укром. Історики пояснюють це тим, що за допомогою таких 
міфів громадяни намагаються подолати кризу національної самоіденти-
фікації, довести собі повноцінність власної країни [Герман О. Разрушите-
ли мифов. Исторический фронт // Человек. – 2014. – № 41. – С. 15]. Для 
самоствердження слугує і міфологізація подій навколо Майдану. Цілком 
можливо, що цей міф сформувався спонтанно. Новий міф зумовлює ви-
никнення нового ритуалу (наприклад, кричати формулу "Слава Україні! – 
Героям Слава!") Якщо є міф Майдану як своєрідної переможної битви за 
справедливість, з'являється спокуса кожен раз діяти в такий спосіб, не 
аналізуючи, чи це доречно, уподібнюючи цей шаблон прадавнім ритуа-
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лам викликання дощу. Варто додати, що серед міфів є такі, що сприяють 
націотворенню та пошуку ідентичності, та такі, що заважають. Серед 
перших – наприклад, Майдан чи Небесна Сотня як міфеми. Серед других 
– міфи про "гейропу", "совків" або "бендерівців" про те, що всі наші біди 
походять з СРСР, або СРСР був "золотим віком", міф про дві України. 

Отже, в Україні існують численні міфи. Не всі вони являють собою 
продукт міфотворчості як політичної технології. Одні з них мають позити-
вне значення для націотворення, інші здійснюють деструктивний вплив. І 
ті і ті несуть потужній енергійний імпульс, імператив; спираються на обра-
зи та емоції; існують начебто поза часом, пояснюючи певне явище за 
міфічною логікою. Перші виконують важливі функції – національно-
консолідуючу; мотивуючу; дають модель поведінки, яка мусить допомогти 
в важкі часи; Очевидно, що передчасно казати про можливість їх остато-
чної "деконструкції", заміни раціональними факторами, не тільки через 
особливості міфу, які перешкоджають рефлексії та спростуванню, але й 
через їх необхідність. Зустрічається думка про те, що такі міфи слід вико-
ристовувати або навіть "створювати" [Дев'ятко Н. В. Міфологічний образ 
України як світоглядно-комунікативний феномен: соціально-філософсь-
кий аналіз : автореф. дис. … канд. філос. наук / Дніпропетр. нац. ун-т 
ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – С. 17; Кочетова Ю. Перепрог-
раммировать Украину. Тяжёлая артиллерия мифов // Человек. – 2014. – 
№ 47. – С. 10]. Автор не поділяє її, адже таким чином ми наближаємося 
до пропаганди. Проте деструктивні міфи, особливо, якщо вони є штучно 
створеними з метою маніпуляції конструктами, повинні бути праналізовані 
з метою виявлення шляхів нейтралізації їх дії, спростування. Ми вважає-
мо перспективним для цього, зокрема, метод прочитання міфа Р. Барта. 
Звичайно, "природними ворогами" міфів може бути підвищення рівня 
освіти в цілому, що сприяє раціональному сприйняттю інформації, та 
стабілізація ситуації в країні, що зменшує потребу в міфах. 

Перспективним є з'ясування механізму виникнення сучасного міфа. 
Актуальне питання можливості розмежування діючих міфів, створених з 
метою маніпуляції та таких, що виникають спонтанно, та, відповідно, 
розробка критерію розмежування. 

