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АНТРОПОЛОГІЧНІ ШУКАННЯ 

УДК 17.026 

В. В. НАДУРАК1* 
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КРИТИЧНИЙ АНАЛІЗ НАДІЙНОСТІ ІНТУЇТИВНИХ  
МОРАЛЬНИХ РІШЕНЬ 

Метою статті є критичний аналіз надійності інтуїтивних моральних рішень. Методологія. Робота ґрунту-
ється на методологічній установці емпіричної етики, що передбачає використання результатів емпіричних дос-
ліджень у міркуваннях на етичну тематику та прийнятті моральних рішень. Наукова новизна. Виділено основ-
ні види інтуїтивних моральних рішень: інтуїтивно-емоційні рішення (тобто рішення, прийняті під впливом 
емоцій, які супроводжують процес прийняття моральних рішень), рішення прийняті під впливом морально-
ризикових психологічних схильностей (це схильності, які не усвідомлюючись людиною, примушують її мірку-
вати у визначеному напрямку та приймати рішення, які часто є неприйнятними з точки зору логіки й етики) та 
інтуїтивно-нормативні рішення (рішення, прийняті під впливом інтеріоризованих через соціокультурне навчан-
ня норм, які викликають автоматичне оціночне відчуття «добре-погане», без свідомого процесу міркувань). 
Встановлено, що всі названі види інтуїтивних моральних рішень можуть приводити до помилок в моральному 
житті. Висновки. З огляду на те, що інтуїція систематично приводить до помилкових моральних рішень, інтуї-
тивні реакції не можуть бути єдиним джерелом для прийняття таких рішень. Компенсувати недоліки інтуїції 
можуть свідомі раціональні міркування. В такому випадку виникає потреба в теоретичній моделі, яка б струк-
турувала знання про взаємодію інтуїтивних та раціональних чинників в прийнятті моральних рішень і стала 
підставою для вироблення порад, які б допомогли приймати морально правильні рішення. 

Ключові слова: моральне рішення; моральна інтуїція; емоції; міркування; емпірична етика 
 

Актуальність теми дослідження 

Можна стверджувати, що теоретичні мір-
кування, присвячені проблемі прийняття мо-
ральних рішень, є однією з найдавніших сторі-
нок в історії філософської думки, адже певною 
мірою, всі філософи, що займались етичною 
тематикою, звертали на неї увагу. Водночас, в 
останні кілька десятиліть відбулися кардина-
льні зміни в теоретичному аналізі проблеми 
прийняття моральних рішень: вона привернула 
до себе увагу представників емпіричних наук. 
Такий поворот привів до того, що поступово 
з’явився значний емпіричний матеріал, який 
суттєво розширив фактичну базу подібних 
досліджень, а також були залучені нові мето-

дологічні підходи, які дали змогу будувати 
нові теоретичні моделі. 

Серед найбільш відомих дослідників, які, 
працюючи в напрямку емпіричних досліджень 
моралі, пропонують власне бачення процесу 
прийняття моральних рішень, варто виділити 
Дж. Берона та ін. [7; 8], Дж. Гріна [11], Д. Бар-
телса та ін. [9], Л. Скітка та ін. [17], Д. Пізарро 
та Ч. Хеліон [14], Дж. Хайдта й С. Кесбір [13] 
та ін. 

Сучасна етика, активно використовує емпі-
ричний матеріал, отриманий в межах інших 
наук. Для позначення цього тренду все частіше 
використовують поняття «емпірична етика». В 
загальному значенні цей термін позначає ме-
тодологічну установку, яка передбачає вико-
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ристання досягнень емпіричних досліджень в 
етичних міркуваннях та прийнятті рішень, які 
належать до компетенції етики [10, c.1]. Саме 
такий підхід покладений в основу нашого дос-
лідження. Тобто традиційну для філософії 
проблему морально правильного рішення ми 
прагнемо проаналізувати з використанням 
емпіричного матеріалу, здобутого в межах 
інших наук. 

Першим результатом такого підходу стала 
стаття, в якій було проаналізовано співвідно-
шення емоційних та раціональних чинників у 
процесі прийняття моральних рішень [4]. Її 
логічним продовженням є дане дослідження, в 
якому об’єктом аналізу будуть інтуїтивні мо-
ральні рішення. 

У філософії феномен моральної інтуїції має 
тривалу історію дослідження, яка оформилась 
у течію, що отримала назву етичного інтуїтиві-
зму. Її витоки пов’язують з британською мора-
льною філософією ХVIIІ ст., яка у своїй сен-
тименталістській (Шефтсбері, Ф. Хатченсон) 
та інтелектуалістській (С. Кларк, Р. Прайс, Г. 
Сіджвік) традиціях започаткувала теоретичне 
обґрунтування феномену моральної інтуїції [1, 
с.90]. На початку ХХ століття етичний інтуїти-
візм знайшов обґрунтування в межах аналіти-
чної філософії (Дж. Мур, Г. Прічард, У. Росс) 
[1, с.90], після чого інтерес до нього був втра-
чений. Новий етап розвитку етичного інтуїти-
візму починається наприкінці ХХ століття і 
триває до наших днів. Він пов'язаний з імена-
ми таких філософів, як Р. Ауді, Д. Інок, М. 
Г’юмер, Д. Макнотон, Р. Шейфер-Ландау [18]. 
Робота останніх переважно здійснюється в 
межах аналітичної традиції. Відповідно, розу-
міння моральної інтуїція у їх трактуванні, зво-
диться до самоочевидності основних мораль-
них суджень. 

Паралельно зі зростанням інтересу до мо-
ральної інтуїції в межах аналітичної філософ-
ської традиції, даний феномен привернув ува-
гу представників нейронаук, які вивчають її з 
використанням властивих їм методів [6; 9; 11; 
12; 13; 16 та ін.]. 

Етичні інтуїтивісти та представники нейро-
наук, попри відмінність підходів та різний 
фокус досліджень, сходяться у тому, що інтуї-
ція відіграє велику роль в нашому баченні мо-
рально правильних вчинків. Іншими словами, 
моральні рішення, які приймає людина, знач-

ною мірою залежать від інтуїтивної оцінки 
нею вчинків як правильних чи неправильних. 

З огляду на значну вагу моральної інтуїції, 
доречною буде поставка питання про її надій-
ність в якості основи моральних рішень. Попе-
редньою підставою для її критичного аналізу є 
те, що в згаданих вище роботах неодноразово 
зустрічаються міркування, які сталять під сум-
нів надійність інтуїтивних моральних рішень. 

Мета дослідження 

Метою роботи є критичний аналіз надійно-
сті інтуїтивних реакцій як засад для прийняття 
моральних рішень. 

Виклад основного матеріалу 

В якості базового визначення моральної 
інтуїції, ми приймемо дефініцію Дж. Хайдта 
та С. Кесбір, які пропонують розглядати її як 
«раптову появу в свідомості або ж на її 
периферії оціночного відчуття (подобається-не 
подобається, добре-погане) про характер чи дії 
людини, без свідомого процесу пошуку, 
зважування свідчень чи виведення висновків» 
[13, с.802]. Це визначення відображає основні 
відомі нам властивості моральної інтуїції та 
широко використовується в дослідницьких 
колах.  

Основні характеристики моральної інтуїції 
добре прослідковуються у порівнянні з 
моральними міркуваннями (moral reasoning), 
які являють собою свідому розумову 
діяльність, що включає обробку певної 
інформації (про людей чи ситуації) з метою 
отримання морального судження [12, с.818]. 
Моральні міркування є свідомим, 
цілеспрямованим процесом виводу рішення, 
наприклад, з певного правила, норми, 
принципу чи етичної теорії. Вони 
передбачають свідомі зусилля та увагу до 
процесу послідовного виведення висновків. 
Натомість інтуїція, як правило, є швидкою та 
автоматичною, її вердикт просто з’являється в 
свідомості, а людина, здебільшого, не 
усвідомлює процесу, який його породив [6, 
с.165]. 

Поява моральної інтуїції може бути 
спричинена різними факторами. Як буде 
показано далі, до них належать емоції, глибоко 
засвоєні соціокультурні норми, різноманітні 

8



ISSN 2227-7242 (Print), ISSN 2304-9685 (Online) 

Антропологічні виміри філософських досліджень, 2017, Вип. 11. 

 

АНТРОПОЛОГІЧНІ ШУКАННЯ 

doi 10.15802/ampr.v0i11.105469 © В. В. Надурак, 2017 

психологічні механізми, які впливають на 
прийняття моральних рішень. Тому в статті 
буде проаналізовано надійність всіх названих 
чинників. 

Насамперед варто відзначити той 
очевидний факт, що в багатьох випадках 
моральна інтуїція може бути надійним 
дороговказом у моральному житті. Пошук 
нами помилок, які пов’язані з нею, не 
заперечує її ефективності, а є лишень 
методичним прийомом, який дасть змогу 
випробувати її надійність.  

Наприклад, емоції нерідко можуть 
слугувати надійною підставою для моральних 
рішень. Природний відбір «попрацював» у 
тому напрямку, щоб люди могли співіснувати 
один з одним (детальніше про це у підрозділі 
3.3 нашої монографії [3]). Тому в людській 
природі закладені певні механізми, які 
стимулюють нас до дій, які оцінюються 
суспільством як моральні. Проявляють себе ці 
механізми через емоції. Тому в багатьох 
ситуаціях достатньо прислухатись до своїх 
почуттів («дослухатись голосу серця»), щоб 
вчинити в той спосіб, який буде оцінений як 
моральний. Наприклад, зіткнувшись з 
людиною, яка потребує допомоги, в більшості 
випадків ми відчуємо до неї емпатію, яка 
підштовхуватиме нас до того, щоб допомогти. 
Зробивши це, ми в більшості випадків 
вчинимо морально правильно. 

Проте надійність такого внутрішнього до-
роговказу має свої межі, тому цілком можна 
погодитись з Д. Пізарро та Ч. Геліон, що пот-
реба в регуляції емоцій є очевидною – індивіди 
часто повинні змінювати власні емоційні ста-
ни, щоб відповідати своїм моральним цілям 
[14, с.116]. 

По-перше, в міру розвитку цивілізації лю-
дина нерідко ставить перед собою завдання, 
які суперечать «голосу серця». Тому інколи 
моральні почуття можуть привести до вчинку, 
який з точки зору прийнятої в спільноті мора-
лі, буде осуджений. Наприклад, цілком приро-
дним для людини є бажання турбуватись про 
власне потомство. В суспільній моралі, факти-
чно, всіх народів дане бажання має моральний 
статус. Але неважко уявити ситуацію, коли це 
почуття може привести до морально помилко-
вого вчинку. Наприклад, уявімо, що певна 
особа судить футбольний матч, в якому бере 

участь її дитина. Природно, в неї є бажання 
сприяти її перемозі. Проте, якщо вона реалізує 
це типово людське моральне почуття (сприяти 
благу своєї дитини), то вчинить несправедливо 
і буде осуджена іншими, які, швидше за все, 
відзначать, що хоча й цілком розуміють її по-
чуття, проте не можуть погодитись з правиль-
ністю такого вчинку.  

По-друге, моральні почуття можуть приве-
сти до аморального вчинку тоді, коли їх вико-
ристають для маніпуляції тим, в кого вони 
проявляються. Приклад того, як це відбуваєть-
ся, навів П. Зак. Він експериментально встано-
вив, що коли люди виявляють нам довіру, то 
відбувається викид окситоцину і ми теж хоче-
мо віддячити їм тим самим (навіть, коли вони 
нам не знайомі) [21, с.223]. І це інколи викори-
стовують шахраї, спочатку демонструючи до-
віру до своєї жертви, а потім, викликавши від-
повідну реакцію довіри у відповідь, заволоді-
вають її коштами [23]. Також, П. Зак виявив, 
що рівень окситоцину підіймається завдяки 
тілесному контакту, зокрема обіймам [21, 
с.224-225]. Цей чинник теж може бути викори-
станий для маніпуляції. Для ілюстрації такої 
можливості, можна змоделювати наступну 
ситуацію: керівник підходить до підлеглого, 
обіймає його за плечі і довірливо розповідає 
йому про скрутне становище, в яке він потра-
пив через власне фінансове шахрайство, та 
ділиться невтішними перспективами 
(ув’язнення, діти зростають в неповній сім’ї, 
зруйнована кар’єра тощо). Тобто він відверто 
ділиться з ним таємною інформацією, демон-
струючи повну довіру. Як вже було зауважено, 
природньою реакцією організму на демон-
страцію довіри та обійми буде викид оксито-
цину. До того ж красномовний опис невтішних 
перспектив керівника примусить особу поста-
вити себе на його місце і емпатійно пережити 
ті негативні емоції, які він відчуває чи відчува-
тиме внаслідок розкриття злочину (варто від-
значити, що почуття емпатії також пов’язане з 
рівнем окситоцину в крові, зокрема, в одному з 
досліджень його учасники спочатку перегля-
дали зворушливе відео, констатуючи при цьо-
му зростання емпатійної реакції, і в цей час 
рівень окситоцину в них підіймався на 47% 
[22]). Таким чином, особа, яка стала об’єктом 
такого впливу, емоційно буде налаштована 
допомогти керівникові у приховуванні прик-
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рих фактів. Якщо ж, керована почуттями, вона 
зробить це, то тим самим, по-суті, стане спів-
учасниками злочину і вчинить аморальний акт. 

Морально сумнівні рішення людина також 
може приймати внаслідок зниження рівня ок-
ситоцину, яке було викликане сторонніми фак-
торами. Наприклад, встановлено, що тестосте-
рон придушує чутливість рецепторів до окси-
тоцину. Чоловіки, яким піднімали рівень тес-
тостерону на 60%, були на 27% менш щедрими 
в грі Ультиматум [22]. Тому, наприклад, лю-
дина, опинившись в ситуації, яка стимулюва-
тиме зростання рівня тестостерону (перемігши 
в різного роду суперництвах, чи спостерігаючи 
за такою перемогою в того, за кого вона вболі-
вала, або ж опинившись в ситуації, яку сприй-
мала як виклик своїй репутації тощо [2, с.209-
218]), керована почуттями, може відмовити 
комусь в допомозі, хоча за звичайних обставин 
зробила б це. 

Одним з поширених варіантів моральних 
маніпуляцій є вплив на почуття сорому. Його 
можуть, наприклад, викликати в індивіда для 
того, щоб він відчув невідповідність певним 
стандартам поведінки з сумнівним моральним 
статусом. Наприклад, хтось із друзів (родичів) 
просить нас всупереч закону влаштувати його 
на добре оплачувану роботу. В разі обґрунто-
ваної відмови, він може намагатись викликати 
в нас почуття сорому словами «як ти можеш 
не допомогти друзям (родині)». Якщо ми, ке-
ровані цим почуттям, посприяємо прохачу, то 
можемо тим самим вчинити несправедливо, 
якщо на цю посаду претендувала людина, яка 
заслужила її довгою і наполегливою працею. 
Тому попри те, що почуття сорому є невідєм-
ною складовою розвиненої моральної особис-
тості, рішення прийняті за його впливу мають 
бути звірені з доказами розуму. П. Блум пише, 
що той, хто не відчуває сорому за свій поганий 
вчинок чи гніву на несправедливість, навряд 
чи стане хорошою людиною. Але, з іншого 
боку, чимало зла у світі було зроблено через ці 
почуття, наприклад, через неправильну усві-
домлення провини чи сорому. Ці емоції досить 
небезпечні і мають бути під контролем усвідо-
мленого розмірковування, резюмує він [5]. 

Отож, гадаємо, наведених фактів достатньо 
для висновку, що в деяких ситуаціях емоційні 
реакції можуть привести до морально невірних 
вчинків. Тому їх надійність не є безумовною. 

Надалі, моральні рішення прийняті під впли-
вом емоцій, які супроводжують процес прийн-
яття моральних рішень, ми називатимемо ін-
туїтивно-емоційними рішеннями. 

Моральна інтуїція, в тому значенні, яке ми 
навели на початку статті, не вичерпується мо-
ральними почуттями та емоціями. До категорії 
інтуїтивних можна віднести рішення, прийняті 
під впливом різноманітних психологічних ме-
ханізмів, які не усвідомлюючись людиною, 
примушують її міркувати у визначеному на-
прямку та приймати рішення, які часто в різній 
мірі є неприйнятними з точки зору логіки та 
етики. Розглянемо кілька з них. 

Відомо, що в людини є схильність підтри-
мувати групу, до якої вона належить, та недо-
оцінювати чи ігнорувати шкоду нанесену тим, 
хто не належить до цієї групи (парохіалізм) 
[7]. Ми готові допомагати тим, хто подібний 
на нас, і водночас, бути холоднокровними до 
чужинців. Проте в міру розвитку цивілізації, 
збільшення розміру спільнот, людина змушена 
протистояти цій схильності і виконувати нові 
моральні імперативи, які вимагають в багатьох 
випадках не робити різниці між «своїми» та 
«чужими». Розвиненій моралі притаманний 
універсалізм, тому більшість її вимог стосу-
ються всіх людей, незалежно від ступеня ро-
динної близькості чи знайомства. Отож, підда-
вшись схильності до парохіалізму в певних 
випадках людина вчинить морально невірний 
вчинок. 

Інша схильність була виявлена Е. Хелзером 
і Д. Пізарро. Вони провели експеримент, у 
якому спочатку учасникам з допомогою 
таблички на стіні нагадували про необхідність 
дотримуватися чистоти в лабораторії, у якій 
проводилося дослідження, й просили помити 
руки перед роботою за комп’ютером. Згодом 
їм необхідно було оцінити своє ставлення до 
певних порушень у статевій сфері. Так-от, ті з 
них, які отримали таке нагадування, 
висловлювали більш жорсткі моральні 
судження щодо згаданих порушень, у 
порівнянні з групою людей, які не отримували 
подібних вказівок [15]. Таким чином, такий 
несуттєвий для моральної оцінки чинник, як 
нагадування про чистоту рук, вплинув на 
моральну позицію індивідів щодо певних 
проблем. Оскільки рішення про більш жорстку 
позицію щодо цих проблем було прийнято не 
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внаслідок логічних міркувань, а завдяки 
неусвідомленому впливу згадки про чистоту, 
то таке рішення може бути трактоване як 
інтуїтивне. З огляду на те, що жодного 
логічного звязку між чистотою рук та 
моральністю вчинку в наведеному прикладі не 
існує, можна стверджувати, що моральну 
оцінку змінив сторонній фактор. 

Дослідження Дж. Гріна пролили світло на 
вплив просторової дистанції та фізичного кон-
такту між людьми на їх моральні рішення. 
Учасникам експерименту пропонували вирі-
шити відому моральну дилему: чи будуть вони 
переключати колію (непрямий контакт), для 
того, щоб трамвай поїхав по іншому шляху і 
наїхав на одну людину, яка в результаті загине, 
але таким чином оминув п’ятьох осіб, які пра-
цюють на основній колії. Більшість погоди-
лись на такий вчинок. Проте коли для цього 
потрібно було особисто штовхнути людину з 
мосту (прямий контакт), щоб її тіло зупинило 
рух трамваю і таким чином врятувало життя 
кільком особам, то на такий вчинок зважилась 
мала кількість учасників [11, с.700]. Таким 
чином, люди при прийнятті моральних рішень 
деколи несподівано чутливі до таких чинників, 
як просторова дистанція та фізичний контакт 
[11, с.713]. Хоча логічно суть вчинку однакова 
– врятувати життя кількох, пожертвувавши 
одним – проте під впливом згаданих вчинків їх 
моральна оцінка змінюється. Оскільки така 
зміна відбувається не внаслідок попереднього 
процесу логічного виведення, то це рішення 
також можна віднести до категорії інтуїтив-
них. Коли особа дозволятиме згаданим чинни-
кам впливати на свої моральні рішення, вона 
приходитиме до суперечностей в оцінці одного 
й того ж вчинку. Тому вплив цих чинників не 
може бути надійним дороговказом у мораль-
ному житті. 