 
В. О. Найденко, студ.  
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ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО ФІЛОСОФУВАННЯ В УКРАЇНІ 

 
Варто відзначити, що така не проста ситуація сучасної української 

філософії зумовлена низкою чинників. По-перше, інерція низького поці-
нування перекладацької праці. Для ідентифікації національної філософ-
ської думки необхідно мати власну методично-історичну базу з перек-
ладами творів західних та світових мислителів. Тому важливо покращи-
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ти стан перекладацької праці, вивести її на вищий рівень. Також необ-
хідно брати до уваги той факт, що перекладання здійснюється з древніх 
мов, тому варто мати широку базу кваліфікованих спеціалістів, які від-
мінно знаються на стародавніх мовах для творчого використання філо-
софської спадщини інших народів. По-друге, існує освітня потреба в 
антологіях та підручниках-хрестоматіях із семіотики, епістемології, гер-
меневтики, естетики, етики, філософії релігії тощо. Цей напрям інтелек-
туальної діяльності лише започатковано, проте існує перспектива роз-
витку цієї праці. По-третє, низький рівень розвитку нових мислительних 
підходів, компетенцій та практик. Україні не вистачає інтелектуального 
переосмислення та перетрактування філософських концепцій визнач-
них мислителів та становлення унікальної філософської позиції. Філо-
софські ідеї, теорії, які з'являються в межах національної культури да-
ють уявлення про світосприйняття та світорозуміння нації. Національна 
філософія забезпечує національно-культурну ідентичність, тому так 
важливо мати власну вітчизняну філософську концепцію. Безумовно,не 
можна відкидати основний напрям традиційної української філософії-
філософію серця-який відображає специфіку ментальної свідомості, що 
проявляється в яскравих емоційних формах кордоцентризму, пов'язую-
чи ентузіастичні настанови з чуттєвою сферою, з прагненням охопити в 
обмеженому безмежне, у відносному – абсолютне. Проте не можна 
говорити про широке пропагування "філософії серця" на міжнародній 
інтелектуальній арені. У вітчизняній філософській практиці цей напрям 
активно пропанує Д. І. Чижевський, П. Д. Юркевич, О. В. Ковалевський, 
О. В. Лук'яненко та ін. Українській філософії необхідне дискурсивне та 
диспутивне включення в простір інтелектуального спілкування з про-
блем філософії. Тенденція подібної діяльності вже відбувається. Наразі 
набувають популярності всеукраїнські конференції присвячені стану 
філософської думки та обговоренню актуальних питань, які проводяться 
переважно в вищих навчальних закладах на кафедрі філософії. 

Україна має значний потенціал позиціювання у світовому філософ-
ському просторі. Потужний вклад у дослідженні та становленні філосо-
фії займає Інститут філософії ім.Григорія Сковороди НАН України. Ін-
ститут робить велику справу, залучаючи широкий загал до надбань 
західноєвропейської та світової культури. Вони мовби заново відкрива-
ють світ світових ідей і мислителі мають ще більш розвинути цей аспект 
діяльності, оскільки від нього залежить, чи будемо ми на передових 
позиціях, чи будемо пасти задніх і завжди будемо доганяти. 

І все ж таки віриться, що в недалекому майбутньому Україна зможе 
продемонструвати досягнення в філософській сфері. Адже ця земля ще 
в період "осьового часу" дала античній філософії Анахарсіса – одного із 
"семи мудреців" античної Еллади. Тоді "основна лінія" філософського 
розвитку проходила й через українські землі. Можливо, вона знову по-
вернеться сюди, якщо, звісно, українське суспільство, а, відповідно, й 
влада доростуть до розуміння потрібності філософії. 
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ФІЛОСОФСЬКА ОСВІТА  
В ПРОЦЕСІ ВІТЧИЗНЯНИХ ІННОВАЦІЙ 

 
1. Врахування особливостей. Ні для кого не секрет, що "курс на Євро-

пу" взятий офіційно і міцно. Але в мене виникає питання, чи потрібен він 
взагалі? Звичайно, прагнути до кращого – необхідно, слідувати за ідеа-
лом – потрібно, але як ми знаємо – досягти ідеалу неможливо, то чи 
можливо вважати вже існуючу систему тою, до якої необхідно з такою 
впертістю прагнути, не враховуючи власні особливості?  

Відповідно до нового закону "Про вищу освіту" від 2015 року було ві-
дмінено дію наказу "Про організацію вивчення гуманітарних дисциплін 
за вільним вибором студента" No 642 від 09.07.2009р. та введення ав-
тономії вищих навчальних закладів, натомість, затверджується: "само-
стійність, незалежність і відповідальність вищого навчального за-
кладу у прийнятті рішень стосовно розвитку академічних свобод, 
організації освітнього процесу, наукових досліджень…" [Закон України 
"Про вищу освіту". – Р. І., ст. 1].  

Безперечно, Україні потрібно рухатися від радянського стилю жорст-
ких, не гнучких вимог, але якщо "Наказ" був кроком у правильному на-
прямку, то "Автономія" занадто великим стрибком, особливо з уваги на 
актуальну економічну ситуацію та схильність до всезагальної економії.  

Може здатися, що це питання надто віддалене від власне, філософ-
ського дискурсу. Але, панове, це сама суть! Для того, щоб був якісний 
дискурс – мають бути спеціалісти галузі, для отримання спеціалістів – 
має бути зацікавлення, а для нього – банальна освіченість-опізнаність 
загальної маси населення. Що взагалі відрізняє у навчальному плані 
університет від професійних бурс, знаних як ПТУ? На мою думку, це 
саме наявність, окрім вузько орієнтованих дисциплін, тих, що розвива-
юсь особистість всебічно, саме філософсько-гуманітарного спрямуван-
ня. Але, з огляду на відміну загальнообов'язковості блоку філософсько-
гуманітарних наук, та можливості вищих навчальних закладів самостій-
но обирати чи взагалі скасувати його – виникає серйозна загроза отри-
мати на виході вузькопрофільних, але не освічених у широкому сенсі 
слова спеціалістів.  

2. Зміни мають відбуватися поступово, крок за кроком, підлаштовую-
чись під нагальні вимоги та сподівання. Й варто визнати, що на даному 
етапі історичного розвитку, філософія потрібна нашому суспільству, яке 
переживає тяжкий період становлення, як ніколи. Саме завдячуючи 
філософським наукам – розширюється світогляд, розвивається критич-
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не мислення та творчий потенціал. Саме освічена молодь – те, що мо-
же дати новий ковток і поштовх до прогресу. Не варто позбавляти самих 
себе самої можливості кращого майбутнього.  

3. Прагнення до свободи – це добре, але якісь загально-цивілізацій-
ні цінності мають залишатися та підтримуватися. У законі "Про вищу 
освіту", сама вона визначається, як: "сукупність систематизованих 
знань, умінь і практичних навичок, способів мислення, професійних, 
світоглядних і громадянських якостей, морально-етичних ціннос-
тей…" (Р. І., ст. 1). А отже, держава цим законом затверджує необхід-
ність введення таких дисциплін, що забезпечать розвиток цих самих 
світоглядних і морально-етичних цінностей. Тому, я вважаю, абсолют-
но непослідовним рішення про відміну наказу 2009 року, що, між ін-
шим, дозволяв з переліку запропонованих загальноосвітніх, філософ-
сько-гуманітарних, необов'язкових предметів кожному студенту визна-
читися з власними схильностями.  

Не потрібно забувати, що філософія, в решті решт була базою, з 
якої вийшли всі, без винятку, нинішні науки. Це здатність мислити шир-
ше, це спрямування до ідеалу, мрії, мети, можна назвати як завгодно, 
суть залишається тією, філософські науки – рушійна сила, що допоможе 
нашому суспільству вийти за рамки заїждженої колії, і треба знайти в 
собі відвагу хоча б спробувати.  

4. Загрози:  
– втрата загального рівня освіченості суспільства, що приведе до 

здичавіння та нігілізму; 
– втрата морально-етичних орієнтирів; 
– майбутні "доктори філософії" (мається на увазі третій рівень вищої 

освіти, за новим законом), як не парадоксально, самої філософії можуть 
так і не пізнати; 

– вузькі спеціалісти, не обізнані у можливостях власної держави, не 
навчені любити її любити, будуть шукати кращого життя деінде, але там 
"деінде" потрібні тільки найкращі – що автоматично приводить нас в 
ситуацію інтелектуального занепаду.  