На людські моральні рішення також впли-
ває схильність бути «інтуїтивним прокурором» 
(метафора запропонована Філіпом Тетлоком 
[19]). В соціальному житті люди повинні за-
хищати себе від обману, маніпуляцій, тому в 
психіці присутня схильність до виявлення та-
кої поведінки. Саме «інтуїтивний прокурор» 
має за мету виявлення обману, тому приділяє 
увагу негативній інформації, а не позитивній. 
Ця схильність змушує нас бути особливо пи-
льними до моральних порушень і не помічати 

позитивних вчинків інших [13, с.813]. Тому 
нерідко людина, обираючи з-поміж всіх вчин-
ків іншої особи один чи кілька негативних та 
не помічаючи позитивних, акцентує на них 
надмірну увагу і робить поспішне узагальнен-
ня, вішаючи ярлики «погана», «несправедли-
ва» тощо. Політики, особливо колишні, добре 
знають, що один скандал може перекреслити 
довгі роки щирого суспільного служіння [13, 
с.813]. Відзначимо, що «інтуїтивні прокурори» 
не є безпристрасними суддями. Вони виносять 
вирок швидко, а тоді здійснюють упереджений 
пошук свідчень, які його підтверджують [13, 
с.814]. Їх девіз можна описати наступними 
словами: зробити докази відповідними злочи-
ну [13, с.814]. 

Остання тенденція відповідає добре відомій 
схильності нашого розуму, яка отримала назву 
упередження підтвердження (confirmation bias) 
та являє собою схильність людини шукати, 
інтерпретувати чи надавати перевагу інформа-
ції, яка відповідає її точці зору, гіпотезі. Дана 
упередженість може підштовхнути нас до по-
шуку фактів, які приведуть до висновку, що 
відповідає заздалегідь сформованій позиції. 
Таким чином, покладаючись на інтуїцію, ми 
можемо швидко винести «моральний вирок» 
суб’єкту і потім здійснити упереджений пошук 
доказів, які його підтверджують. 

Крім описаних, існує й чимало інших пси-
хологічних схильностей, які, впливаючи на 
моральні рішення, систематично їх спотворю-
ють. Детальніше з ними можна ознайомитись у 
спеціалізованій літературі, наприклад у згаду-
ваній праці Дж. Хайдта та С. Кесбір [13].  

Надалі ці чинники ми називатимемо «мора-
льно-ризиковими психологічними схильностя-
ми» та розглядатимемо рішення, прийняті за їх 
впливу, як другий різновид моральної інтуїції. 
Прикметник «ризиковий» в цьому терміні пок-
ликаний підкреслити, що прийняття рішень під 
їхнім впливом збільшує ймовірність неправи-
льного рішення, хоча й не обов’язково робить 
його таким. 

До категорії інтуїтивних також можна 
віднести моральні рішення, прийняті під 
впливом інтеріоризованих через 
соціокультурне навчання норм, які настільки 
глибоко засвоєні людиною, що теж 
викликають автоматичне оціночне відчуття 
«добре-погане», без свідомого процесу 
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міркувань. Про те, що такий спосіб 
формування моральної інтуїції можливий, 
пишуть Д. Пізарро та Ч. Геліон. Вони, 
посилаючись на інші дослідження, які 
засвідчили, що завчені процеси з часом 
можуть стати інтуїтивними [20], зауважують, 
що людина може свідомо виробити (чи 
засвоїти від оточення – Н.В.) певний погляд на 
моральну проблему (наприклад, що тварин 
вбивати не можна, чи що рабство є поганим) і 
з часом такі погляди стануть інтуїтивними [14, 
с.113]. Тому цілком виправдано вважати, що 
засвоєні норми поведінки здатні викликати 
автоматичне оціночне відчуття «добре-
погане», тобто ставати джерелом інтуїтивних 
моральних оцінок. Такі моральні рішення ми 
називатимемо інтуїтивно-нормативними, 
відзначаючи таким чином той факт, що 
вирішальним моральним фактором вчинку 
стала норма, яка автоматично сформувала 
оціночну реакцію, що визначила рішення (на 
відміну від ситуації, коли рішення про вчинок 
виводиться з норми шляхом міркувань). 

Помилки в інтуїтивно-нормативних рішен-
нях є типовими для всіх ситуацій, в яких лю-
дина приймає рішення, керуючись певними 
нормами. Справа в тому, що норми поведінки 
є типовими стратегіями дій в типових ситуаці-
ях, які пройшли перевірку досвідом. Тому, їх 
виконання, як правило, приводить до успіху в 
типових ситуаціях, для яких вони сформульо-
вані. Помилки можуть трапитись тоді, коли 
індукована такими правилами інтуїтивна оцін-
ка виноситься для нетипових ситуацій. Також 
слід враховувати, що правила постійно еволю-
ціонують, тому існує ризик наприклад, того, 
що людина виноситиме інтуїтивні оцінки на 
основі правил, які вже застаріли. Хоча все ж 
той факт, що такі правила пройшли випробу-
вання досвідом, і, як правило, є постійно коре-
ктованими колективною практикою спільноти, 
дає підстави припустити, що кількість поми-
лок, пов’язаних з ними, є найменшою з-поміж 
всіх інших інтуїтивних моральних рішень. 

Слід уточнити, що в даному випадку ми 
маємо на увазі норми, які виникли як узагаль-
нення певних випадків і містять. найкращу 
стратегію дій у цих випадках (наприклад, як 
те, що варто буди толерантним з людьми, з 
якими тебе пов’язує співпраця для досягнення 
спільної мети). Це уточнення важливе з огляду 

на те, що існують норми, які створені кимось 
не з практики, а на основі власних міркувань. 
Вони ризикують настільки суперечити дійсно-
сті чи існуючій в суспільстві системі норм в 
цілому, що слідування їм в більшості випадків 
буде помилковим, отож аналізувати їх немає 
сенсу. 

Окремо варто відзначити, що виділені нами 
види моральної інтуїції перебувають у тісному 
зв’язку один з одним і не є строго взаємови-
ключними. Тому в кожному конкретному ви-
падку прояву моральної інтуїції можуть «пра-
цювати» різні її види. Наприклад, рішення, 
прийняте під впливом засвоєної соціокультур-
ної норми, в більшості випадків супроводжу-
ється певною емоційною реакцією. Тому виді-
лення нами відповідних видів моральної інтуї-
ції покликане підкреслити не їх окремішність, 
а лишень вказати на домінуючий фактор, який 
проявляється в конкретній інтуїтивній реакції. 

Наукова новизна 

В статті виділено основні види інтуїтивних 
моральних рішень: інтуїтивно-емоційні рішен-
ня, рішення прийняті під впливом морально-
ризикових психологічних схильностей та інту-
їтивно-нормативні рішення. Встановлено, що 
всі вони можуть приводити до помилок в мо-
ральному житті.  

Висновки 

Таким чином, докази, наведені в даній 
статті, доводять, що інтуїція може системати-
чно приводити до помилкових рішень в мора-
льному житті. Тому, інтуїтивні реакції не мо-
жуть бути єдиним джерелом для всієї сфери 
прийняття моральних рішень. Компенсувати 
недоліки інтуїції здатні свідомі раціональні 
міркування, які таким чином, постають не-
від’ємною складовою повноцінного морально-
го життя. Деякі дослідники навіть схильні від-
водити їм центральну роль [16, с.195]. В тако-
му випадку виникає потреба в теоретичній 
моделі, яка б структурувала знання про взає-
модію інтуїтивних та раціональних чинників в 
прийнятті моральних рішень і стала підставою 
для вироблення порад, які б допомогли прий-
мати морально правильні рішення. Пошук 
такої моделі буде метою наших подальших 
досліджень. 
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КРИТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ НАДЕЖНОСТИ ИНТУИТИВНЫХ  
МОРАЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ 

Целью статьи является критический анализ надежности интуитивных моральных решений. Методология. 
Работа основывается на методологической установке эмпирической этики, предусматривающей использование 
результатов эмпирических исследований в рассуждениях на этическую тематику и принятии моральных реше-
ний. Научная новизна. Выделены основные виды интуитивных моральных решений: интуитивно-
эмоциональные решения (то есть решения, принятые под влиянием эмоций, которые сопровождают процесс 
принятия моральных решений), решения, принятые под влиянием морально-рисковых психологических склон-
ностей (это не осознаваемые человеком склонности, которые заставляют его думать в определенном направле-
нии и принимать решения, которые часто являются неприемлемыми с точки зрения логики и этики), интуитив-
но-нормативные решения (решения, принятые под влиянием интериоризированных через социокультурное 
обучения норм, которые вызывают автоматическое оценочное ощущение «хорошо-плохо» без сознательного 
процесса рассуждений). Установлено, что все названные виды интуитивных моральных решений могут приво-
дить к ошибкам в нравственной жизни. Выводы. Учитывая то, что интуиция систематически приводит к оши-
бочным нравственным решениям, интуитивные реакции не могут быть единственным источником для приня-
тия таких решений. Компенсировать недостатки интуиции могут сознательные рациональные рассуждения. В 
таком случае возникает необходимость в теоретической модели, которая бы структурировала знания о взаимо-
действии интуитивных и рациональных факторов в принятии нравственных решений и стала основанием для 
выработки советов, которые помогли бы принимать морально правильные решения. 
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CRITICAL ANALYSIS OF THE RELIABILITY OF INTUITIVE  
MORAL DECISIONS 

Purpose of the research is a critical analysis of the reliability of intuitive moral decisions. Methodology. The work 
is based on the methodological attitude of empirical ethics, involving the use of findings from empirical research in 
ethical reflection and decision making. Originality. The main kinds of intuitive moral decisions are identified: 1) intui-
tively emotional decisions (i.e. decisions made under the influence of emotions that accompanies the process of moral 
decision making); 2) decisions made under the influence of moral risky psychological aptitudes (unconscious human 
tendencies that makes us think in a certain way and make decisions, unacceptable from the logical and ethical point of 
view); 3) intuitively normative decisions (decisions made under the influence of socially learned norms, that cause 
evaluative feeling «good-bad», without conscious reasoning). It was found that all of these kinds of intuitive moral 
decisions can lead to mistakes in the moral life. Conclusions. Considering the fact that intuition systematically leads to 
erroneous moral decisions, intuitive reaction cannot be the only source for making such decisions. The conscious ra-
tional reasoning can compensate for weaknesses of intuition. In this case, there is a necessity in theoretical model that 
would structure the knowledge about the interactions between intuitive and rational factors in moral decisions making 
and became the basis for making suggestions that would help us to make the right moral decision. 

Keywords: moral decision; moral intuition; emotion; reasoning; empirical ethics 
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METHAPHYSICS OF DEATH PENALTY 

Purpose. The paper studies the problem of death penalty justifiableness in terms of democratic society from the 

metaphysical viewpoint. Philosophical argumentation to justify death penalty is proposed as opposed to the common 

idea of inhuman and uncivilized nature of court practice of sentencing to death. The essence of the study is not to reha-

bilitate law-based murder but to explain dialectic relation of the degrees of moral responsibility of criminals and society 

nourishing evildoers. The author believes that refusal from death penalty under the pretence of rule of humanism is just 

a liberal façade, plausible excuse for defective moral state of the society which, rejecting its own guiltiness share as for 

current disregards of the law, does not grow but downgrades proper human dignity. Methodology. The author applies 

an approach of dialectic reflection being guided by the perception of unity, relativeness and complementarity of evil and 

good striving to determine efficient way of resolving their contradictions in the context of moral progress of the society. 

Originality. Proposing philosophic approach to a death penalty problem instead of legal one, the author is not going to 

discuss the role of horrification, control or cruelty of the measure of restraint; moreover, he does not consider the issue 

of its efficiency or inefficiency. The author also does not concern vexation of mind of a criminal sentenced to life im-

prisonment for “humanitarian” reasons. The purpose of the author is to demonstrate that aim of the punishment is to 

achieve justice which becomes spiritual challenge and moral recompense not only for the criminal but for the whole 

society. Conclusions. Crime is first of all a problem of a society; thus, criminal behaviour of certain individuals should 

only be considered through a prism of moral state of the whole community. Attitude to a death penalty is the problem of 

spirituality and its dramatic sophistication. The author thinks that moral standards exclude any sentimental interpreta-

tion of humanism and mercy. Humanism is the imperative requiring both personal and social responsibility for the 

things humiliated in a victim and human dignity downtrodden in a criminal. Law-breaker cannot be liquidated without 

judicial safeguards as a dangerous animal. Severe punishment of the society adequately compensates a murderer his/her 

human dignity. As the society is guilty partially in the existing criminality, it accepts the fact of cruel punishment ap-

plied to redress an injustice.  

Keywords: humanism; mercy; justice; sacrifice; punishment; “metaphysical responsibility” 

 

Introduction 

A problem of death penalty justifiableness 

considered from philosophical viewpoint is the 

problem of moral self-awareness progress in the 

context of current society as well as its moral 

quality maturity. That is the issue of philosophic 

justness of prevailing ideas concerning justice. 

Punishment, either approved or disapproved by 

the society while convicting murders, is first of all 

the indicator of its moral health and integrity. 

Legal studies concerning the measure of re-

straint are not philosophically grounded; they 

depend on the ideas of empiric expediency, social 

opinion climate or requirements listed in Protocol 

#6 of April 28, 1983 of Convention for the Protec-

tion of Human Rights and Fundamental Freedoms 

of November 4, 1950. 

For instance, it is considered that if crime rate 

is high, then death penalty cannot be cancelled as 

it is no doubt horrifying and restricting factor. 

Prematureness in this sensitive issue results in 

intensification of criminal, i.e. “shady justice”, 

and killing activity. Public opinion voting “for” 

death penalty for murders in some countries or 

“against” in others is also important. Anyway, it is 

noted with some “humanistic” sympathy that the 

responsibility of criminals who have deprived of 

lives is being eased, death penalties are not exe-

cuted and the number of free pardons is growing 

[2, pp. 106 – 116]. Wesley Kendall, a scientist 

engaged in analysis of foundations to apply death 

penalty in American society (death penalty is le-

galized in 38 American states), also concerns the 

facts connected indirectly with philosophical 

analysis of criminal essence of murder in his the-

sis for the degree of Doctor of Philosophy. Paying 

attention to the fact that “death penalty” in the 

USA has various degrees of social support, the 

author emphasizes standard arguments against 

death penalty: improperly investigated cases; bru-

tal nature of sentence executions; international 
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disapproval; religious views; and even impressive 

portraying of repentance of criminals in fiction [8, 

p.1- 3]. 

It goes without saying that such ideas are ap-

propriate in terms of legal analysis of the problem. 

However, the author, beyond any bloodlines, pro-

poses to apply philosophical approach striving to 

demonstrate lack of its juridical interpretation on 

narrow empirical foundations also involving ethi-

cal mentality. In view of criminal essence of wil-

ful murder there is no reasonable cause explaining 

why adequate measure of restraint may be can-

celled on the basis of public opinion, crime statis-

tics, possible judicial errors or free pardon by high 

ranking officials. 

Theoretical basis and results 

 Nowadays many democratic countries either 

cancel death penalty or impose moratorium on it. 

Ideologists of death penalty cancelling claim that 

it is not compatible with principles of humanism. 

They say that murder is not typical for human 

nature. Law of justice requiring the punishment to 

be adequate to crime should be replaced by the 

principle of humanism. It means that other sanc-

tions should be applied to murders, e.g. life im-

prisonment with the right to pardon or revision of 

the sentence after certain period of the sentence 

serving. 

 In this context, measure of adequate restraint 

turns out to be violated as if for the sake of higher 

ethical principle of humanity and mercy. In this 

regard currently the idea of humanism is declared 

in such a drastic way that those, being sure of 

justifiability of death penalty for egregiously 

criminal acts, lose their confidence being shamed 

to reveal their adherence to such kind of punish-

ment. Such people begin thinking that they are 

morally obsolete, have tendency to vindictiveness, 

and misunderstand the nature of humanism. 

However, let us study firstly the fact that mur-

der contradicts human nature; and secondly the 

degree of its incompatibility with humanism and 

mercy. It should be done from the philosophic 

viewpoint purely without any references to empir-

ical reality as if we took it into consideration and 

adopted it as the basis; if so, then we would see a 

person first of all as violator, aggressor, and de-

stroyer of all the living beings. 

Nevertheless, we can see that in the process of 

historical and cultural development of a society 

uncivilized nature of manifestation of human ma-

licious intents decreases constantly. Even if we 

consider sceptically that evil just becomes looking 

more attractive, historical experience of enmity 

and natural desire of safety demonstrates that in 

one way or another people aspire to eliminate 

cruelty and murders from their lives. Peaceful-

ness, even together with hatred to enemies has 

always been more praisable choice and war has 

always been means for peace. 

Neither enmity nor revenge has ever been pre-

vailing global historical ideology. For instance, 

world religions represented by their founders and 

prominent teachers has never taught violence as a 

higher principle while secular ideology connected 

with ruling practice and social order blessing con-

siders violence only as some inevitable evil worth 

regretting. During the darkest historical periods of 

arbitrary rules, evil deeds were either secret or 

covered with the ideas of justice and common 

welfare. None of leaders reckoning on the social 

support will claim that he/she worships dark forc-

es even when his/her pia desideria or paranoia 

turns peoples’ lives into the hell. However, those 

for whom evil and death have always been a sub-

ject of religious cult must hide their acts either in 

hermetic societies or in satanic sects. 

 Are the ideas sufficient to consider that vio-

lence and murder contradict the human nature as 

they can be connected with empiric expediency 

and common sense of corporal safety which con-

sequently become the reason of the necessity of 

life protection and fight for freedom and justice? 

If we take into account only empirical reality and 

unavoidable historical evidences, we will not pro-

gress beyond the idea of everlasting Manichaean 

antagonism between good and evil, light and 

darkness. Then the humanism, being affirming 

nowadays in such a persistent way, becomes just 

sentimentality, manifestation of kind-heartedness 

and even hypocrisy making us reject the things 

proper in plenty for our morality. You cannot 

ignore facts and it is impossible to disregard hu-

man history which has always been history of 

violence. However, if we want to find in human 

nature the foundations for humanism as the inher-

ent worth but not from the viewpoint of practical 

expediency, then empirical arguments will only be 

constant obstacle on this way. 

Is it possible to see the source of humanism in 

the very human essence which we, people, devel-

oping and monopolizing within history of culture, 
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tend towards the exclusion of violence from pri-

vate and social life? We consider that such a 

foundation exists. It is represented by the freedom 

rooted in a person, his/her sociality and the fact 

that we call “metaphysical ought”. 

Human is transcendence, freedom; that is a 

creature transcending natural necessity. Trans-

forming the nature with the help of vigorous activ-

ity, human transforms own existence into culture, 

proper ontology. Cultural evolution resolves the 

contradiction between society and nature as well 

as between people against each other. In generic 

sense, formation of a human as a free being means 

that from the depth of own permanent essential 

foundations he/she materializes as a seeker of 

non-violence, harmony, social solidarity which 

are incompatible with any bondages. 