5. Пропозиції: 
– вільна освіта має бути у вільних (приватних) навчальних закладах, 

а державні університети мають підтримувати державні (загальноприй-
няті) стандарти; 

– тому, повернення філософсько-гуманітарного блоку як обов'язко-
вого для вивчення у вищих (принаймні державних) навчальних закладах – 
є обов'язковим;  

– поступова та зважена зміна курсу освітнього процесу, без різких 
демонстрацій; 

– враховуючи особливості, а не сліпо наслідуючи західні зразки, а 
творячи свій власний, придатний саме тут і саме тепер. 
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ОБРАЗ ФІЛОСОФА: ТРАДИЦІЇ ТА СУЧАСНІСТЬ 
 

Щоб краще зрозуміти, якою є філософія певної доби, варто погля-
нути на тих, хто творить філософські смисли цієї доби. Отже, наші 
міркування щодо можливих стратегій філософування залишаться ду-
же абстрактними, якщо не ми враховуватимемо можливі трансформа-
ції образу філософа. Безумовно, кожен справжній любомудр є непо-
вторною індивідуальністю, проте ми все ж таки спробуємо скласти 
збірний типовий образ. 

З одного боку, філософом складно стати, їм, скоріше, можна наро-
дитися, адже любомудріє – це не знання, якого можна навчитися, це 
інтуїція, яка іманентно властива природі людини, і яку необхідно шліфу-
вати протягом усього життя, доводячи до досконалості. З іншого боку, 
філософом можна стати без жодної схильності – так само раптово, як і 
отримати просвітлення у дзен.  

По-перше, філософ – це людина, здатна критично рефлексувати та 
бути індиферентною до суспільної думки, тобто до того, що є загально-
прийнятним. Йдеться не про нігілістичне відкидання авторитетів чи ске-
птичне ставлення до дійсності, а про те, що філософ може сприймати 
факти самі по собі, на відміну від пересічної людини, яка не приймає 
нічого, що виходить за межі її світорозуміння та усталеного, найчастіше 
нав'язаного кимось, уявлення про світобудову. Можливо, саме з цього 
починаються труднощі у порозумінні між різними культурами. 

По-друге, філософ має прагнути до нових відкриттів, оригінальнос-
ті. Так, йому бажано ознайомитись з історією людської думки, проте не 
для того, щоб стати заангажованим чужими переконаннями, а щоб 
створити "щось ще". Будь-які відкриття починаються зі здивування. 
Так вважали ще давні греки. Зокрема Платон вустами Сократа відпо-
відає Теетету: "… як раз філософу властиво відчувати таке здивуван-
ня. Воно і є початок філософії" [Платон. Теэтет // Платон. Сочинения : 
в 4 т. Т. 2 / под общ. ред. А. Ф. Лосева и В. Ф. Асмуса. – СПб. : Изд-во 
С.-Петерб. ун-та ; Изд-во Олега Абышко, 2007. – С. 249]. Арістотель 
також підтримує цю думку: "Саме внаслідок здивування люди і зараз, і 
вперше почали філософувати, при чому спочатку вони відчули здиву-
вання стосовно тих складних речей, які були безпосередньо перед 
ними, а потім потроху просунулись на цьому шляху далі і осягнули 
труднощі у більш складних питаннях" [Аристотель. Метафизика  
/ сост. и подготовка текста С. И. Еремеева. – СПб. : Алетейя ; Киев : 
Эльга, 2002. – С. 34]. Здатність помічати чудеса у тому, що більшість 
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вважає "дурною безкінечністю" повсякдення. Піддати сумніву та про-
аналізувати під іншим кутом зору усталені норми. Не дивитись, а ба-
чити, не слухати, а чути. Надавати перевагу змісту над формою, внут-
рішньому над зовнішнім – ось в чому філософський талант.  

По-третє, філософ – істота скромна і толерантна, яка розуміє, що 
будь-яка думка заслуговує на існування. Він не буде нікому нічого 
доводити, не буде нав'язувати свою теорію там, де його не бажають 
почути. Він не буде сам себе називати філософом. Істинно, що справ-
жній любомудр розраховує не на оплески натовпу, а на мовчазне за-
хоплення обраних. 

У сучасній філософській спільноті (зокрема й в українській) такий 
ідеалізований образ – скоріше виняток, ніж правило. Наразі філософія – 
це радше не пошук вічних істин, а ідеологічний та пропагандистський 
інструмент. Ще М. Мамардашвілі зазначав, що сучасна філософія "втра-
тила певний найважливіший компонент своєї самостійності, перетвори-
лась під впливом різноманітних – політичних, ідеологічних тощо – фак-
торів у засіб пропагандистської апології справ, що існують у нашому 
суспільстві" [Мамардашвили М. Как я понимаю философию [Электрон-
ный ресурс] / М. К. Мамардашвили. – М. : Прогресс, 1990. – 368 с. – 
Режим доступа : http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s01/z0001103/]. 
Філософія, припинивши бути "служницею теології", стала "служницею 
ідеології та влади", а філософи почали ставити свій матеріальний доб-
робут вище вічних цінностей та переконань, висвітлюючи ті чи інші події 
так, як це вигідно у даний момент часу певним людям.  

Більш того, сучасні українські дослідники, які називають себе філо-
софами,– це зазвичай просто академічні працівники, які не завжди спо-
відують ідеї, які транслюють та відстоюють. А філософія – це передусім 
образ життя, при чому "життя в Істині", як казав Сковорода; це особлива 
інтуїція та світорозуміння, а не просто професія чи напис у дипломі. 
Недарма кажуть, що якщо людина не слідує тому, у що вона дійсно 
вірить, то життя її буде прожите марно. Про брак оригінальності у су-
часній професійній філософії хочеться сказати словами Л. Шестова: 
"Смертний гріх філософів не в тому, що вони женуться за абсолютним, 
а в тому, що коли вони переконуються, що абсолютного не знайшли, то 
погоджуються визнати за абсолютне будь-що" [Шестов Л. Сочинения : 
в 2 т. Т. 1 / сост. А. В. Ахутина. – М. : Наука, 1993. – С. 617]. 

Звичайно, сьогодні прогрес набирає усе більших обертів, тому старі 
форми культури та мислення потребують переоцінки. Однак деякі тра-
диційні уявлення щодо того, яким має бути філософ, мають величезні 
потенціали, що є досі невичерпаними. Не все старе є зайвим. Навпаки, 
лише спираючись на класичний фундамент, можна формувати нові 
стилі філософського життя і стратегії філософування, що матимуть 
довгострокову ефективність. 
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ФІЛОСОФІЯ В СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ:  
ЗАНЕПАД ЧИ НАГАЛЬНА ПОТРЕБА 

 
Актуальність даної теми зумовлюється багатьма тенденціями сучас-

ності: новими життєвими орієнтирами, ускладненим буттям людини, 
розмаїттям знань та гуманістичними цінностями суспільства. Сучасні 
зміни в науці, освіті та філософії спричинені низкою соціокультурних та 
політико-економічних обставин. Зокрема, вони викликані переходом 
людства до нового типу цивілізації, який в науковій літературі набув 
назви "інформаційне суспільство". Філософія, звичайно, реагує на всі 
зміни, які відбуваються в суспільстві. Події, які розвиваються на теренах 
сучасної України потребують філософії, яка б відповідала суспільним 
потребам, допомогла вирішити складні життєві ситуації та стала надій-
ною опорою у виборі вічних цінностей.  