Striving for humanism is also given to him/her 

by “metaphysical ought” as at the moment of own 

origination he/she cannot create intention for free-

dom since it is just given him/her, “presented” 

/Heidegger/. That is why a person reports for the 

freedom not only to himself/herself but to the 

Presenter. Any human has certain stable ought in 

relation to the Creator just by nature long before 

he/she starts own existence with own purposes. 

It should be noted that people misunderstand 

or distort the “transcendental project” relative to a 

human and his/her “eternal metaphysical respon-

sibility” in the field of dependence under the ef-

fect of direct vital interests. It is difficult for a 

human to execute own essence. At least continu-

ous spiritual evolution is required to judge from 

humanism as absolute categorical imperative but 

not from the dependence upon empiric expedien-

cy. Nevertheless, one cannot state that there are no 

enlightenments in the history of culture concern-

ing the necessity. Entity factor understood as the 

divine afflation or manifestation of higher wisdom 

stimulating a person to be human in the sake of its 

proper moral value is known in Confucianism, 

Taoism, Hinduism, and Buddhism; later it has 

been manifested with special emphasis in Christi-

anity and secular ideology. We can only be 

amazed by the fact that attractiveness of ideas of 

love and mercy has been stayed alive for centuries 

preserving their stability in the world of “all 

against all”. Certainly, they were far from prevail-

ing in the sphere of punishments. Even so, in the 

course of overwhelming progress of human self-

consciousness in culture, gradual exclusion of 

brutal traditions and legal sanctions takes place. In 

the context of such a sad current situation in a 

society, it is impossible to neglect a viewpoint of 

human rights and humanism. 

Thus, it seems like the accumulation of hu-

manism potential in culture and the disapproval of 

cruelty, violence as a means of problem solving 

should be forgotten and death penalty should be 

cancelled as they are not proper for human digni-

ty. One must not kill. That is absolute moral re-

quirement which will preserve paradoxically its 

imperative force forever in spite of inevitability of 

irreconcilable confrontations. 

One may not apply affords to come to such 

universal conclusion as the Creator commanded 

clearly: “thou shalt not kill”. However, the imper-

ative is just a principle which we should be able to 

implement in practice where it is constantly vio-

lated in crimes and corrected in punishments. 

Humanism as an ideal desire of people to live in 

accordance with the spirit of mercy ethics cannot 

be the basis for injustice; though, being imbued 

with a tendency of punishment mitigation it tends 

to condonation and may come into conflict with 

justice. Thus, humanism being unblinded by senti-

mentality is a result of the division of higher mercy 

ethics into lower ethics of equal retribution for a 

committed crime. Real humanism is the sanction 

appealing for the spirit of justice of heaven. 

There appears the façade of the situation when 

in justice of heaven something supposedly de-

creases both in mercy and justness as the mercy in 

the simplicity of its principle has the tendency to 

forgiveness while justness tends to the inevitabil-

ity of punishment. Nevertheless, it is justice of 

heaven that one needs as not only certain individ-

ual but the whole mankind is guilty of the crimi-

nal deed. Generic guilt mitigates the guilt of an 

individual as the society has not acquired yet 

proper morality as well as it has not eliminated the 

conditions generating vengefulness and violence. 

An individual guilt appeals for conviction since a 

criminal, while breaking the laws, becomes a fac-

tor of social danger. 

In order to reach justice of heaven without 

losses in mercy and justness, the “thou shalt not 

kill” commandment should be implemented in the 

morality; moreover, it is required that the condi-

tions of observing the legality will be formed, the 

conditions depriving gradually the legality itself 

of legal sense “returning” it into morality. Then 

humanism stops being the mercy of court or the 

supreme power; it becomes the prevailing impera-
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tive of the whole society. Under such conditions, 

murders become exclusive excessive acts; in such 

cases there can be no death penalty.  

It is clear that justice of heaven “without loss-

es” is the ideal of monolith morality, squeezed 

into the absolute principle. However, the principle 

as an abstract expression of the materialized ideal 

has heuristic meaning. Monolith morality is unob-

tainable for the society. Humanism divided by 

justice becomes a complex problem of selecting a 

measure of restraint. Maxim of absolute morality 

dictates to an individual prohibition on murder as 

the human. Violating the total command in a soci-

ety where death penalty is cancelled, a criminal 

usurps the right for murder dooming the commu-

nity to sacrifice. The court saves criminal’s life 

due to inadmissibility of a murder for a human, 

though a criminal for whom there is no such pro-

hibition, ceases being a human. Choosing a mur-

der, a criminal has chosen a death for him-

self/herself as for an evildoer. According to logics 

of attitude to a murder and its commitment, a 

criminal should be annihilated since he/she is 

sentenced to death by himself/herself. However, 

the court does not consist of criminals; that is why 

sentences are passed on behalf of the people who 

are considered to be humanistic and who do not 

admit death penalty. For this reason, a sacrifice 

for the sake of mercy falls to their share. Social 

majority especially those people who are close to 

the victims being murdered innocently do not 

agree with the decision to preserve lives of evil-

minded murders and maniacs, but they do not 

participate in passing the sentences. Departed 

souls appeal for justice but progressive lawyers 

insist on humanism being sure that they have the 

advantage of humanity supported by the statistics 

of judicial errors and nondecreasing criminality in 

the context of punishment stiffening. They say 

that death penalty is not efficient as the measure 

to restrain grave crimes. 

However, there is something wrong in that 

humanism. Can it be that it is achieved only by 

the loss of justice while justice of heaven is 

reached only if mercy cedes in favour of freedom 

for evil-doing?  

Refusal of the death penalty seems to be a 

strong side of humanism since, apart from extrin-

sic advantage being in it as in a moral value, in 

case of making the punishment for murders less 

severe it should contain the element of violation 

of justice under the pretence of honourable stoic 

attitude of mind. Having lost in justice, humanism 

wants to attain to unshakeable moral superiority 

both in its own eyes and in the eyes of the whole 

world. 

However, humanism, losing in justice, is the 

illusion, deceit of kind-heartedness that cannot be 

a choice of justice of heaven. Real justice of heav-

en rather than a seeming one is the justice losing 

neither in humanism nor in justness. Nevertheless, 

how is it possible in the contradiction of tenden-

cies of mercy and punishment? Considering them 

at the level of dialectic speculation, one should 

see not only contradiction but also complementa-

rity, unity, identity. We need to become conscious 

of the fact that the punishment along with the 

moment of external contradiction to mercy is the 

humanism in the case of fair measure of restraint 

as well. It is true not only with regard to desperate 

victims but also to criminals. Evildoer, having 

defied human nature, is punished in the convicted 

person. Notwithstanding, being a representative of 

the human race, the criminal is sympathized as a 

victim of moral lapse in the imperfect mankind.  

Death penalty is not a murder but a tragic act 

of atonement compensating the murderer his/her 

human dignity lost during the life and found dur-

ing fair atonement. Rejecting the murderer as an 

evildoer, the society accepts him/her again as an 

unfortunate person. Now, we can only be sorry 

about his/her tragic fortune.  

Having not cancelled death penalty, the socie-

ty where causes for grave crimes are not still un-

rooted, sacrifices itself undertaking heavy moral 

burden of sentence execution. Having some prej-

udices as for own innocence, it admits fearlessly 

the punishment denied at the level of global cate-

gorical imperative. Criminality in its most outra-

geous forms and death penalty are moral chal-

lenge for everyone. Not only victims suffer but 

also their later uncovered violators, and the entire 

society. Everyone has own share in the atonement 

for the violation of moral legislation. 

Life has no absolute value without death. 

Modern humanism rhetoric, especially in our con-

text where people are still far from practical hu-

manism, turns into deception, and self-interested 

manipulation of public consciousness. Pseudohu-

manism immortalizes any society decreasing its 

moral value. People are inculcated idea of abso-

lute life value on the background of hypertrophic 

indifference to their needs in material wealth, 

healthcare, and environmental safety. On the other 
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hand, life is connected with the things to which 

modern consumer society is striving –material 

welfare; in the abstract sense, it is connected with 

bodily immortality. 

However, the principle of absolute wonder 

about life in the context of neglecting of science 

offered by the death is not multivalued morally. 

Savage crimes and murders as the measure of 

restrain is the sign of moral imperfection of the 

society, lack of its spiritual development; though 

to eliminate such punishment, humanism should 

be implemented not only rhetorically but also 

practically. Otherwise, the illusion of total posses-

sion of humanism will later demonstrate defects 

of blindness and intoxication with the hallucina-

tion of sentimental kindness which, reverencing 

for live, forgets the lessons of courage that only 

death can teach to the society striving for human-

ism. On the other hand, hypocrisy and self-

deception of people in humanism declaration are 

just obvious. It is seen in total indifference to the 

sphere of mass culture, especially in movies 

where humanists and advocates of justice like 

characters by Schwarzenegger in their plays with 

death kill in passing hundreds of “bad guys” as if 

they are only soulless biological robots. Forcing 

the abolition of death penalty upon “backward 

countries”, Democratic West transfers the murder 

into the sphere of mass virtual culture inculcating 

into public consciousness the feeling of ease in the 

problem of killing the undesired people. 

Objections against the life reverence which, at 

least in European mentality, is first of all connect-

ed with material existence, seems to be blasphe-

mous on the background of that tragic experience 

of mass extermination that European society has 

accumulated within its history, especially speak-

ing about the last centuries when it has hurried up 

to claim its being right-minded and civilized. 

However, cult of trouble-free life in modern con-

sumer society has become so widespread that only 

something horrible without any light of hope and 

sense has been left to the death. From eligible 

aspect of life, death has been turned out into dan-

gerous antagonist not filled with that legal justifi-

cation which it should have by the convention of 

complementarity. 

Certainly, death does not matter the fact that it 

is unvalued for life but human errors influence 

directly upon the organization of their moral con-

sciousness and ethic practice. For instance, while 

denying the right of society to pass death penalty 

on the ground that not a hair will be harmed on a 

human head without God’s will, criminals are not 

only acquitted but even presented as the execu-

tives of holy justice. Then, according to Divine 

Disposal, their innocent victims are punished. It 

seems like people have always wanted to bring 

holy justice on their side to justify own irrespon-

sibility and outrage. 

It is clear that life does not only protect itself; 

it also extirpates for its own sake. As for a person, 

human understanding of life cannot be restricted 

by the preservation of physicality; it is also deter-

mined by senses in which physical death plays a 

vivifying role. 

The motto being the guidance for a consumer 

society is that the sense of life is in the life itself, 

and here there is nothing more to think about. 

That is why regardless of death it should be pre-

served by all the available means. Certainly, the 

physicality is supported in this context as that is 

the thing the immortality depends on. Ideology 

setting such attitude to life and death states that a 

person is a body. Such pseudohumanistic anthro-

pology hides behind the higher culture being in 

reality a dangerous strain affecting the society 

with earthliness. It introduces confuse and delu-

sions into moral motivation of people; at the worst 

it results in pretended humanism and hypocrisy. 
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МЕТАФІЗИКА СМЕРТНОЇ КАРИ 

Мета. Дослідити питання про припустимість смертної кари у демократичному суспільстві з метафізичної 

точки зору. На противагу переконанню про негуманний і варварський характер судової практики засудження на 

смерть запропонувати філософську аргументацію за смертний вирок. Сенс даного дослідження не у реабілітації 

вбивства на базі ні би то застарілого права, а в розкритті внутрішнього діалектичного взаємозв’язку ступенів 

моральної відповідальності злочинців і суспільства, що породжує злодіїв. Автор наполягає, що відмова від сме-

ртної кари під привидом торжества гуманності – лише ліберальна видимість, благовидне прикриття недоліків 

морального стану суспільства яке, відмовляючись від своєї частки відповідальності за існуючи беззаконня, не 

зростає, а навпаки принижується у людської гідності. Методологія. Автор використовує метод діалектичної 

рефлексії, усвідомлюючи єдність, відносність і додатковість добра і зла і прагне визначити продуктивний шлях 

вирішення суперечності між ними у моральному розвитку суспільства. Наукова новизна. Пропонуючи філо-

софський підхід до проблеми припустимості смертної кари, автор не вдається до обговорення ролі страхання, 

стримування чи жорстокості цієї міри покарання, а також не розглядає питання про її ефективність, чи навпаки. 

Автор не торкається теми душевних страждань злодіїв, що приречені на довічне позбавлення волі з урахування 

«гуманних» міркувань. Завдання автора показати, що ціль покарання – досягнення справедливості, яка стає 

моральним випробуванням не тільки для злочинців, але і для всього суспільства. Висновки. Злочинність – це 

насамперед суспільна проблема і тільки крізь призму духовного стану суспільного цілого слід розглядати кри-

мінальну поведінку окремих індивідів. Ставлення до смертної кари це питання духовності та її драматичного 

ускладнення. Вимога моральності, за переконанням автора, виключає сентиментальне тлумачення людяності і 

милосердя. Гуманність це імператив, що вимагає особистої і суспільної відповідальності за принижену у жертві 

і відкинуту у злодії людську гідність. Злодій не знищується як небезпечна тварина без суду і слідства. У суво-

рому покаранні суспільство за адекватною ціною повертає вбивці людську гідність. З іншого боку суспільство 

примиряється з брутальною розплатою, до якої воно змушено удаватися, здійснюючи справедливість, оскільки 

воно само має частку вини у існуючої злочинності. 

Ключові слова: гуманність; милосердя; справедливість; жертвоприношення; розплата; «метафізична відпо-

відальність» 
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МЕТАФИЗИКА СМЕРТНОЙ КАЗНИ 

Цель. Исследовать вопрос о допустимости смертной казни в демократическом обществе с метафизической 

точки зрения. В противоположность убеждению о негуманном и варварском характере судебной практики при-

говоренных к смерти предложить философскую аргументацию за смертный приговор. Смысл данного исследо-

вания не в реабилитации убийства на базе вроде бы устаревшего права, а в раскрытии внутренней диалектиче-

ской взаимосвязи степени моральной ответственности преступников и общества, что порождает преступников. 

Автор настаивает, что отказ от смертной казни под прикрытием торжества гуманности – лишь либеральная 

видимость, благовидное прикрытие недостатков нравственного состояния общества, которое, отказываясь от 

своей части ответственности за существующие беззаконие, не возрастает, а, наоборот, уменьшается в человече-

ском достоинстве. Методология. Автор использует метод диалектической рефлексии, осознавая единство, 

относительность и дополнительность добра и зла и стремится определить продуктивный путь решения проти-

воречий между ними в нравственном развитии общества. Научная новизна. Предлагая философский подход к 

проблеме допустимости смертной казни, автор не прибегает к обсуждению роли устрашения, сдерживания или 
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жестокости этой меры наказания, а также не рассматривает вопрос о ее эффективности, или наоборот. Автор не 

касается темы душевных страданий преступников, что обречены на пожизненное лишение свободы с учетом 

«гуманных» соображений. Задача автора показать, что цель наказания – достижение справедливости, которая 

становится нравственным испытанием не только для преступников, но и для всего общества. Выводы. Пре-

ступность – это в первую очередь общественная проблема и только через призму духовного состояния обще-

ственного целого следует рассматривать уголовное поведение отдельный индивидов. Отношение к смертной 

казни – это вопрос духовности и ее драматического осложнения. Требование нравственности, к убеждению 

автора, включает сентиментальное толкование человечности и милосердия. Гуманность – это императив, кото-

рый требует личной и общественной ответственности за приниженное в жертве и отброшенное в преступнике 

человеческое достоинство. Преступник не уничтожается как опасное животное без суда и следствия. В суровом 

наказании общество по адекватной цене возвращает убийце человеческое достоинство. С другой стороны, об-

щество смиряется с суровой расплатой, к которой оно вынуждено прибегать, осуществляя справедливость, 

поскольку оно само несет долю вины в существующей преступности. 

Ключевые слова: гуманность; милосердие; справедливость; жертвоприношениие; расплата; «Метафизиче-

ская ответственность» 
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VOICES-POSITIONS IN DISCOURSES: HOW IS IDENTITY POSSIBLE? 

The article is devoted to the question of identity of a modern man which constantly emerges as a powerful wave and 

is brought up to date with new force. Thus, continuing scientific research on identity and individual identity are being 

held, but from a different point of view, i.e. by using modernized methodology. The purpose of the research is to sub-

stantiate scientific approaches, epistemological coordinate changes, and critical trends in the issue of identity that would 

allow solving the problems of nature of a modern person being. In this respect the narrative approach is considered to be 

up-to-date. Methodology. Interdisciplinary research perspective allowed using a comprehensive methodology where, 

complementing each other, there are phenomenological, cultural, anthropological, hermeneutic, systematic, historical 

and genetic methods and method historical-philosophical and socio-cultural comparative studies. Originality. Personal 

being occurs in time, and it’s the narrative method, the main feature of which is its temporality and extension, that can 

involve all of us to self-understanding on the basis of certain turning points in our history. The compliance with relevant 

ethical standards in dealing with other people, and requirements of certain supra-individual structures properly corre-

lates with our least resistant inner world view and outlook. As the narrative identity exists in the subjective sense of 

time, experience and understanding of the events of life, thus, despite the ontogenetic secondary of the personal identity 

with respect to the social one, the domination of the former one is more probable. Conclusions. The adoption of such an 

understanding of identity by everyone signifies a high degree of responsibility for self-constructing, which implicitly 

assumes not just to say “I”, but first of all to define your being as a certain social debt: to another person, to society, its 

history and everyday life through which we get a chance to be happy. 

Keywords: identity; discourse; narrative; narrative identity; everyday life; communication; communicative and dis-

course practices; responsible selfness 

 

Introduction 

In the context of modern both internal changes in 

society and civilization progress, the state of personal 

being can be described as permanent “jelly-like” one. 

Recent years have been testing our soul and con-

sciousness in terms of understanding the answers to 

the question “Where are we from?”, “Who are we?” 

and “Where are we going to?” Under pressure of 

many circumstances our being sometimes shudders 

when seeking for at least temporarily stable ground, 

and sometimes transfers into some suspension state. 

Under such conditions, one can observe the de-

struction for structural self-reflection and psychoso-

cial identity, because the latter can be understood as a 

subjective feeling while objectively observable quality 

of self-identity and integrity of the individual “ego”, 

accompanied by a belief in identity and integrity of a 

particular image of the world and a man which it 

shares with others. The psychological aspect of our 

identity in connection with social certainty suffers 

primarily because we consciously and unconsciously 

try to find a support point on the ground that is slip-

ping from under the feet and carries the person into 

the unknown, frightening world. 

It is agreed that the ability to improve is the only 

quality with no alternative which nature endowed the 

human race. Thus, self-transformation is the basis of 

human nature and the only property common to all 

people. The question is how it is possible to make this 

self-constructing? Does it make sense? 

It is worth mentioning the well-grounded state-

ment of the “liquid modernity” researcher Z. Bauman. 

We know that in his writings he stated that in our 

contemporary age the relationship between the indi-

vidual and society is changing because the concepts of 

identity, individual and individuality are becoming 

meaningless [2]. 

However, they (the concepts) remained in scien-

tific discourse, because it (the scientific discourse) is 

seen today as a kind of narrative culture. S. Hunting-

ton correctly said about the inevitability of identity 

that it is like a sin: we could resist it but we can’t 

avoid it. Giving the definition of this concept, he 

concludes that identity correlates with images of 

individuality and distinctiveness (“selfness”), which 

are shown by an actor, and formed (and change over 

time) due to the relationship of a man and significant 

characters around him [1919, p.181; 6]. 
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Probably social being makes us flexible in the 

transformation of existing or designing new concepts 

constituted to explain the essence of personal being. 