Відношення до філософії у сучасному суспільстві досить неодно-
значне, що визначається різким зростанням темпів життя, широким 
розповсюдженням надлишкової інформації, симулякрів, прагматичних 
критеріїв формування особистості. Декому філософія заважає, відво-
лікаючи їх від меркантильних цілей та способу життя, де переважає 
розсудок. Крім того, філософія тісно пов'язана з цінностями, з совістю, 
а ці якості на даний момент затребувані не всіма [Кожевников Н. Н.  
// Вестн. Северо-Восточного федерального ун-та им. М. К. Аммосова. 
– 2007. – Вып. 4. – Т. 4]. 

Криза, яка охопила сучасну Україну суттєво змінює відношення до 
філософії, оскільки мова йде вже про саме існування суспільства, і 
люди потребують опори, та поради. В умовах даної кризи, переосмис-
лення основних сутностей стає дуже важливим. Філософія спрямова-
на проти краху, кризи, занепаду цивілізації, культури і духовності лю-
дини. "Філософська рефлексія найбільшою мірою сприяла здобуттю 
людиною свободи" [Канке В. А. Философия. – М. : Логос, 2001.  
– С. 270]. За останній рік, український народ довів, що свобода є най-
більшою цінністю для нього.  

В останні століття у світі спостерігалась тенденція щодо переважан-
ня прагматичних та позитивістських настроїв людства, пріоритет нада-
вався прикладним та природничим наукам від яких можна отримати 
практичну користь. Таким чином, філософія відходила на задній план, 
адже їй залишилось мало місця в сучасному індустріальному технізова-
ному світі. Проте сучасне українське суспільство зламало цей стерео-
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тип. За останній рік люди довели, що жодні матеріальні блага не мати-
муть переваги над духовними вищими цінностями. Такі поняття як сво-
бода, людяність, доброта, мужність, відвага – стали основою розвитку 
кожного з нас. Філософія допомагає переосмислити ці поняття, проана-
лізувати найважливіші моменти.  

Проаналізувавши світогляд українців ХХІ ст. можна виділити три 
характерні риси: онтологізм, індивідуалізм та емоційність. Онтоло-
гізм розуміє під собою практичну направленість філософської думки, 
тобто розкриття не інтелектуальної істини, а істини як шляху до жит-
тя. Звідси випливає, що українське філософування завжди конкрет-
но, цілісно, нерозривно пов'язане з умовами суспільного буття. Інди-
відуалізм, схильність до духовного усамітнення полягає в тому, що 
мудрість як відображення української філософії розкривається через 
особистість, що пов'язане з внутрішньою боротьбою, духовним под-
вигом, використанням прихованих сил та резервів духу. Українсько-
му суспільству властива емоційність, що проявляється у філософу-
ванні. Ця риса пов'язана із зверненням до почуттів, емоцій як визна-
ченого шляху пізнання. Особливістю української філософії завжди 
був кордоцентризм. Сучасна філософська думка ще більш кордоцен-
трична, оскільки людині властиво прислухатись до свого серця та 
почуттів більше, ніж до розуму.  

Отже, зважаючи на ці особливості менталітету українського народу 
можна впевнено сказати, що суспільству необхідна філософія в даний 
час, щоб допомогти людині у виборі абсолютних цінностей, в розумінні 
того, що справжні радості знаходяться не тільки зовні, а в середині нас. 
Ще один важливий момент – філософія в сучасному українському суспі-
льстві має постати у вигляді нових ідей та концептів, а не інтерпретацій. 
Звичайно, філософія не зробить ситуацію кращою. Але вона змінить 
нас, щоб ми могли змінити ситуацію.  

 
Ю. Д. Терещенко, студ. 

Харьковский  национальный  университет  имени Н. Каразина 
yuliatereshenko42@gmail.com 

 
ПОСТФИЛОСОФСКОЕ БУДУЩЕЕ: ОБЩЕСТВО СПЕКТАКЛЯ  

В ОЖИДАНИИ НОВОГО ВАРВАРСТВА 
 

Возможна ли философия вне озадаченности разумом, разумностью, 
классическими представлениями о рациональности? Философский и 
около философский дискурс ныне вторит об одном: философия выро-
дилась в литературу, отказавшись от своих традиционных проблем 
(первопричина первоначал, бытие – мышление и т.д.), философия пе-

В. 
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рестала быть философией, ей остается лишь жонглировать осколками 
былого величия, вновь и вновь скорбеть об ушедшей античности, о 
немецкой, английской классике. Да и можно ли простить разуму те 
зверства, которые он допустил в ХХ веке?  

Юрген Хабермас отмечает, что такое положение философских 
дел имеет 4 предпосылки: "постметафізичне мислення, лінгвістичний 
поворот, конкретизація розуму і відмова від переваги теорії над 
практикою, або подолання логоцентризму", именно эти факторы 
знаменуют собой разрыв с традицией [Габермас Ю. Постметафізич-
не мислення / Юрген Габермас. – К. : Дух і літера, 2011. – С. 9]. Мы 
можем смело говорить о том, что Хабермас не из тех, кто намерен 
хоронить философию, он из тех, кто намерен хоронить прошлую 
традиции, как бы дорога, как бы некогда значима она не была. На-
следство, что получает и использует Хабермас от минувшего – это 
обломки рациональности, из которой он умело складывает свою 
теорию коммуникативного действия.  

Разум многое мог, в частности – отличать суть от явления. Нам, 
как членам общества спектакля [Дебор Г. Общество спектакля  
/ Ги Дебор. – М. : Логос, 2000. – 184 с.], это едва удается, существуя 
в режиме перманентной опиумной войны, нам некогда мыслить и 
рассуждать, нам необходимо казаться и соответствовать. Пусть все, 
отличное от наших иллюзий, возникает, меняется, исчезает, сегодня 
никому нет никакого дела до нечто или ничто, общество спектакля 
желает сохранять бессознательность, спать при любых обстоятель-
ствах. Чтоб обеспечить прочность такому положению, можно зани-
маться философизацией всего, что есть вокруг нас, все, как пишет 
Паскаль Брюкнер, обретает повествовательную ценность, любая 
мелочь, любая незначительность [Брюкнер П. Вечная эйфория: Эссе 
о принудительном счастье / Паскаль Брюкнер. – СПб. : Ивана Лим-
баха, 2007. – 240 с.].  

Старый Свет, прощаясь с рациональностью, изобрел новое пре-
дприятие – западный мазохизм [Брюкнер П. Тирания покаяния: Эссе 
о западном мазохизме / Паскаль Брюкнер. – СПб. : Ивана Лимбаха, 
2009. – 256 с.]. Европа, задыхаясь от покаяния минувших зверств, 
застыла. Кроме раскаяния, "антизападничества" на Западе, презре-
ния западных философов к западным философам во все той же 
западной мысли, по мнению Брюкнера, ничего не происходит. Кроме 
того, это раскаяние не убережет Запад от новых актов безжалостно-
сти, жестокости, свирепости и варварства. Оглядываясь, Старый 
Свет споткнется о неразумность, снова попадет в плен собственной 
деструктивности.  
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Удастся ли дню сегодняшнему преодолеть безумие, в том числе 
безумие политическое, ведь блокирование способности к теоретиче-
скому воображению ведет к нему? Способно ли сегодняшнее челове-
чество хотя бы на пользование инструментальным разумом? Безус-
ловно, в рамках данной этой работы ответы на поставленные вопро-
сы не найдут своего разрешения, это всего лишь план, набросок. 
Путь к ответам предлагаем начинать в духе постпозитивизма, что не 
привык скорбеть о чем-либо. Пусть разумная традиция умерла, из ее 
праха возродится новая традиция, это непрерывный процесс внутри 
самой философии, да и философия, по большому счету, всего-
навсего – традиция.  
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