Thus, continuing scientific research on identity and 

individual identity are being held, but from a different 

point of view, by using modernized methodology. 

Therefore, the question of identity of a modern man 

constantly emerges as a powerful wave and is brought 

up to date with new force. 

Purpose 

The purpose of the research is to substantiate sci-

entific approaches, epistemological coordinate chang-

es, and critical trends in the issue of identity that 

would allow solving the problems of nature of a 

modern person being. In this respect the narrative 

approach is considered to be up-to-date. 

Theoretical basis and results 

It is well known that a postmodern man freely op-

erates arbitrary segments of not connected 

worldviews, discourses, and languages. In the realm 

of the spirit there are no limits, no targets, no mile-

stones. Postmodern is characterized by passivity as a 

social integration strategy is replaced by the strategy 

of individual hallucinations. Since reaching the peak 

of individualism in postmodern one can say about the 

emergence of a new identity – humanity [6, p.262-

263]. Thus, the analysis of post-modern society leads 

to the conclusion about the “critical trend change” for 

avoiding such dissolution of personal identity within 

social one.  

Awareness of human questions of today, in our 

opinion, should be based on the original postulate 

about the change of subject-centered reason by 

communicative reason that was reasonably argued by 

the prominent philosopher J. Habermas [18, 20]. 

Indeed, in the context of modern social and cultural 

space and specificity of “life-world” of a person it is 

the communicative reason that becomes a worthy 

successor. 

Ch. Taylor states that nature that awakes our feel-

ings is not tied to our concept of meaningful intelli-

gence. It is no longer considered the system, which 

determines our rationality, but rather that defining for 

us the goals and abilities that we seek within our-

selves. Now the action of nature is to awaken them, it 

may awaken in us a feeling of overwhelming opposi-

tion regulated control of analytical mind, establishing 

order, and this mind now is understood as subjective 

and procedural capacity [16, p.395]. 

In our polyphonic world where human has to play 

many voices-positions, to perform the continual 

exchange of information from different ego-worlds, 

one can say about the formation of a complex, multi-

level selfness, identity as a process that lasts during 

the lifetime. With the change of mind we observe the 

changes in the gravitational center of selfness. 

This important aspect is that a man turns to be a 

creature that is constantly looking for himself and that 

in every moment of his existence checks the condi-

tions of his existence. Only dialogue or dialectical 

thought can help to understand human nature. 

Similar statements are also key points in the dia-

logic philosophy of M. Bakhtin, who formulated the 

idea of “out of man existence” under which the real 

“ego” at the point of human disagreement with 

himself, his identification with the “other”. His 

formula “all alone” is explains it comprehensively. 

Thus, the existence of individual “ego” suggests a 

situation of “out of man existence” and the communi-

cation refers to the deep structure of a personality [6, 

p.28]. 

In such circumstances, the presence of the Other is 

an obligatory condition of our identity, since no 

communication and discourse (even virtual) are 

impossible without it. The Other represents a subjec-

tive existential structure (another “ego”) and objective 

existence (social space). 

Outlining the problematic situation, to understand 

which N. Elias seeks in his work “Society of Individ-

uals”, the author says that we are now more interested 

in what we differ (personal identity) than what we 

have in common (social identity). But to reconcile this 

vicious circle the author later concludes that without 

identity, people will have no self-identity. The balance 

between these two notions can fluctuate in either 

direction [21, p.256]. 

We know that today rapidity of socio-cultural and 

global changes is pushing us to understanding identity 

as a mobile, multiple structure, depending on the 

context and interpreted rather as a process of perma-

nent constructing rather than a final destination of 

self-comprehension. Thus, it is not so much about 

“who we are” and “where are we from” but much of 

what can become, how others imagine us and how it 

relates to our own ideas about ourselves when identi-

ties are created in the process of representation and 

not beyond it.  
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Our identity as a process of designing, starting and 

finishing point of which is at the same time symbolic 

space of a socio-cultural reality, intricacies of dis-

courses revealed to be new (in sense of hermeneutic), 

created every time. Just as there is a multiplicity of 

truths of the text, multiplicity of identities is also 

created and, or it will be better to say, multiple identi-

ty depending on the social context, the interpretation 

of life text. 

Such a perspective view of understanding the iden-

tity somehow increases hermeneutic interpretation, 

which is reduced to the procedures for understanding 

consciousness more. Outlining the fact that the text of 

our life is the product of involvement in public space 

of intersubjectivity, we rather agree with Habermas’ 

approach that our every action is communicative in 

nature, i.e. the language is the beginning of con-

sciousness from the very beginning [18]. 

Mastering the languages of human communication 

enables us to become equal people able to understand 

ourselves. We agree with Charles Taylor that under 

the “language” one should consider not just a set of 

words, but indeed all means of self-expression. It is 

clear that mastering these languages is through com-

munication with others, with “significant others” 

because no one learns languages necessary for self-

identity face to face with himself [17, p.30]. 

Thus, communication problems as space of many 

interactions, crossing of dialogues and discourse as a 

rational and communicative action logically arise. The 

main purpose of the latter, in particular, can be con-

sidered as proof of constructive engagement towards 

consensus on rational grounds the ethical aspects of 

social and cultural relations. 

As there is a multiplicity of text truths, in the same 

way a plurality of identities or multiply identity 

depending on the social context, text interpretation of 

life is created. In this context the narrative method 

usage becomes the main one in analyzing identity. 

Narrating is a means by which “ego” is individual-

ized, and its actions are identified. Through a narrative 

method we can ascribe authorship of actions to 

someone as in our actions (which includes speech 

acts) personality gets the best way of manifestation. It 

may be logically concluded that there is a plurality of 

individual identity. 

Indeed, in the modern humanities narrative method 

has become very popular and productive due to the 

ability to explain the mechanisms for constructing 

social reality. With genetic roots in historiography, it 

gradually spread to linguistics, sociology, psychology, 

etc. J. Brokmeier and R. Harre say that the growth of 

interest in the study of narrative means the emergence 

of another kind of desire for a new paradigm and 

further improvement of post-positivist method in 

philosophy of science [3, p.29; 24].  

The effectiveness of this method in practice is 

proved by a number of psychoanalytic research of a 

personality through narrative texts [26; 27; 29; 30]. 

The situation of the gradually shift and dissolution of 

boundaries between history and story can be also 

considered the impetus for deeper study of this 

concept. Moreover, it certainly requires scientific 

reflection by historians and narrative philosophers 

[22; 23; 32]. 

Our main scientific researches are dedicated to the 

study of narrative identity from a new angle [11; 12; 

13; 31]. 

Comparing methodological potential of concepts 

of discourse and narrative it is stated that discourse as 

a special way of communicating and understanding of 

the surrounding world is based, primarily, on the 

means of language, which is a connecting surface 

between language and reality. Discourse can be 

understood as a certain text with context that is 

culturally and historically determined. Every science 

is characterized by the relevant discourse, a number of 

values formed during a period of development and 

which is common in use. As for the narrative, it can 

be explained as a certain “manual” on the construction 

of reality based on personal limits of socio-cultural 

involvement of personality. The offer to construct a 

certain algorithm of reality from the perspective of the 

narrative based on a set of values for its understanding 

and constructing that is offered by the existing dis-

course. Narratives are the main means of self-

understanding, of giving sense to human actions, at 

least through the organization of key life events that 

seem unrelated, as a whole. Narratives are sensitive to 

the time mode of human existence. They arrange our 

experience in time, events and activities into a single 

time image and plot, and this, of course, is impossible 

without proper speech techniques. Although the 

narrative can be interpreted as a subtype of discourse 

concerning methodological potential depth, under-

standing of past events role in the design of present 

and future perspectives, taking into account the 

temporal characteristics of being the use of the con-

cept of narrative is more preferable. 

It is clear that the famous “linguistic turn” gave 

extraordinary impulse to consider a number of prob-

lems of philosophy, sociology, psychology, cultural 
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studies through their speech explication. We agree 

that cognitive functioning of various practices in the 

sphere of natural science as well, may be possible 

only through their presentation in the narrative as the 

story has moved beyond its disciplinary limits (narra-

tology). Within the linguistic interpretation the narra-

tive is appropriate to be understood as a certain 

epistemological category, as a method that is able to 

combine language and time issues. To sum up it 

should be noted that the content of the story can not 

exist independently, and its narrative is able to make it 

independent, to provide integrity, to link the structure, 

form and objectives of oral or written representation 

of the narrative by different means [10]. 

It is also important to emphasize that cognitive 

function of narrative is found out in the etymology of 

the term as it relates to gnarus (in Latin), meaning 

“one who knows, an expert”. Returning to the above-

mentioned Ch. Taylor’s point of view it is impossible 

to study a narration, a story, a narrative exceptionally 

as a text by means of language in today’s world. 

Originality 

Personal being occurs in time, and it’s the narra-

tive method, the main feature of which is its temporal-

ity and extension, that can involve all of us to self-

understanding on the basis of certain turning points in 

our history. The compliance with relevant ethical 

standards in dealing with other people, and require-

ments of certain supra-individual structures properly 

correlates with our least resistant inner world view 

and outlook. As the narrative identity exists in the 

subjective sense of time, experience and understand-

ing of the events of life, thus, despite the ontogenetic 

secondary of the personal identity with respect to the 

social one, the domination of the former one is more 

probable. Thus, the problem of determining their 

social topos, social identity is less problematic and 

can be reduced to the presence of permanent ascrip-

tion and copying certain statuses and roles with 

changing social and cultural contexts. 

It is important that everyday life, its history are 

understood as layers of activity and objects of histori-

cal process and its subjects. Thus, we suppose that the 

potential of understanding of everyday life as a whole 

set of cultural and historical events, mental patterns 

and scenarios of life can be revealed, for instance, 

using the narrative method, because its possibilities 

can explain the dynamic models of human behavior, 

coordinating them with each other in the time contin-

uum. 

Our local repertoire of narrative forms are inter-

twoven with a broader set of cultural discourse orders 

that define who tells that story, where, when and to 

whom. The key unit of analysis here is an event that 

reflects the “co-being”. Each of our story, that is a 

story about ourselves, is inextricably linked with our 

narrative identity. All the time the selection of the 

script that will be understandable to a particular 

individual, group, society is permanently made. In 

other words, the unity of our lives is the unity of 

narrative searching, and narrative identity can serve as 

an “individual mythology”. 

Narrative identity as comprehension of themselves 

along with others and for others in a temporal mode, 

best reveals its viability in communication, in a 

dialogue aimed at reaching an agreement. The projec-

tion of narrative identity on the culture of everyday 

life allows centering of selfness through “narrative 

gravity”. 

Most of our co-being with others is of socially 

normative character. However, those events that are 

outside regulations, have the key influence on the 

“narrative gravity” on the basis of features. In recent 

years for modern Ukrainians a usual hierarchy of 

social and normative events has been dramatically 

broken. As a result of occupation, war, migration the 

vast majority of people increasingly find themselves 

outside of sustainability actually or mentally. Howev-

er, such non-standard events “shake” our narrative 

identity on the basis of the changed cultural condi-

tions, discourse, speech patterns of self-

comprehension. Public actors “try on” a lot of masks, 

and more and more people are taken aback by the 

Kantian question “What shall I do?” 

A. MacIntyre offers a man ask another question 

before this: “In what kind of history can I identify 

myself as part of it?” We are talking here about 

continuous (since birth) process of interiorization of 

many roles with only one goal – we must understand 

these characters (from Eng. “character”) in order to 

understand how others react to us and how we re-

spond to them [9, p.292]. Ultimately, we not only 

learn how to understand the society in general, but 

ourselves as its part. There is no other way of acquir-

ing understanding of any society, including our own, 

in addition to mastering many stories that make up the 

original dramatic source of society [at the same 

source]. 

In view of the above mentioned we made an at-

tempt to explain the importance and urgent need to 

examine the issue of permanent (re)formation of 
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personal nature understanding, the formation of 

personal identity in the context of the ethical founda-

tions of modern communicative and discursive space. 

This approach is considered to be able to avoid 

irresponsibility in explaining the “human situation”. It 

should be also noted that such an explanation pushes 

an individual to understanding of importance to be 

involved in public relations, because it’s the commu-

nication where viability of identity is possible in the 

sense of coordination of events, narratives of life in a 

situation of constant absorption of many discursive 

models. The latter are based on the principles of 

communicative practical philosophy, require continu-

ous production of ethical discourse, i.e. constant 

renovation of moral norms and principles of the 

communicative community, which turns to be the 

result of understanding the everyday life world, and 

along with this duly affects the understanding between 

its members and helps to reach consensus. 

In this context ethical components of modern prac-

tical philosophy are relevant and urgent, because the 

situation of a person in modern society appears to be 

an ethical problem. In the list of factors that impact on 

such a situation one can see an urgent problem of 

responsibility of the individual for his words and 

actions as today “self-confinement” is the guarantee 

of our recognition in a set of communication ensem-

bles. This in turn serves as a selfish human need in 

terms of understanding your own story and the oppor-

tunity of permanent inner peace that is almost ex-

haustively reached by narrative identity in communi-

cative and discursive practices. 

The definition of narrative identity as a story about 

ourselves in communicative interaction and its coor-

dination with past experience of the individual makes 

the communication problematic, in which the ability 

of self-construction, the creation of an adequate 

picture of reality that is communicative and discursive 

space is possible. 

Taking into account the above said, we can con-

clude that the proposal to address the issue of individ-

ual identity in the field of interpersonal interaction is 

based on: 

• inability in historical and cultural perspective to 

think of yourself out of the correlation with the 

Other (human, social structure), as this mainly de-

pends on all our formation as social beings; 

• the availability of the surrounding world coordi-

nate system that expresses indirect language and 

determines everyday life; 

• dialogic nature of the individual as the most 

important existential characteristic; 

• the need of constant testing of your subjective 

world in terms of its compliance (subjective world) 

with objective reality. 

H. Arendt convincingly focuses on the action that 

is understood as a communicative interaction and 

allows a person to be engaged in social context, and 

the world in general is the space created by people’s 

actions and speeches. The action and the language are 

closely connected because any human act a priori has 

the answer to the question “Who are you?” This 

reveals the nature of an acting person. Only if some-

one is able to understand the meaning of our words, as 

well as the purpose of our actions, we can say that the 

identity of “ego” was revealed [1]. An important 

conclusion is that a communicative action should start 

from defining backgrounds of understanding, so that it 

will acquire the right to call interaction, mutual 

influence between individuals. 

The dialogue as a “connection movement” is the 

main principle of narrative identity that organizes it. It 

is understood quite broadly and is defined not only as 

communication, but also as mutual orientation of 

inner action. It is possible to understand the mystery 

of the other by dialogical communication. 

K.-O. Apel, based on the statement that there is no 

person outside communication, accordingly explains 

the fact that every communicative act involves a 

priori communicativeness, and communication in the 

way of implementation is an “ideal communicative 

community” [28]. Due to K-O. Apel, it is the principle 

of “a priori communication”, the presence of moral 

and normative core of which is clear for all members 

of the community. Due to this, even before the act of 

direct interaction we have respect for someone with 

whom we have to communicate. And the started 

communication is motivated by the task to reach 

understanding with someone. The universal desire to 

see in everyone such a type is dictated by the purpose 

of proper communication. 

The philosophical interpretation of communica-

tion, which is proposed here, allows explaining urgent 

definition of ethics, which is based on the implemen-

tation of conditions of intersubjective communication 

[7; 8; 28]. That is, to form ethical principles of dis-

course ethics that enables to prove rational justifica-

tion of morality in society, and therefore to redefine 

the rules of self-confinement while constructing 

morally loaded identity. We agree with N. A. Busova, 

who says that communicatively acting actors focused 
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on the coordination of action plans through the 

achievement along with others common understand-

ing of the situation. Social integration is not the 

epiphenomenon of such an action, but a clearly 

marked function [4, p.154]. 

On this basis, we can assume that narrative identity 

in terms of desire to self-contracting with the goal of 

being constantly ‘online’, socially engaged, as a space 

for living, as “home of your being” is a communica-

tive action, or, in our view, a communicative act. At 

the same time, the need of understanding and commu-

nication ethics make this space use such a strategy of 

self-understanding, comprehension identity due to 

which the social system will be able to keep a balance, 

excluding any possible manifestations of an identity 

crisis. 

Conclusions 

In conclusion, we may note that communication in 

the discourse is aimed at mutual understanding, 

therefore, subject-subject relationships need attention 

and respect to the Other. In order to be universal, it 

(communication) must be reasoned, rationally reason-

able and self-conscious. Communicative action, as 

opposed to monologue unequivocal instrumentally 

rational action, is characterized by ambiguity and 

dialogic because it requires understanding of at least 

two participants [18]. We also emphasize the princi-

ples of reciprocity and responsibility in communica-

tion activities that combine the theory of discourse 

ethics, which explains moral reasoning mechanisms 

and supports communication in society. Thus, social 

function of communicative action is to create personal 

identity. In the context of practical philosophy of 

communication the theory of narrative identity ap-

pears to be the most appropriate to explain the prob-

lem of finding its own deep reliance, the meaning of 

which can not be revealed beyond communicative and 

discursive space of human existence. 

Considering the theory of justice P. Ricoeur be-

lieves that “self” constitutes its identity in such a 

structure of relationship where dialogical dimension 

prevails over monologic that in terms of reflexive 

philosophy would be of primary importance . Thus, 

the ethical orientation of dialogical dimension, by P. 

Ricoeur, takes place in the following aspects: focus on 

living well with others and for others in just institu-

tions [14, p.15; 15]. Communicative discursive space 

initiates narrative identity, but its moral component is 

of primary importance in narrative identity [12]. 

Returning to the original identity in the context of 

which it seems necessary to consider ethical regula-

tors of communication space in modern society it is 

important that identity is defined by obligations and 

identifications that in their turn create a frame or 

horizon, where a man can always try to determine 

what is good or value for me [16, p.44-45]. Feeling 

good should be a part of person understanding of his 

life as an unfolded story. It should be added that this 

“horizon”, in our view, may be described as a plexus 

of communication forms, the usage of which leads to 

gaining recognition, achieving consensus and forming 

the constituents of post-conventional moral con-

sciousness on the bases of which we will adhere to the 

norms of rational interaction, due to the internal 

motivation and, accordingly, be aware of our own 

responsibility for the words and actions in society. A 

person as a dialogue creature undoubtedly requires 

recognition from others, adequate understanding 

(perception) of personal identity, which is defined as 

one for theoretical explanations of communicative 

action, discourse ethics and communicative mind. 

During the lifetime a real good for everyone can be 

encountering his own “footprints”, i.e. recognition of 

the results of his own actions, once correctly under-

stood, accepted behaviors and those that were contin-

ued. This success is defined as the best reward, the 

evidence of the true story of yourself, agreed with the 

events of life, about the correctly chosen narrative 

method in permanent construction of identity in all its 

manifestations. Actually, it can be considered to be 

the realization of narrative identity in a broad, socially 

significant sense. Talking about the urgent need in 

terms of provoking present situation to determine the 

moral basis of identity, narrative identity is worth 

mentioning. The adoption of such an understanding of 

identity by everyone signifies a high degree of respon-

sibility for self-constructing, which is implicitly 

assumes just to say “I”, and, above all, to recognize its 

being indebtedness, before others, society, its history 

and everyday life through which we get a chance to be 

happy. Starting to construct selfness, a person thus 

creates a solid foundation of prospective functioning 

of a social system as a principal, in our view, a certain 

small narrative of responsibility. 
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ГОЛОСИ-ПОЗИЦІЇ В ДИСКУРСАХ: ЯК МОЖЛИВА ІДЕНТИЧНІСТЬ? 

Стаття присвячена питанню ідентичності сучасної людини, яке повсякчас виринає як потужна хвиля та актуалі-

зується з новою силою. Отже, тривають наукові розвідки з питань ідентичності, індивіда та індивідуальності, проте 

під іншим кутом зору, використовуючи осучаснену методологію. Мета роботи полягає в обґрунтуванні таких 

наукових налаштувань, зміні епістемологічних координат, критичної тенденції у питанні ідентичності, що б 

дозволило вирішувати проблемні прогалини сутності буття сучасної людини. Щодо останнього саме наративний 

підхід вважається адекватним викликам часу. Методологія. Міждисциплінарна перспектива дослідження дозволи-

ла застосовувати комплексну методологію, в якій, взаємодоповнюючи один одного, представлені феноменологіч-

ний, культурно-антропологічний, герменевтичний, системний, історико-генетичний методи та метод історико-

філософської та соціокультурної компаративістики. Наукова новизна. Персональне буття людини перебігає в 

часі, і саме наративний метод, головною особливістю якого визначається його темпоральність, протяжність, здатен 

долучити кожного з нас до саморозуміння на підставі впорядкування певних поворотних пунктів в нашій історії. 

Дотримання відповідних моральних норм у стосунках з іншими, вимог певних надіндивідуальних структур належ-

ним чином корелює з нашим бодай наймеш стійким внутрішнім світосприйняттям і світорозумінням. Оскільки 

наративна ідентичність існує в плані суб’єктивного часу, переживання та осмислення подій життя, то, незважаючи 

на онтогенетичну вторинність особистісної ідентичності по відношенню до соціальної, ймовірним є домінування 

першої. Висновки. Прийняття такого розуміння ідентичності кожним знаменує високий ступінь відповідальності 

щодо конструювання самості, яка вже імпліцитно передбачає навіть не просто говорити «Я», а, перш за все, 

визнавати своє буття як певну заборгованість перед іншим, суспільством, власною історією та повсякденністю, 

завдяки яким ми й отримуємо щасливу нагоду існувати. 

Ключові слова: ідентичність; дискурс; наратив; наративна ідентичність; повсякденність; комунікація; комуніка-

тивно-дискурсивні практики; відповідальна самість 
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ГОЛОСА-ПОЗИЦИИ В ДИСКУРСАХ: КАК ВОЗМОЖНА 

ИДЕНТИЧНОСТЬ? 

Статья посвящена вопросу идентичности современного человека, который постоянно всплывает как мощная 

волна и актуализируется с новой силой. В связи с этим продолжаются научные исследования вопросов иден-

тичности, индивида и индивидуальности, но под другим углом зрения, используя современную методологию. 

Цель работы заключается в обосновании таких научных настроек, изменении эпистемологических координат, 

критической тенденции в вопросе идентичности, что позволило бы решать проблемные пробелы сущности бы-

тия современного человека. Что касается последнего, именно нарративный подход считается адекватным вызо-

вам времени. Методология. Междисциплинарная перспектива исследования позволила применять комплекс-

ную методологию, в которой, взаимодополняя друг друга, представлены феноменологический, культурно-

антропологический, герменевтический, системный, историко-генетический методы и метод историко-

философской и социокультурной компаративистики. Научная новизна. Персональное бытие человека проте-

кает во времени, и именно нарративный метод, главной особенностью которого определяется темпоральность, 

протяженность, способен привлечь каждого из нас к самопониманию на основании упорядочивания определен-

ных поворотных пунктов в нашей истории. Соблюдение соответствующих моральных норм в отношениях с 

другими, требований определенных надындивидуальных структур должным образом коррелирует с нашим хотя 

бы сколь-нибудь устойчивым внутренним мировоззрением и миропониманием. Поскольку нарративная иден-

тичность существует в плане субъективного времени, переживания и осмысления событий жизни, то, несмотря 

на онтогенетическую вторичность персональной идентичности по отношению к социальной, вероятным явля-

ется доминирование первой. Выводы. Принятие такого понимания идентичности каждым знаменует высокую 

степень ответственности за конструирование самости, которая уже имплицитно предполагает даже не просто 

говорить «Я», а, прежде всего, признавать свое бытие как некий долг перед другим, обществом, собственной 

историей и повседневностью, благодаря которым мы и получаем счастливую возможность существовать. 

Ключевые слова: идентичность; дискурс; нарратив; нарративная идентичность; повседневность; коммуни-

кация; коммуникативно-дискурсивные практики; ответственная самость 
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ДЕКОНСТРУКЦІЯ МЕТАФІЗИКИ ПРИСУТНОСТІ  
У ФЕНОМЕНОЛОГІЇ ТА СТРУКТУРАЛІЗМІ 

Метою роботи є аналіз критичної позиції Ж. Дерріда щодо метафізики присутності у феноменологічному та 
структуралістському дискурсах. Як філософська стратегія, деконструкція намагається зруйнувати жорстку іє-
рархію понять, у якій одне поняття домінує над іншим з огляду на власний онтологічний чи раціональний зміст. 
Методологія дослідження ґрунтується на стратегії деконструкції Ж. Дерріда, яка намагається зруйнувати базо-
ві принципи знання та існування західної філософії, наприклад, опозицію між природою та культурою. З точки 
зору Ж. Дерріда, деконструювати західну філософію означає відкрити моменти напруги та протирічь у тексті, 
які мають прояснити хибну надійність прийнятих опозицій. Наукова новизна полягає в ідентифікації пробле-
ми метафізики присутності у структуралістському та феноменологічному дискурсах через призму деконструк-
тивістського проекту. Деконструкція має показати хиткість логоцентризму, що сфокусований на пригніченні 
письма з позиції думки, істини, причинності та логіки. Висновки: деконструкція Ж. Дерріда з’явилася як спро-
ба подолання метафізики і зосередилася на концепті письма, сфера буття якого обмежена дискурсом. Деконст-
рукція метафізики присутності являє собою безперервний запит легітимності існуючого логоцентризму і пошук 
його слабостей, апорій і протиріч, які роблять неможливою традицію, зцентрованої навколо розуму. 

Ключові слова: деконструкція; метафізика присутності; логоцентризм; фоноцентризм; феноменологія; стру-
ктуралізм 

Актуальність теми дослідження 

Виняткова популярність деконструкції Ж. 
Дерріда, що спочатку обмежилася рамками філо-
софії, психоаналізу та літературної критики, а 
згодом перетворилася, за словами Дж. Каллера, 
на неординарну могутню інтелектуальну паради-
гму, яка поширилася в безлічі гуманітарних та 
соціальних наук і позначилася на інтелектуаль-
ному житті 1980-1990 рр..[12], спонукає все но-
вих дослідників історії філософії до її аналізу. 
Адже на додаток до вже зазначених філософії, 
психоаналізу та літературної критики, деконст-
рукція нині позначає цілий спектр радикальних 
теоретичних проектів в таких напрямах та галу-
зях, як правознавство, архітектура, теологія, ети-
чна та політична теорії, гендерні студії тощо, де 
проводиться критичний демонтаж концептуаль-
них опозицій, які раніше визначалися як засад-
ничі для даних галузей. 

Ж. Дерріда стверджує, що деконструкція 
з’явилася у Франції в часи панування структура-
лізму і тому одразу постала в опозицію до неї, а 
своєю ареною обрала всю західну філософську 
традицію [4]. Обрана позиція дозволяє мислите-
лю виступати з критикою існуючої філософії, 
навіть більше – найголовніших стовпів філософ-

ської традиції – примату логосу та ідеї присутно-
сті. Критикуючи поміж інших філософів та філо-
софських систем феноменологію та структура-
лізм, Ж. Дерріда вписує їх у традицію логофоно-
центризму, що керується метафізикою присутно-
сті. Саме критика логофоноцентричної позиції 
дискурсів феноменології та структуралізму, як 
засадничих для проекту граматології, спонукає 
дане дослідження.  

Як вже зазначалося, деконструкція і в новому 
тисячолітті не здає позиції власної популярності, 
про що свідчать численні публікації, присвячені 
різноманітним деконструктивіським практикам, 
зокрема зазначимо науковий журнал «Derrida 
Today», що видається у Edinburg University Press, 
дописувачами якого є відомі дослідники дерріді-
анської філософії, такі як Дж. Беннінгтон, М. На-
ас, В. Кірбі, Г. Стейтен та ін. У вітчизняному фі-
лософському просторі відзначимо наступних до-
слідників деконструктивіської стратегії –  
Ю. Азарову, М. Кохановську, В. Осипову, С. По-
вторєву, Н. Плахотнюк, В. Філіпова та ін. 

Мета дослідження 

Метою дослідження є освітлення критичної 
позиції Ж. Дерріда щодо метафізики присутності 
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у феноменологічному та структуралістському 
дискурсах. Завданнями статті є дескрипція фе-
номенів «метафізики присутності» та «логофо-
ноцентризму» з точки зору деконструктивізму, 
виявлення зазначених проблем у феноменологіч-
ному та структуралістському дискурсах, окрес-
лення проекту деконструктивіського читання Ж. 
Дерріда. Об’єктом дослідження є деконструкція 
Ж. Дерріда, предметом – деконструктивіський 
аналіз метафізичних засновків феноменології та 
структуралізму. 

Виклад основного матеріалу 

Дослідники історії філософії вважають, що 
філософія Ж. Дерріда сформувалася в першу 
чергу як феноменологічна і саме з феноменології 
та її критики, заявленої в терміні «логофоноцен-
тризму», постає проект граматології, адже ідеї, 
які розвиватиме Ж. Дерріда у введені до «Почат-
ків геометрії» Е. Гуссерля, згодом окреслять про-
граму деконструктивізму. 

Метафізичність поглядів Е. Гусерля вбачаєть-
ся у відношенні до геометрії, точніше, у спробі 
редукувати геометрію до її власного сенсу та ви-
вести з історії факт її становлення, що неодмінно 
містить ейдетичну необхідність. Уявляється, що 
геометрія мала виникнути з певною необхідніс-
тю та зі своїм аподиктичним та апріорним сен-
сом для того, аби її феномен залишався незмін-
ним і сьогодні. З іншого боку, відкриття істин 
геометрії та факт її становлення можливий лише 
при наявності сучасної науки та її археологічних 
й історичних методів, що мають змогу препару-
вати минуле. Отже, по-перше, вбачається алюзія 
на герменевтичне коло у класичному розумінні – 
ціле розуміється з вивчення окремих частин і 
навпаки – попри критику феноменологією істо-
рицизму як зведення норми до факту, редукція 
має змогу відбутися лише при наявності сталої 
історії геометрії. По-друге, ідея наявності в ос-
нові геометрії ідеального об’єкту відсилає до 
«метафізики присутності», за якої, на думку Ж. 
Дерріда, філософами конституюються зцентро-
вані структури буття, замкнені на власній прису-
тності та ідеальності. Так, Ж. Дерріда зазначає, 
що Е. Гусерль ставив перед собою завдання спо-
чатку редукувати історію фактів, аби позбавити 
ідеальний об’єкт її впливу та проголосити його 
нормативну незалежність, а потім, уникаючи 
змішення історичних та логічних фактів, редуку-

вати початкову історичність самого ідеального 
об’єкту [3, c.37]. 

На думку Ж. Дерріда, Е. Гуссерль вважає, що 
якби історія геометрії з самого початку була ли-
ше еволюцією замислу, наявного у своїй повноті, 
то геометрія була б позбавлена акту свого тво-
рення. В такому випадку, здатна лише на 
роз’яснення чи псевдотворення, вона б функціо-
нувала або як стала синхронія, або як емпірична 
діахронія та рухалася б у колі вже відомих нау-
кових істин, позбавлених своєї єдності та істори-
чності [3, c.66]. Так само, здатність геометрії 
апелювати до сутності самих речей іманентна її 
приналежності до, так би мовити, чистих наук 
про сутності, позбавлених фактичності та емпі-
ричності, функціонуючих поза чуттєвим та пси-
хологічним досвідом. Наприклад, в «Ідеях до 
чистої феноменології та феноменологічної філо-
софії» Е. Гуссерль пояснює, що в момент, коли 
геометр малює на дошці геометричні фігури, то 
він відтворює фактично існуючі лінії на фактич-
но існуючій дошці. Але інтенцію його роздумів 
задає не емпіричне пізнання на основі фізичного 
відтворення, а споглядання результатів цього 
відтворення, рефлексія над його сутністю [2, 
c.43]. 

Який статус має наука у роздумах Е. Гуссер-
ля, якщо звернення до науковості є визнанням 
істинності? Ж. Дерріда відзначає, що, з одного 
боку, Е. Гуссерль розглядає науку як одну з форм 
світу культури разом з її традицією, адже саме 
від нього наука переймає свої характеристики [3, 
c.58]. Таким чином, наука визнається однією 
традицією у ряді інших традицій, що апріорно 
відсилають до культурної структури як історич-
ної тотальності, у ретроспективі наділеної пев-
ною ідеєю або замислом. З іншого боку, наука є 
унікальною та архетипною формою традиційної 
культури [3, c.61]. Особливий унікальний статус 
поміж інших культурних форм наука набуває 
через власну неспроможність бути замкненою в 
межах однієї історичної культури. Дане твер-
дження пояснюється універсальною істинністю 
наукових постулатів, які зводять ідею науки до 
ознаки культури. Наука, на думку Ж. Дерріда, 
перетворюється на ейдос культури [3, c.61]. 

За інтенцією роздумів Е. Гуссерля, наука на-
лежить до виміру позачасових цінностей, що ви-
значають усі сфери духовного життя людини, 
включаючи філософію. В той же час, єдність та 
послідовність різних наукових сфер обумовлю-
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ється традицією, що є, начебто, чистою історією, 
в якій геометрія актуалізується з певною самоо-
чевидністю поза емпіричним досвідом. Формація 
будь-якої науки не залежить виключно від наяв-
ності та реактивації інваріантного Апріорі – по-
руч з актом творення, який приймає форму пер-
шої очевидності, має співіснувати традиція, як 
інститут наслідування та ідеальної предметності 
мови. Недостатньо лише покладатися на реакти-
вацію творчого акту та вищих логічних побудов 
– завжди існує загроза їхнього спотворення та 
забуття. Тому своє важливе місце посідає тради-
ція, в якій наука набуває горизонту майбутнього 
та здатності трансформації. Е. Гуссерль зазначає, 
що сучасний культурний образ геометрії є одно-
часно і результатом традиції, і основою траду-
вання, а не знанням про зовнішню каузальність 
чи знанням індуктивним, – геометрія як культур-
ний факт є наслідком синхронного руху смисло-
утворення та смислоосідання [3, c.235]. Таким 
чином, Е. Гуссерль проголошує модель історії, 
керованої телеологією розуму, який надає їй 
смислу та логічного ідеалу, а традиція виступає 
як умова цілісності та зв’язності культурно-
історичного комплексу. 

Ж. Дерріда стверджує, що феноменологічна 
свідомість та історія, в розумінні Е. Гуссерля, 
скерована телосом, означеним і як джерело, і як 
кінець Ідеї чи проекту феноменології. Телос – 
«конкретна можливість, саме народження історії 
та смислу становлення взагалі» [6, c.337]. Телос є 
генезою, а телеологія розуму «пронизує наскрізь 
усю історичність і, зокрема, «єдність історії его» 
[6, c.333]. Саме телос вирішує питання наро-
дження геометрії: через можливість цієї появи, 
замкненої у своїй ідеальності, тобто незалежної 
від будь-якого фактичного становлення, але тим 
не менш повністю історичної. 

З аналізу феноменологічної настанови до її 
критики Ж. Дерріда переходить у роботі «Голос 
та феномен», виданої 1967 року, основний мотив 
якої – послідовна критика метафізики присутно-
сті у формі притаманного Е. Гуссерлю, на думку 
філософа, фоноцентризму. Так, єдність звичайної 
мови чи мови метафізики та мови феноменології 
ніколи не розривалася, не дивлячись на оновлен-
ня, метафори чи «дужки», а традиційні поняття 
невід’ємні від власного метафізичного спадку, 
який Е. Гуссерль не ставив під сумнів, оскільки 
не був у цьому зацікавлений. 

Метафізика розпочинається з опозиції форми 
та змісту, з ідеї присутності, а особливо – самоп-
рисутності трансцендентального життя, що ви-
значається як ідеальність ідеальності. Саме цю 
лінію продовжує феноменологія, зацікавлена в 
мові лише в межах раціональності, постулюючи 
логос з логіки та вбачаючи у сутності знака логі-
чне в якості його телосу [5, c.17]. Суто метафізи-
чною є апеляція Е. Гуссерля до чистої граматики 
як єдино вірної існуючої системи правил, що ви-
значає мовлення саме як мовлення, сповнене се-
нсом та значенням; Ж. Дерріда запитує: чи 
обов’язково помилковість та абсурдність мов-
лення робить його неінтелігібельним, тобто чи 
правомірно виключати нелогічне чи позбавлене 
сенсу мовлення із феноменологічного дискурсу? 

Так разом із фоноцентризмом проблемними 
для Ж. Дерріда виявляються питання феномено-
логічної інтерпретації знака, інтенціональності, 
самоусвідомлення, суб’єкта та ідея знання як 
прозорого самоусвідомлення [10]. 

Ж. Дерріда закидає історії та філософії Заходу 
привілейованість голосу та фонетичного письма, 
простежуючи сліди фонологоцентризму від Пла-
тона до трансцендентальної феноменології Е. 
Гуссерля. Ситуація переваги фонеми над графе-
мою неприйнятна для Ж. Дерріда, на думку Ю. 
Габермаса, і з огляду на модерну теологічну кри-
зу – втрати впевненості в існуванні божественно-
го писання як рукопису іудейського Бога [11]. За 
таких обставин субстрат письмового знака пос-
тає як непідвладна розпаду сутність. Текст за-
безпечує слову, на противагу мимолітному голо-
су, довговічне існування, адже в той час як дух 
зникає – матерія залишається. 

Оманливою, на думку Ж. Дерріда, є ідея, що 
сутнісний зв’язок між logos та phone стверджу-
ється за рахунок складності розрізнення елемен-
тів свідомості та елементів мови у самоусвідом-
ленні [5, c.26], тому не дивно, що голос створює 
ілюзію онтологічної першості думки перед її ви-
разом, він симулює збереження присутності. Го-
лос постає як посередник для універсального 
змісту та світу ідей – він завжди апелює до уні-
версалу, концепту, ідеалу; голос актуалізує само-
свідомість, адже говорячи до себе суб’єкт являє 
свою свідомість та стає об’єктом самопізнання. 
Лінгвістичний голос конституює суб’єкта та 
конструює знання про нього, за посередництва 
голосу «Я» постає як «Інший». 
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Критика Ж. Дерріда логофоноцентризму та 
ідеї присутності трансцендентальної феномено-
логії опирається на концепцію знака Е. Гуссерля: 
розрізнення між знаком експресивним (Ausdruck) 
та індикативним (Anzeichen), або між виражен-
ням та вказуванням. Е. Гуссерль, на думку Ю. 
Габермаса, захищає сферу чистої свідомості від 
посягань мовної комунікації: ототожнення зна-
чення з ідеальним буттям та інтелігібельним за-
хищає його від іманентної мовному виразу емпі-
ричності [11]. Постулюючи усталене уявлення 
про структуру знака як синтезу зовнішнього, шо 
виражається мовленням, від внутрішнього, де 
«внутрішність є ідеальністю сенсу, яка передує 
своєму озовнішненню та, в принципі, може об-
ходитися без нього» [8, c.249] Е. Гуссерль, пише 
О.М. Йосипенко, «намагається максимально ізо-
лювати внутрішнє, ідеальне та самодостатнє, від 
зовнішнього, чуттєвого та несамодостатнього» 
[8, c.250], розмежовуючи доекспресивний сенс з 
експресивним, або виразним, а останній, в свою 
чергу, з індикацією-вказуванням.  

Ж. Дерріда наголошує, що знак з самого по-
чатку створений уявою, а тому сумнівно з пози-
цій вказівної комунікації чи виразу відрізнити 
внутрішню мову від зовнішньої, хоча для Е. Гус-
серля дана опозиція є необхідною для конститу-
ювання зовнішньої позиції вказування по відно-
шенню до вираження [5, c.78]. Так само Ж. Дер-
ріда не погоджується з відмовою Е. Гуссерлем 
мовленню суб’єкта у комунікації: для трансцен-
дентальної феноменології неможливо дійсно го-
ворити до себе, можливо лише уявляти себе мов-
цем, нічого собі не повідомляючи. Для Ж. Деррі-
да мовлення ж завжди репрезентує себе, немож-
ливо відділити мовлення від саморепрезентації, 
як і експресію від індикації. 

Метою Ж. Дерріда у «Голосі та феномені», 
вважає О. М. Йосипенко, є подолання феномено-
логічного «дуалізму знака семіологічним розу-
мінням знака», де знак є «суцільною індикацією, 
він сам по собі нічого не означає і не виражає, а 
отримує свій сенс як частина цілого, як вказівка 
на це ціле» [8, c.252]. Однак подолання феноме-
нологічного фонологоцентризму семіотичними 
засобами не відбувається, оскільки «семіологія, 
незважаючи на свої критичні мотиви, виходить з 
метафізичних настанов і поділяє класичні забо-
бони західної метафізики присутності» [8, c.254]. 
Але вартим уваги є внесок Ж. Дерріда у розвиток 
феноменології, оскільки майбутні феноменологи 

віднині мають враховувати суттєву роль як мов-
ного посередництва, так і культурно-політичних 
факторів, що впливають на феноменологічний 
суб’єкт [14]. 

Критики Ж. Дерріда зазнає і проект структу-
ралізму, який разом з феноменологією, сповне-
ний пасток та апорій метафізичного мислення. 
Втім структуралізм, на думку Ж. Дерріда, є най-
більш спонтанним жестом філософії – концепт 
«структури» завжди принадний до застосування 
там, де думка ігнорує питання виникнення та 
введення у гру власних понять [13, c.49]. Струк-
туралістський пошук, яким його бачить Ж. Дер-
ріда, це організація форм та функцій відповідно 
до внутрішнього закону, у якому елементи ма-
ють значення лише у відношеннях кореляції чи 
опозиції один одному, а спроба пошуку та де-
скрипції структури даного для вивчення об’єкта 
є очевидною та мимовільною інтенцією розуму. 

Завдячуючи структуралізму глибокою увагою 
цілого покоління дослідників до проблем мови, 
та особливо знака, увагою, що є не лише стурбо-
ваністю про мову, радше сказати «стурбованістю 
мови чи стурбованістю в самій мові» [6, c.7], а 
зачарованістю мовою, яка є не просто історич-
ним моментом, але зміною всієї парадигми мис-
лення, Ж. Дерріда все ж зводить структуралізм 
до метафізичного панування форми над смислом. 
Або ж над силою, яку Ж. Дерріда називає інак-
шістю мови або початком феномена, здатністю 
творити, осягаючи внутрішній світ форми. Ілюс-
труючи дані положення, Ж. Дерріда наводить 
приклад з літературознавством, яке незалежно 
від пануючої парадигми мислення за своєю сут-
тю та призначенням завжди залишається струк-
туралістським, адже позбавлене сили творчості, 
воно здатне лише до її аналізу, пишаючись скла-
дністю власного методу. 

Омана «плідної структуралістської думки» [6, 
c.10] була настільки глибокою, що вся філософія 
та гуманітарне знання вмить були нею захоплені, 
залишаючи по собі, на думку Ж. Дерріда, струк-
туралістську свідомість, позбавлену живої енер-
гії смислу, неначе покинуте місто, що «оберну-
лося на кістяк через якусь природну або штучну 
катастрофу» [6, c.11]. Структуралістська свідо-
мість, таким чином, є свідомістю катастрофіч-
ною та деструктивно спрямованою, адже постає 
у мить занепаду та загрози, «у мить, коли набли-
ження небезпеки примушує нас прикріпити пог-
лядом до склепіння тієї чи іншої інституції, до 
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того каменя, в якому зосередилися її можливість 
та її крихкість» [6, c.12]. Деструктивність струк-
туралістського методу пояснюється через виник-
нення логічних протиріч у спробі виокремлення 
окремих частин цілого, що призводить до втрати 
цими частинами своєї сутті та своїх функцій (на-
приклад, втрата контексту похитує смисл слова 
чи знака). Інше пояснення – розімкнення ціліс-
ності об’єкта у пошуках його структури руйнує 
сам об’єкт як цілісне буття. Втім, дане логічне 
протиріччя, за якого структуралізм, пориваючись 
захищати основи історико-філософського диску-
рсу, руйнує метафізичні основи буття, лише до-
помагає Ж. Дерріда у його критиці логофоноцен-
тризму та метафізики присутності. 

Наступне протиріччя, яке Ж. Дерріда вбачає в 
ідеях структуралізму, стосується місця центру 
структури. В програмній роботі «Структура, знак 
і гра в дискурсі гуманітарних наук» він зазначає: 
«Класична думка зосереджуючись на проблемі 
структури, могла парадоксально стверджувати, 
що центр знаходиться водночас всередині струк-
тури і позі нею. Центр знаходиться в центрі ціліс-
ності, а оскільки не належить до цілісності, то ця 
цілісність має центр десь-інде» [7, c.460]. Ця ідея 
розкривається наступним чином: структурний 
метод покликаний розкладати певний об’єкт на 
елементи, розташовуючи їх навколо єдиного та 
нередукованого центру, оскільки метафізика при-
сутності під виглядом філософського заклику зо-
бов’язала кожну структуру обертатися навколо 
центру, незалежно від імені, яке він носить – по-
чаток чи кінець, arche чи telos. Але нередукова-
ність центру, іманентний спротив структурному 
методу заради збереження власної цілісності з 
необхідністю виводить його поза межі структури, 
на що Ж. Дерріда вказує зі словами «центр не є 
центром» [7, c.461]. Тому для Ж. Дерріда центр є 
не певним місцем, а лише функцією, в якій відбу-
вається постійна гра знакових заміщень. Саме ця 
вільна гра дозволяє центру (та його суміжним 
значенням – основі чи принципу) називатися різ-
ними іменами, хоча й завжди вказувати на певну 
присутність – «eidos, arché, telos, energeia, ousia 
(сутність, екзистенція, субстанція, предмет), 
aletheia, трасцендентальність, свідомість, сумлін-
ня, Бог, людина тощо» [7, c.461]. Така багатомані-
тність імен має зазначати, на думку Ж. Дерріда, не 
лише неспроможність остаточного визначення 
центру через неохопність мови, а й метафорич-
ність усієї історії метафізики, а через неї – усієї 

історії Заходу. Так само ця багатоманітність імен 
пов’язана з тим фактом, що центр ніколи не є ная-
вним, він з’являється у ретенції та протенції як 
множинність слідів своєї відсутності. 

Ідея зцентрованої структури постає як посту-
пка людському бажанню мати у вирі вільної гри 
основу чи базис, на які завжди можна спертися. 
Спокій центру є спокоєм впевненості у непохит-
ності структури перед всіма спробами її розхиту-
вання, а отже у непохитності основ самого буття. 
Центр, як форма присутності, має встояти, аби 
подолати тривогу перед іманентно невпорядко-
ваною грою, що керує буттям. Тому коли йдеться 
про редукцію структури або механізми її архео-
логії чи есхатології, останні, на думку Ж. Деррі-
да, завжди намагаються «уявити собі структуру 
на підставі форми присутності , що не бере 
участь у грі» [7, c.461]. Справжньою силою може 
володіти лише спроба децентрації структури у 
дискурсі як полі гри означників без трансценден-
тального означуваного.  

Очевидно, що ідея децентрації структури та 
деконструкція когерентні одна одній, оскільки 
мають спільні витоки: ніцшеанську критику ме-
тафізики, фройдівську критику самоусвідомлен-
ня та гайдеґґерівську деструкцію метафізики [7]. 
Втім, Ж. Дерріда зазначає, що попередні спроби 
викриття імпліцитної та експліцитної структур-
ності мови метафізики чи всього дискурсу 
«структури» оберталися невдачею через іманен-
тну метафізичність мови будь-якої критики та 
принципову неузгодженість чи антагоністичність 
деструктивних дискурсів. 

Ж. Дерріда в роботі «Письмо та відмінність» 
намагається показати, як у структуралізмі некри-
тична привілея надається лише одній стороні 
метафізичної опозиції: простір переважає над 
тривалістю, кількість над якістю, форма над си-
лою, а поверхня фігур над глибиною смислу та 
значення [6, c.38]. Структуралізм, покликаний 
знаходити фундаментальні основи у будь-яких 
аспектах гуманітарного знання, послуговується 
імпліцитною метафізичністю будь-якого свого 
руху. Зосереджений на спробі подолання ілюзій 
розуму силами самого розуму та самокритиці 
свідомості [9, c.31], структуралізм, з точки зору 
Ж. Дерріда та його послідовників, втрачає власну 
легітимність через іманентну метафізичність са-
мого розуму, що проявляється у постійних по-
шуках цілісного та тотального абсолютного 
центру. Таким чином, будь-які філософські сис-
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теми, збудовані на ґрунті класичного філософу-
вання будуть варіаціями на тему пошуку цього 
Абсолюту. Критика структуралізму саме тому 
важлива для Ж. Дерріда, що своєю деконструкці-
єю мови метафізики він прагне нівелювати будь-
які опозиції, скинути центри, які він знаходить як 
у дискурсі повсякденної, так і філософської мо-
ви. Так, Ю. О. Азарова, досліджуючи стан дис-
курсивного поля в роботах Ж. Дерріда та Ж. Де-
льоза, зазначає, що деконструкція Ж. Дерріда 
бінарних опозицій спирається на логічні аргуме-
нти. Наприклад, визначення первинного (само-
достатнього) та вторинного (похідного) термінів 
базується на відношенні між ними, яке виступає 
як головна умова можливості їхнього конститу-
ювання Тобто, жоден термін сам по собі не є са-
модостатнім та самототожним, свідомість, буття 
чи то субстанція визначаються лише структурою 
диференціальних відносин [1]. 

Наукова новизна 

Ідентифікація проблеми метафізики присут-
ності у дискурсах феноменології та структуралі-
зму через призму деконструктивістської стратегії 
постає як базова для дослідження філософського 
спадку Ж. Дерріда. Аналіз феноменів «логоцент-
ризму» та «фоноцентризму» разом з послідов-
ною дескрипцією деконструктивістського прочи-
тання дозволяє не лише визначати інтенцію фі-
лософської позиції Ж. Дерріда, але застосовувати 
алгоритм деконструкції у подальшій критиці ме-
тафізичого пласту західної філософії. 

Висновки 

Ж. Дерріда впевнений, що структуралізм та 
феноменологія, попри свої несхожості, сповіду-
ють фонологоцентризм, іманентний філософсь-
кому дискурсу завдяки метафізичності самої фі-
лософської мови. Дана іманентність сприяє па-
нуванню у філософії ідеї тотожності Буття та 
присутності або Буття та мислення. Ідея присут-

ності спонукала мислителів протягом багатьох 
тисячоліть шукати онтологічні та гносеологічні 
передумови існування всього сущого та вибудо-
вувати власні філософські концепції у вигляді 
зцентрованної структури, що обертається навко-
ло шуканого центру-першопочатку (у сенсі при-
чинності, основи чи трансценденції). У спадок 
від цих філософів нащадкам залишилася наскрізь 
метафізична мова філософії, у якій кожне слово 
гіпостазоване до рівня концепту та містить у собі 
імпліцитні та експліцитні сліди історико-
філософського дискурсу. 

Деконструкція Ж. Дерріда, що постала як 
спроба подолання метафізики, зосередилася на 
концепті письма, обмежуючи сферу його здійс-
нення дискурсом. Таким жестом Ж. Дерріда на-
магався вивести письмо з під гніту логосу, помі-
стити свідомість у мовлення, а думку помислити 
як наслідок розрізнення (differance). Але деконс-
трукція метафізики – це не психоаналіз філосо-
фії, що зосереджується на витісненні та пригні-
чені письма, але помислення логофонецентризму 
як необхідної і необхідно конечної логіки струк-
тури [6], що з одного боку уможливлює європей-
ську філософію та історію, а з іншого – демон-
струє власну нестабільність через насильницький 
апарат цензури та пригнічення. І подолання ло-
гоцентризму не передбачає панування графоцен-
тризму, адже на думку Ж. Дерріда перевертання 
опозиції призводить лише до встановлення нової 
ієрархії.  

Деконструкція метафізики присутності – це 
постійний запит легітимності існуючого логофо-
ноцентризму, заклик на пошук слабких місць 
філософського дискурсу, висвітлення всього ви-
тісненого та маргінального, що збентежує пану-
ючий розум. Критика логофонецентризму фено-
менологічного та структуралістського дискурсу 
ілюструє спробу Ж. Дерріда спростувати генеа-
логію розуму, виявити апорії, що унеможлив-
люють універсальність та всезагальність тради-
ції, зцентрованої навколо логосу. 
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ДЕКОНСТРУКЦИЯ МЕТАФИЗИКИ ПРИСУТСТВИЯ  
В ФЕНОМЕНОЛОГИИ И СТРУКТУРАЛИЗМЕ 

Целью работы является анализ критической позиции Ж. Деррида относительно метафизики присутствия в 
феноменологическом и структуралистическом дискурсах. Как философская стратегия, деконструкция пытается 
разрушить жесткую иерархию понятий, в которой одно понятие доминирует над другим в силу собственного 
онтологического или рационального содержания. Методология исследования основана на стратегии декон-
струкции Ж. Деррида, которая пытается разрушить базовые принципы знания и существования западной фило-
софии, например, оппозицию между природой и культурой. С точки зрения Ж. Деррида, деконструировать за-
падную философию означает открыть моменты напряжения и противоречий в тексте, которые должны прояс-
нить ложную надежность принятых оппозиций. Научная новизна заключается в идентификации проблемы 
метафизики присутствия в структуралистическом и феноменологическом дискурсах через призму проекта де-
конструкции. Деконструкция должна показать шаткость логоцентризма, который сфокусирован на угнетении 
письма с позиции мысли, истины, причинности и логики. Выводы: деконструкция Ж. Деррида появилась как 
попытка преодоления метафизики и сосредоточилась на концепте письма, сфера бытия которого ограничена 
дискурсом. Деконструкция метафизики присутствия представляет собой непрерывный запрос легитимности 
существующего логоцентризма и поиск его слабостей, апорий и противоречий, которые делают невозможной 
традицию, центрированную вокруг разума. 

Ключевые слова: деконструкция; метафизика присутствия; логоцентризм; фоноцентризм; феноменология; 
структурализм 
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DECONSTRUCTION OF THE METAPHYSICS OF PRESENCE  
IN PHENOMENOLOGY AND STRUCTURALISM 

Purpose of the work is a description of critical position of J. Derrida on metaphysics of presence in phenomenolog-
ical and structuralist discourses. As a philosophical strategy, deconstruction tries to destroy a violent hierarchy of terms, 
in which one term dominates the other according to its ontological or rational sense. Methodology of research is based 
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on J. Derrida’s strategy of deconstruction, which tries to undermine the basic principles of knowledge and Western phi-
losophy existence, for example, the opposition between nature and culture. In terms of J. Derrida, to deconstruct West-
ern philosophy means to explore the tensions and contradictions in text, which should clarify false reliability of accept-
ed hierarchies. The originality of the work lies in the identification of metaphysic of presence problem in structuralist 
and phenomenological discourses through the deconstruction project. Deconstruction should show instability of logo-
centrism, which focuses on repression of writing in terms of thought, truth, reason or logic. Conclusions: J. Derrida’s 
deconstruction appeared as an attempt to overthrow metaphysics and get focused on the concept of writing, which scope 
is limited by discourse. Deconstruction of metaphysics of presence is a continuous request of legitimacy of the existing 
logocentrism, and search of its weaknesses, aporias and contradictions, which make impossible the tradition, centered 
around mind. 

Keywords: deconstruction; metaphysics of presence; logocentrism; phonocentrism; phenomenology; structuralism 
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FEAR PHENOMENON IN EXISTENTIAL PHILOSOPHY 
 

Introduction. The article describes the fear in the human consciousness as natural and constructive psychological 

phenomenon indicating an objectless world. The author makes a conclusion as for empirical isolation of the fear deter-

mination in the applied psychology and its narrow phenomenological interpretation as well. Person`s attitude to fear is 

still one of the urgent and key issues in psychoanalytic and philosophical science. Reflection on the fear term and mode 

is the underlying foundation for existential and metaphysical understanding of the fundamentals of life. Motivational 

human activity is governed by fear, which concerns new space and time, loneliness, God and transcendent. The feeling 

of fear is presented in each living being, but in a great extent it is presented in a man with thin mental organization. 

Purpose. The article analyzes the fear as the integral phenomenon. Methodology. The fear is described as emotion 

which is important to avoid dangers, so the author used hermeneutical methodology and anthropological integrative 

approach while doing the research. Originality. The fear is interpreted here as a result of direct physical stimulation of 

biological reactions within the human body in response to external stimuli (real or imaginary). The fixation of the fact 

that fear does not inhibit, but rather activates human activities is an important in socio-theosophical interpretations of 

fear. The author emphasizes that the fear is objectified in the culture and is amenable to the mechanism of minimization. 

Great attention is paid to the provocation of the depression by fear. The depression is also interpreted as adaptive form 

of behavior which in its turn allows a weak person to save power and prevent possible conflicts. Conclusions. Thus fear 

as the modus is considered to be the way of understanding the origin of entity indicating not its substantial meaning but 

its peculiar «Ontological intensity». 

Keywords: fear; freedom; nothing; existing; entity; consciousness; aggression; existence; ontology; myth; anthro-

pology; macrocosm 

 
Introduction 

In a continuous flow of content, where some 

phenomena of consciousness change others, there 

is a phenomenon that has a fundamental differ-

ence from others. It discloses itself on the border 

of consciousness, where required integrity of enti-

ty discovers itself. It is unattainable for simple 

phenomenological enumerations of its structural 

elements and never appears to us in empirical 

experience of internal world. 

The relevance and the interpretation of fear by 

contemporary forms of psychoanalytical tradition 

and philosophizing is strong and deep enough and 

requires its comprehension. That is why the exist-

ence of modern man is in dire need of understand-

ing and preservation of traditional existential val-

ues and terms, for what their psychoanalytic anal-

ysis is required. Thus the relevance of the study is 

in identifying new forms of human existence 

based on the fundamental rethinking of psycho-

logical and existential categories in the context of 

the psychoanalytic tradition. 

Such formulation of the question brings to the 

problem of the relationship between psychology 

of religion and existentialism, since in psychology 

and Western philosophy of the XX century they 

weren't always in the same semantic row. The 

attitude of the person to the fear was and still re-

mains one of the key problems in psychoanalytic 

and philosophical science. Reflection related on 

the term and a mode of fear is the underlying base 

for existential and metaphysical understanding of 

human’s life bases. Motivational activity of the 

person is guided by fear of new not studied space 

and time, of loneliness, God and the transcendent. 

The feeling of fear exists in each living being but 

more real for the person with delicate psyche. 

Theoretical basis and results 

I. Yalom, S. Grof , E. Fromm, S. Freud, Sartre, 

Plato, Pascal, Schopenhauer, Nietzsche, Kierke-

gaard, Heidegger and P. Gurevich studied phe-

nomenon of fear. The complexity of fear phenom-

enon of knowledge becomes apparent in its versa-

tility and in necessity of existential loneliness and 

all forms of Homo Solus, the lonely person at 

different levels of society. This person despite of 

everything wants to explore the world but is afraid 
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of it because he/she is lonely. The person, as the 

personality begins with a reflection on his/her 

own loneliness. Entity is wider than any existence, 

but it is closer to people than existence. Fear 

points to this endless ratio between of human ex-

istence and the objective reality and science; it 

also points to continuous slipperiness of life and 

to its search. According to I. Yalom the person 

always feels fear of existence to discover the way 

of entity discloser. Although by this discovery a 

person is not able to provide it for himself/herself, 

he/she can only seek to achieve it in each act and 

choice. In this fear looks for consciousness and 

here is its saving.  

The personal aspect of the "meaning of life" is 

intensively developed in modern psychology, but 

the ontological and metaphysical aspects are over-

looked by scientists. Consideration of the "fear in 

science and philosophy" as an ontological prob-

lem assumes, first of all, the ratio of meaning 

concept and methodology of a particular person’s 

life with the idea of "completeness of existence" 

and self-creation. Modern studies showed that 

people who have more religious ideas and fear of 

self dying, have better general health. The fear of 

other’s death has a significant direct connection 

with inappropriate general health condition [9]. 

First of all V. Isaev gave the definition of fear 

as "a category of human entity which acts as mo-

tivation to exist". Fear is one of the universal 

properties of consciousness of an individual as a 

biological, spiritual and intelligent being, en-

dowed with consciousness and will. The fear ap-

pears when existence becomes a problem for a 

person, when person’s self-consciousness opens 

to the person his/her transcendence, reveals him-

self/herself as an eternal wanderer, lonely and 

filled with horror. This property of human soul 

can be considered neither as local or peripheral 

nor as superficial or instant phenomenon of per-

son’s perception of the world. And the problem is 

that there is a certain approach to the construction 

of a new existential concept of fear senses, in 

which fear is revealed not only as the ancient to-

tality of individual’s consciousness, but also as a 

process of ascent of consciousness to itself 

through the modes-stages: melancholy, anxiety, 

horror. At first glance, fear has no deep philo-

sophical value, but it is the existentialists, who 

came to the conclusion that fear is something 

much deeper than mere experience caused by 

external irritants. 

First of all existentialists divide notions of fear 

and phobia, which are basis for other existentials. 

Phobia always implies the existence of specific 

threat. For example being afraid of people, 

circumstances, conditions, events.etc. In other 

words a source of the phobia is always 

determined. Fear, as any object which arouses fear 

is absent. A person cannot even say what he/she is 

afraid of. Exactly in this uncertainty basic 

property of the fear appears. This feeling arises 

without any apparent and definite reason. Through 

this a person cannot resist, because it is unknown 

where the fear comes from. Then it seems that it 

comes from all sides and you cannot hide from it 

because you do not know the reason for running 

[8, 904]. 

Fear builds a hierarchy, supporting the 

existence of the whole and of each person 

separately. Another source of existentials of fear, 

death, freedom, love is the habit of carrying out 

certain manipulations or fixed forms of behaviors. 

Perhaps they are as frequently repeated and 

rechecked perceived as safe. Their violation 

causes even greater fear than real danger 

(Lorenz’s observation of his tamed duck’s 

behavior). 

Fear is an important element of social life. 

Fear performs the function of protecting human’s 

life. Without adequate person’s capacity to be 

afraid of something, he/she could not save his/her 

life. So the result of fear is anxiety concerning the 

world and entity itself. A person is able to ask 

about entity as well as worry about 

himself/herself. 

Purpose 

And we face a philosophical problem to 

describe not only the physiological bases of the 

existential of fear as an integral part of a person, 

but as a metaphysical, anthropological problem of 

experience that captures it. Existentialists explore 

fear, not as an instinct or psychological 

experience or social factor, but as individuals` 

existence. Social psychology and psychoanalysis 

explores fear as value principle and the process of 

personal self-realization in the world. We want to 

pay attention to an important point about 

dialectical nature (fear itself which will never 

disappear from society as functioning mechanism 

or its inevitable consequence). 
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Methodology 

It is clear enough that without the existential 

philosophy, which refers to mental prototype, we 

cannot do the research. 

Misunderstanding of rituals leads a person to 

aggression because something unfamiliar is 

automatically perceived as something dangerous. 

Lorenz calls the companies of people that differ 

from each other “pseudo kinds”, expecting them 

to express less aggression than animals do. He 

also means that aggression in animal world is 

definitely "better" than the human one. 

The total social fear consists of everyday 

ordinary or trivial fears. At the unconscious level, 

the state of fear is directly generated by power and 

energy of the person’s mental world. The 

appearance of fear is caused by an imbalance 

between leading rules and principles of the world, 

and between individual’s intimate desires. Fear is 

one of the forms of mental fixation and of 

demonstration of this discrepancy. It is a kind of 

defense mechanism of unconscious personal life, 

person’s inner “I”. 

Fear feeling directs social consciousness. Most 

of social scientists believe that modern society 

culture can be defined as the culture of fear. Fear 

has turned into a prism, determined with culture, 

through which we look at the world. L. Wittgen-

stein notes that happy world is not the same as 

miserable world. Having interpreted and para-

phrased an aphorism, one can say that the world 

of a confident person and of the person, who is 

not afraid, is not like the world of an uncertain 

person who is afraid. We can say that life is fear-

ful. We are afraid of losing life, death, loneliness, 

love, freedom, social status. According to M. 

Montaigne man is more vulnerable and inclined to 

feel fear and avoid something, rather than to strive 

for something. So, something fundamental ap-

pears in fear. I venture to assert that the fear, 

without any doubt, is one of the most important 

tools in marketing of mass media. Moreover, our 

fear is less and less based on personal experience. 

Our own fear is a side effect of well-being. How-

ever, it does not make it less real. 

In psychology fear is seen in the general doc-

trine about emotions. In psychology emotion is 

understood as a "shock" or "excitement" or "re-

flection" during which there is a direct passionate 

experience of the life sense of events and situa-

tions related to the individuals` needs implemen-

tation. Emotion is a direct response to the envi-

ronment stimulation. Leaning on emotions, an 

individual takes necessary actions, achieves goals, 

among which inevitability of dangers is the main 

once. But to understand what emotion is one can 

base on its biochemical element. However, it is 

difficult to distinguish fear from many other emo-

tions based on a biochemical analysis; e. g. fear 

and anger have the same biochemical composi-

tion. A person who is afraid of being subjected to 

violence tends to have high level of adrenaline in 

the blood, while a person who is afraid of getting 

sick, does not have adrenaline level raised. The 

human mind is unlikely to resist the attack of fear. 

Originality 

The fundamental direction in the fear interpre-

tation understands it as the result of the direct 

effects of physical irritants on human nerves. Wil-

liam James believed that such a view is surely 

confirms the existence of emotions when there is 

no real irritant. Amotivational fear can occur 

when there are no any external irritants. He ex-

plained this by saying that the nervous mechanism 

can become so sensitive that any stimulus, "even 

the most inappropriate," serves as enough reason 

enough to cause some jitters and thus generate a 

unique set of experiences, appropriate emotion. 

But we cannot agree with this statement complete-

ly; so if anyone feels simultaneously inability to 

breathe deeply, feels the heart beating, a kind of 

change in the functions of pneumogastrical nerve, 

called the heartfelt longing, the desire to lie and, 

in addition, other unexplored processes inwards, 

the overall combination of these phenomena gen-

erates fear in this person, and he/she becomes a 

victim of familiar to someone deadly fear. The 

suppression of somatic symptoms, as psychologist 

said, may lead to the disappearance of fear [7, p. 

46]. Fear cannot be ridded, it is not going away – 

this is primarily an emotion, which in this case 

appears as a purely physiological process that 

provides knowledge about the world. 

N. Rheinwald considers fear as a passive de-

fensive emotion that is the result of the instinct of 

self-preservation. Fear always includes a projec-

tion of the future. The fear essence is in the expec-

tation of negative situations in the future. But not 

each negative situation causes fear. Any fear is a 

fear of uncertainty. Aristotle said that fear is al-

ways associated with hope. But this statement is 
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questionable when a person is travelling by plane 

which is falling down, and there is no way to es-

cape, he/she will not probably stop to be afraid of 

airplanes. So I say about the appropriateness of 

reconstruction of kinds of fear in the established 

ideological and basic foundation: metaphysical, 

transcendental, occult and social fear, which to 

some extent affected the development of the irra-

tional philosophy and philosophical anthropology. 

Thus, the conceptual contradictions begin with the 

varieties of fear as the transcendental, reflecting 

mental phenomenon. It acquires the specific forms 

of destructive fears only in a person. But they 

should be analyzed as mental samples that form a 

particular anthropological type. 

Primitive man led a life full of "cruel, occult, 

secret fear" in the meaning of continuous resi-

dence in danger (fear of punishment, evil taboo, 

hardship, the existence and nature). On its own 

occult fear is useful because the idea of judgment 

after the death in most religions was to encourage 

people doing good things and keeping from evil in 

accordance with the concepts of good and evil, 

which they produced. Primitive man did not know 

the fear of punishment, but considered evil in 

posthumous existence as the "transfer of habitual 

living conditions in the new existence"; fear regu-

lates in this regard internal social hierarchy; and 

he/she also tends to create spaces protected with 

rituals. So schizoid fear is dominant, it is a func-

tion of the initial individualism. Fear as existential 

in antiquity was etymologically connected with 

the word threat, punishment, shock, flight, crime 

due limits. Fear, this "domesticated" existential, 

did not claim to transcendent being, and people 

did not feel desire to move beyond the local reali-

ty, did not feel the pressure from the underworld. 

In antiquity, there were a few basic types of fear: 

"natural" fear, presocial fear – fear of future losses 

and evil, which could be sent or "given" from the 

kingdom of the dead, this is "the fear of the invis-

ible." Fear appeared as existential result of psy-

chological abuse of balance and the integrity of 

the social and cultural characteristics. 

Metaphysically and topologically fear became 

a fundamental shaking of bases of life, and began 

to hold phenomenological intentions, which are 

directed primarily inward of a person. Paradoxi-

cally, the person feels the joy, focusing on objects 

that evoke fear in us, so that we try to avoid. 

There are such examples as horror movies or 

computer games. In other words, we get the op-

portunity to experience an extreme situation, put-

ting ourselves in real danger. And social fear is 

modified as transcendental, reflecting the mental 

phenomenon that gains specific forms of destruc-

tive fears only in human mind. But they should be 

analyzed as social intentions, which outline the 

specific interpretation in terms of civilization. 

Firstly it is important to provide a historical para-

digm of fear, because in Protestantism it is indi-

vidual’s psychological reaction, and it is not con-

sidered as a phenomenon. And sociocultural in-

tention of fear begins with the fear of violent 

death and a curse. Before nihility and God the fear 

of Luther is the experience of direct or specific 

threat of God's judgment, and anxiety is a sense of 

threat in itself as a phobia of psychological and 

pathological factor in society. In psychoanalytic 

fear concepts, conventionally referred to dynamic, 

fear is seen as a movement or engine, forcing 

people to self-contemplation and self realization 

within. But there are some objections because fear 

depresses and holds the man, giving him/her free-

dom and suppressing the threat generated by him-

self/herself. These threats are uncertain. A securi-

ty is provided with objects belonging to eternal 

world that is identified with entity. Real fear, as a 

form of objectification of self-preservation in-

stinct, performs adaptive function, so it is neces-

sary for the proper functioning of the psyche and 

behavior. However stressful situations happen in 

life not very often but a person experiences fear 

constantly. Due to the recognition of the 

Protestant voluntarism and the determination of a 

person who has the will, the charismatic 

Protestant philosophers paid much attention to the 

fear as psychic reactions, in particular, shame and 

fear. According to contemporary Protestantism, 

which is based on the Christian tradition, fear 

along with anxiety belongs to low, unexplained 

feelings. Lower feelings are dangerous because 

they can take precedence over the man. In 

Protestant philosophy there is clear demarcation 

of the fear of God and person’s fear. Person’s fear 

is a strong sense of anxiety and expectation of 

troubles because of shameful actions or thoughts. 

As a kind of fear it is called the shame, seen as the 

mean of strong indirect influence on people. This 

shame is recommended to use "carefully" without 

encouraging people to shameless acts. This fear 

drives away evil passions and leads a man through 

charity. For theology typical fear was the fear of 

being caught by death suddenly, unexpectedly and 
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being alone. So the fear of sudden death, mors 

repentita, was won by preventive system of rituals 

while fear of lonely death – by last sacrament and 

extreme unction of a person who died. 

Fear is one of the phenomena of social con-

sciousness, contradictory and rapidly changing. In 

European society fear is a natural need, people 

feel themselves as intelligent if they feel anxiety 

and fear, covering virtually all aspects of human 

life: cases of terrorism, the growth of extreme 

situations and catastrophes, economic and politi-

cal cataclysms. A person depends on various 

functional forms of fear, which in various ways 

affect the processes of social transformation; 

Thus, the fear of war existed not only with the 

death (it was not the fear of death), not with the 

act of physical death, but rather with posthumous 

punishment, sin, hell torments and the possibility 

(potency) of the second death, eternal dying, real-

ly endless death. 

In other words, the fear of death was caused 

by the "wrong" death. It is the death, which "was" 

outside the rules, which threatened outside sacred 

and religious inevitable death. Robert J. Kasten-

baum claims that the fear of death has occurred 

because many people participated in the systemat-

ic avoidance of death. They paid the price to anxi-

ety and aggravation mechanisms of psychological 

defense. Other people tormented themselves with 

thoughts, connected with death. Others challenged 

death using risky actions; these episodes turned 

passive anxiety into active thrills but these feel-

ings resulted in serious injuries or death too often 

[14, р. 15]. 

Nowadays fear plays the role of clearing tool 

against sins. The fear of being cursed made people 

do different actions: refuse from the property, 

pilgrimage, take of monastic vows, torture flesh 

etc. It provoked visions of frightful scenes and 

suicide, if a person was in despair, lost the hope of 

being saved. In these cases metaphysical fear ap-

pears. This is the fear of devil and suicide, the fear 

of apocalypse that was primarily associated with 

madness. 

Modern research in social psychology has 

identified the brain areas that are involved in fear 

appearance, its disappearance, anxiety and defen-

sive behavior, related to it. Recently developed 

genetic and viral tools, optogenetics and advanced 

techniques of visualization have now made it pos-

sible to characterize the activity, connection and 

function of specific cell types within complex 

neuronal circuits. Recent findings that were made 

using these tools and techniques have provided 

mechanistic understanding of the scheme which is 

the base of inner defensive states. It helped to 

determine how the brain governs fear and anxiety 

and how it orchestrates adaptive models of behav-

ior [12]. And we can completely agree with this. 

Described strategies are the overcoming of death 

fear and they have more constructive character 

than the modern tradition of death removal from 

everyday life. Death displacement leads to the 

impoverishment of life, atrophy of sensitivity to 

things which are happening. Thus displacement 

deprives a person of the joy of life. According to 

I. Yalom "the negation of the death at any level is 

the negation of its own nature, which leads to 

narrowing of the field of consciousness and expe-

rience." 

In our opinion, there are primarily historical 

and social modifications of fear. In philosophical 

movement they are changed into the self-

preservation instinct (pathological) and into the 

awakening of fear, anguish and loneliness (de-

pression) aimed to exist in society; in Ukrainian 

society, which is developed economically and 

spiritually, there are unhealthy, depressive fears, 

while in those societies which were before the 

crisis of individualistic societies schizoid fears 

dominate. 

Depressive fear is overcome by schizoid fear. 

Living in fear is necessary to identify the best one. 

Really terrible are those who impose individual 

requirements which can spoil their vital power. 

For example vital force of mass has been spoiled 

because of carefree existence. Fears of "vitalism" 

– schizoid in their nature – the highest positive 

point in evolution of fears. They state the necessi-

ty to overcome values and strengthening a new 

order in the world based on its power. 

This is the fear of oppression of biological 

foundations of human personality with social 

norms, leading to mass neuroses and at the same 

time, the fear of nothingness caused by separation 

from the community. Opening the experiences of 

an individual, psychoanalysis makes the outside 

world of this person be more predictable, but it 

does not lead to overcome the fears which are 

necessary for the existence of human freedom. It 

is necessary to eliminate excessive competition, 

focus on ownership and on awareness of all 

things, even on the meaning of suffering. The 

choice is always the fear. It is treated as the basis 
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of life. So psychoanalysis only reveals their 

sources and can be interpreted as a symptom of 

existential fears. 

In fact, fear is the prediction of dangers, their 

mention or the result of innate factors of fear – 

phenomena repeatedly described in the literature. 

Only in this case, fear can play a key for a man 

prognostic feature. 

Conclusions 

In modern psychology this problem is 

discussed continuously for such a reason: in order 

to understand something we have to be afraid of 

nothing, feel no trembling, and have own place in 

the world which we are going to understand. The 

only problem is to find this place in the world in 

order to understand it. For example, to realize it as 

the world which, according to the physical laws, 

generates the being that is able to understand it. 

We can and must learn how to live with fears not 

in the world of complete senses, but in the world 

where the senses appear during life. Fear indicates 

initial uncertainty of the “I”. Being in fear we find 

out the pure sphere of consciousness which is 

opened to the immanently reflective view, like it 

happens during the phenomenological reduction. 
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ФЕНОМЕН СТРАХУ В ЕКЗИСТЕНЦІАЛЬНІЙ ФІЛОСОФІЇ 
 

Вступ. У статті розглядається страх в людській свідомості як природний і конструктивний психологічний 

феномен, який вказує на безпредметний світ. Автор робить висновок про емпіричну замкненість визначення 

страху в прикладній психології і його вузьке феноменологічне трактування. Відношення людської особистості 

до страху була й залишається однією з актуальних та ключових проблем в психоаналітичній та філософській 

науці. Рефлексія щодо терміну та модусу страха є глибинним фундаментом для екзистенціального та метафізи-

чного розуміння основ життя людини. Мотиваційна діяльність людини керується страхом перед новим не ви-

вченим простором та часом самотністю перед богом та трансцендентним. Почуття страху присутнє в кожній 

живій істоті, але в більшій мірі реальне для людини з тонкою душевною організацією. Мета. У статті аналізу-

ється страх як інтегральне явище. Методология. Страх розглядається як емоція, необхідна для уникнення небе-

зпек, тому в статті використано герменевтичний та антропологічний підходи. Новизна. Він тлумачиться тут як 

результат безпосереднього соматичного роздратування, біологічних реакцій усередині людського тіла у відпо-

відь на зовнішнє подразнення (реальне чи уявне). Важливою в соціально-теософських  трактуваннях страху є 

фіксація того, що страх не пригнічує, а навпаки, активізує діяльність людини. Зокрема, робиться акцент на те, 

що страх об’єктивується в культурі і піддається механізму мінімізації. Звертається увага на страх, що викликає 

депресію, яка теж тлумачиться як адаптивна форма поведінки, що дозволяє слабкій особі економити сили й 

запобігти можливих конфліктів. Висновки. Так, страх, як модус, знаходять буття, є способом розуміння його 

природи, вказуючи не на його субстанціональність, а на своєрідну «Онтологічну інтенсивність».  

Ключові слова: страх; свобода; ніщо; суще; свідомість; агресія; буття; онтологія; міф; антропологія; екзисте-

нція; макрокосм 
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ФЕНОМЕН СТРАХА В ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОЙ ФИЛОСОФИИ 
 

Введение. В статье рассматривается страх в сознании как естественный и конструктивный психологический 

феномен, который указывает на беспредметный мир. Автор делает вывод об эмпирической замкнутости опре-

деления страха в прикладной психологии и его узкой феноменологической трактовке. Отношение человеческой 

личности к страху было и остается одной из актуальных и ключевых проблем в психоаналитической и фило-

софской науке. Рефлексия относительно срока и модуса страха является глубинным фундаментом для экзи-

стенциального и метафизического понимания основ жизни человека. Мотивационная деятельность человека 

руководствуется страхом перед новым, не изученным пространством и временем, одиночеством, перед богом и 

трансцендентным. Чувство страха присутствует в каждом живом существе, но в большей степени реально для 

человека с тонкой душевной организацией. Цель. В статье анализируется страх как интегральное явление. Ме-

тодология. Страх рассматривается как эмоция, необходимая для избежания опасностей, поэтому в статье ис-

пользованы герменевтический и антропологический подходы. Новизна. Он толкуется здесь как результат 

непосредственного соматического раздражение, биологических реакций внутри человеческого тела в ответ на 

внешнее раздражение (реальные или мнимые). Важной в социально-теософских трактовках страха является 

фиксация того, что страх не подавляет, а наоборот, активизирует деятельность человека. В частности, делается 

акцент на то, что страх объективируется в культуре и подвергается механизма минимизации. Обращается вни-

мание на страх, вызывающий депрессию, которая тоже толкуется как адаптивная форма поведения, позволяет 

слабой личности экономить силы и предотвращать возможные конфликты. Выводы. Так, страх, как модус, 

определяющий бытие, является способом понимания его природы, указывая не на его субстанциональность, а 

на своеобразную «Онтологическую интенсивность». 

Ключевые слова: страх; свобода; ничто; сущее; сознание; агрессия; бытие; онтология; миф; антропология; 

экзистенция; макрокосм 
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“I LIGHT MY CANDLE FROM YOURS…”: ANTHROPOLOGICAL  

ASPECTS OF MODERN LIBRARY SERVICES FOR SCIENTISTS 

Introduction. Integration of knowledge and communications, the movement for open access to knowledge lead 

to the emergence of factors that update the philosophy of functioning and development of university libraries. There 

is a need to comprehend the ongoing innovations in the activities of university libraries in the world. Purpose. The 

study assumes understanding of the substantial changes in the library services for scientists related to Open Access 

and the new role of university libraries – a partner in the production, preservation and spread of knowledge.  

Methodology. On the basis of empirical and theoretical methods, the features of modern university libraries are 

considered. They include shift of the priority vector towards the services for an author-scientist and support of the 

philosophy of open access to knowledge. The study identifies and analyzes the anthropological aspects of communi-

cative and informational awareness of reality by university researchers and librarians. The realities of modern ser-

vices for scientists of Ukraine are examined based on the experience of the Scientific and Technical Library of 

Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan. The observations 

and surveys of scientists, librarians, publishers of scientific periodicals allow analyzing the anthropological aspects 

concerning new digital library services. The aspects affect: 1) relationship between communicants; 2) explanations 

of why it is the authors-researchers who have been at the center of the attention of libraries, why they are provided 

with exactly these services and exactly in this way; 3) levels of impact of new services on both scientists and librari-

ans. Originality. It is established that in the process of communicative and informational awareness of reality, there 

are changes in the dimension of scientists and university librarians, namely, the ways of their behaviour and the 

communicative features associated with the development of Open Access and the new role of university libraries as 

partners in the production, preservation and spread of knowledge. Conclusions. The leading role of university li-

braries in the implementation of digital initiatives of scientific communication, based on free access to knowledge, 

leads to changes: 1) in the dimension of scientists and librarians, namely, the ways of their behavior and communi-

cative features; 2) in the emotional, psychological, physical states of librarians as intermediaries between two con-

flicting requirements – ensuring stability in the activities of the library and the need for changes in the services it 

provides. 

Keywords: university library; librarians; open access; services for scientists; library philosophy; scientific com-

munication; library support of scientific research; anthropological aspects 

When I light my candle from yours, I gain from you without subtracting from you. That’s 

what sharing knowledge is like  

(Peter Suber, 2012)

Introduction 

The formation of the knowledge society is ac-

companied by world integration processes in the 

direction of the development of science and educa-

tion, including creation of the unified educational 

space of the United Europe, which Ukraine aspires 

to join. These processes occur with the help of two 
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leading methods of integration: knowledge and 

communication. 

Formation of the new information and 

communication space is accompanied by 

transformation both in society and in the mind of a 

person, the formation of new values and new sense 

of being. Anthropological aspects of 

communicative and informative awareness of the 

meaning of life are that the value of person's 

qualities lies in the fact that they help not only to 

live in a rapidly changing modern society, but also 

to adapt to it (V. Aksenova, 2013) [1]. 

Integration of knowledge and communications 

leads to the emergence of factors that form the 

challenges of the traditional philosophy of 

university activity in the discourse of the 

knowledge society formation, renewing the 

philosophy of functioning and development of the 

libraries of these institutions, and hence their 

mission. 

In a broad sense, the mission of university 

libraries is seen as a statement of the philosophy 

and the purpose of their existence. And since the 

mission of the universities themselves is the 

creation, preservation and spread of knowledge, 

libraries are called upon to contribute to these 

processes, and their mission always has a common 

philosophical meaning, revealing their essence. 

The need to understand what is happening in 

the reality of librarianship, and especially in the 

university libraries of the world, involves referring 

to documents that highlight the communicative 

aspects of their activities in today's information 

space. 

Analysis of publications. Reflecting on the 

development of the concept "Philosophy of 

Librarianship", William Garvey (William Garvey, 

1993) emphasizes that the anthropological 

discoveries of library artifacts are random. We 

know that the discovered artifacts speak only about 

the ways of performing certain library activities, 

but not about the anthropological, communication 

aspects: for whom, why they were performed in 

this way and how they affected the readers and the 

librarians themselves. "The philosophy of 

librarianship appears gradually with the maturity of 

discipline. It becomes a critical analysis of the 

library mission ("why"), its application ("how it is 

implemented") and its meaning ("type of 

relationship between goals and methods of 

execution") [22, p. 235]. 

Investigating the evolution of philosophical 

interpretations of ultimate reality, William Garvey 

refers to the famous phrase of Heraclitus of 

Ephesus (544-483 BC) "Everything flows, 

everything changes. You could not step twice into 

the same river" [21, p. 206]. The philosopher 

emphasizes that the relative stability of the 

Universe is maintained by the tension between the 

opposing forces of Change and Resistance to it. 

This kind of tension is felt today by librarians who 

should act as intermediaries between conflicting 

demands on the need to ensure stability in the 

library activities and the need of changes in the 

management of library resources and services. 

Considering the changes in the modern 

information space and their impact on people, it 

should be noted that for almost a thousand years a 

university library was a monopolist in the 

information service of the intellectual elite of 

mankind. It ensured the collection, storage, 

processing and issuance of documentary 

information. But since such information was 

discrete in nature and scattered in space, the task of 

each library and librarian was the accumulation of 

the fullest possible and qualitative information 

resource in its local collections. It was the collec-

tion accumulation philosophy. 

According to this philosophy, the mission of 

the library as a "repository of knowledge" 

consisted in the selection and preservation of 

documents of "speech" intelligence, and the 

mission of librarians was understood as help in 

mastering the cultural heritage and classical works 

of previous generations. "In accordance with such 

a paradigm, the traditional processes of acquisition, 

processing, classification, systematization, 

preservation and spread of information were 

actively developing in the hierarchically organized 

communications of the linear communication 

model of the activity of the university library. All 

other functions of the library were considered 

inessential and receded into the background" (T. 

Kolesnikova, 2014) [3, p. 116]. 

Today's global changes in the information 

sphere and in the sphere of higher education and 

science, Open Access Movemenet have already 

brought and are rapidly changing library and 

information activities, removing / modernizing 

certain traditional technological processes and 

introducing completely new ones based on modern 

computer and communication technologies. At the 
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same time, the library ideology requires the 

development of ways of proportional and 

harmonious combination of free and proper 

(necessary), normative (in accordance with library 

ethical norms) (Ya.Yakubenko, 2016) [18]. 

One of the first printed texts of which we have 

record is a copy of the Buddhist Diamond Sutra, 

produced in China around 868AD. In it can be 

found the dedication: “for universal free distribu-

tion” (R. Pollock, 2006) [27]. Clearly, the idea of 

public domain, that is, open access to knowledge, 

has been present since humanity first began to 

formally transmit and share ideas. Yet the active 

evolution of this concept has begun only since the 

third millennium, with the development of ICT. 

Influence of informatization, demonstrating the 

social and genetic unity of communication 

processes both in society as a whole and in the 

library and information sphere, changed the 

character, forms, and functional roles of 

participants in communication relations. 

Thus, the informatization of society, which 

provided a rapid development of electronic 

communication, for today's generation of young 

people, including students, questioned the value of 

the book (material object) as the main source of 

information. This is confirmed by the studies 

conducted among the students of Dnipropetrovsk 

(2009, 2013, 2015) [2, 8].  

Taking the anthropological dimensions of book 

and electronic communications, V. Markova 

(2016) [10] comes to the conclusion that gradually 

the euphoria of the plural meaning, the denial of 

the integrity embodied in the structure of electronic 

communication, change to longing for the loss of 

such seemingly burdensome values of modern era 

as science, religion, morality, culture, memory, etc. 

At the same time, according to A. Onishchenko 

(2016), it is precisely today that electronic 

communication, relying on the nature of the library 

as a centuries-old accumulator and knowledge 

systemizer, puts it in the category of primary 

information experts of relevant and objective 

information [14, p. 5]. Having a new "digital" 

generation of readers that expects fundamentally 

new services, the library responds to the challenges 

of the present, creating new communication 

models and forms of work, possible within its 

essence and reflected in its mission. 

First of all, this concerns university libraries, 

which, according to numerous studies [3-7, 13, 16, 

25, 31], have a leading role in the implementation 

of digital initiatives of scientific communication 

(repositories, e-journals, e-conferences, etc.) based 

on Open Access philosophy. Applying creative 

innovative approaches related to the need to 

expand the boundaries of their activities and 

deepen ties in general scientific knowledge 

exchange processes, the university libraries took 

responsibility for: a) organization of fundamentally 

new storage forms of the science "intellectual 

capital"; b) spread of scientific research results of 

scientists; c) providing sustainable access to them; 

d) creation of integrated information environments 

in accordance with the profile of the activities of 

university science; e) popularizing the 

achievements of science in society; f) information 

analysis and infometric diagnostics of the scientific 

documentary flow of universities, etc. 

It is beyond argument, as W.P. Lougee (2002) 

emphasizes, that the mission (and hence, the 

philosophical meaning) of university libraries 

meanwhile was transformed: more generally, it 

shifted from the management of scientific products 

to the management of scientific processes [25].  

But the researchers M. Salanova, S. Llorens, E. 

Cifre (2013) are wondering if the new digital 

services of the library are very much in demand by 

researchers and make its role more significant 

among the university community, why librarians 

often experience (techno) stress, discomfort, 

anxiety and physical problems when using 

information and computer technology? [30].  

A. Khan, H. Rehman, and Sh. Rehman (2013) 

note that the library's quality work can only be 

provided by a librarian satisfied with his/her work 

[23]. An employee experiencing a technology 

stress will not be productive, which means that the 

image of the library as a service-oriented structure 

of the university will decrease. 

According to Ya. Yakubenko (2016), Ukraine 

is still going through the processes of forming a 

new library ideology with its reflection of the sense 

of library labor as a whole and understanding of 

what the librarian is working for, what results the 

library is oriented on, the features of the library's 

professional consciousness [18]. The scientist 

emphasizes that in these processes the conservative 

nature of professional consciousness plays an 

important role: in the first place, librarians still 

have the task of "preserving" the library collection, 

and not of its "use" by readers. Only by changing 
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the priorities of the library work, changing the 

places by importance of "preservation" and "use" 

of the collection, the librarians will make 

significant progress in promoting open access in 

libraries. 

According to the conclusions of A. Shulga, the 

transformation of the philosophy of library 

activities is related to specific areas: a) 

introduction of new information technologies; b) 

expansion of possibilities for the participation of 

libraries in research activities; c) approval of new 

principles of international cooperation; d) 

modernization of the cultural and educational 

functions of the library [17].  

But, as it seems, this list can hardly be 

considered complete. For example, it does not take 

into account the directions of transforming the 

understanding of the activities of university 

libraries, which are connected with the formation 

of a new global infrastructure of scientific 

communications, changes in the consciousness of 

scientists, and the rapid expansion of the extremely 

powerful global factor of science and education 

development – Open Access Movement. 

Therefore, despite a significant series of 

publications, the problem of understanding the 

transformation of the librarianship can not be 

considered settled. There are a number of issues 

which still have no sufficiently substantiated 

answer. 

In this study, the author focuses on meaningful 

changes in the realities of university libraries 

related to servicing scientists in the development 

processes of Open Science. From our point of 

view, it is the rethinking of the fact that in the 

focus of today's attention of scientific libraries – 

researchers with a new worldview, requiring 

fundamentally new services, and the librarians who 

provide these services, that is not sufficiently 

reflected in the philosophical works. 

Purpose 

Proceeding from the foregoing, the purpose of 

the study is to understand the meaningful changes 

in the library services for scientists, associated with 

Open Access and the new role of university 

libraries that are the partner in the production, 

preservation and spread of knowledge. 

 

Statement of basic material 

To answer the question why researchers be-

came the center of attention of university libraries, 

it should be noted that in recent years we can ob-

serve the intensification of worldwide processes of 

introduction of new models of scientific communi-

cation, involving the transfer of interaction in the 

digital environment area. It is mainly there the to-

day’s world scientific knowledge is formed and 

spreads and the information is exchanged in the 

processes of formal and informal communication. 

New models of scientific communication include: 

electronic journals, electronic archives, educational 

platforms, databases of primary research results, e-

labs, open conference platforms. 

Scientists, having different levels both of in-

formation culture, understanding of the scientific 

information circulation in a virtual environment 

and open access to it, and of awareness of the cur-

rent assessment of scientific productivity and the 

development of online profiles of researchers, re-

quired knowledgeable and reliable partners in the 

theoretical and practical mastery of these issues. 

Throughout the world, such partners for the 

scientific university communities have become the 

scientific libraries that in the last decade are active-

ly forming new strategies for their development. It 

was they who realized the need to develop, in the 

next few years, a qualitatively new system of tar-

geted satisfaction of the dynamically growing in-

formation needs of fundamental and applied re-

search and supporting the introduction of their re-

sults into practice (V. Popyk, 2016) [15, p. 4].  

According to the author, the understanding by 

university librarians of changes in the concept of 

the research life cycle and the mechanisms of 

spread of scientific information allowed them to 

identify the main user of such a system – the au-

thor-scientist. It is this category of users (and not 

just user-scientists) that requires a special attitude 

and an unconventional targeted satisfaction of in-

formation needs. That is, the pecularity of modern 

scientific libraries is the shift of the attention vec-

tor from services to the reader in general to the 

priority attention in the provision of services to the 

author-scientist (Ch. Borgman, 2010; T. Kole-

snykova, 2011, 2015) [4, 6, 19]. 

In order to understand the information needs of 

scientific authors, one should take into account that 

the main vector of transformations in the 

communicative activity of university libraries, 
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whose catalyst has become the informatization, is 

in the aspect of creating, organizing and using 

electronic resources. 

One of the most influential factors in the devel-

opment of this vector for researchers and scientific 

libraries of the world became the global movement 

of Open Access and the idea of science as a collec-

tive creativity. Open Science is one of the three 

priority areas within the European Policy of Re-

search, Science and Innovation. Open science is 

characterized by: 1) Open Access to Publication 2) 

Open Research Data 3) Open Scholarly Communi-

cation & Sitizen Science. 

Peter Suber (2012), a world-renowned profes-

sor of philosophy and an open access expert, em-

phasizing the unlimited potential of open access in 

the development of science, makes the following 

comparison: “When I light my candle from yours, I 

gain from you without subtracting from you. 

That’s what sharing knowledge is like” [32]. 

Scientific libraries were among the first institu-

tuions that not only understood the meaning of the 

thesis, but also became active advocates and 

practitioners in the implementation of open access 

initiatives in their universities. The philosophy of 

free exchange of scientific knowledge, aspiration 

for basic democratic values, is very organically 

reflected in the priority activity dominant 

"University libraries must prove the value they 

represent for the community of their institution" [5, 

35]. Guided by it, the librarians constantly monitor 

and study the rapidly changing needs of users, 

analyze possible options for action and try to 

respond quickly to received requests in order to 

improve the service processes. At the same time, 

free access to information and knowledge is a 

professional ethical value for librarians, which 

manifests itself in ethical beliefs and in ethical 

behavior. 

The strategy for the development of most 

university libraries started providing the most 

complete orientation to the information needs of 

the scientist as an information donor and a 

knowledge acceptor (J. Richardson, T. Nolan-

Brown, P. Loria & S. Bradbury, 2012; K. Witten-

berg, 2008) [28, 33].  

However, it should be noted that formation in 

the university libraries of a qualitatively new 

system of targeted satisfaction of scientists’ 

information needs aimed at the creation, 

preservation and spread of knowledge requires a 

critical understanding not only of new aspects of 

the relationship between the communicants 

"scientist – librarian", "author (scholar) – 

librarian", "publisher – librarian", "IT-specialist – 

librarian". Analysis is required for fundamentally 

new library products and services, explaining why 

for such a category of users as researchers exactly 

these services are applied and exctly in this way. 

The communicative aspect also assumes a 

comprehension of the levels of impact of new 

services on both scientists and librarians. 

Three surveys were dedicated to the study of 

these aspects. The surveys were conducted among 

scientists, teachers, publishers, editors and 

librarians during the all-Ukrainian scientific and 

practical seminars of the series "Digital Initiatives 

of Scientific Communication and Infometric 

Diagnostics of the Documentary Flow of Ukrainian 

Universities" (2014-2016, Dnipropetrovsk 

National University of Railway Transport named 

after Academician V. Lazaryan). The survey was 

conducted with the purpose of revealing the level 

of introduction of digital initiatives of scientific 

communication in higher educational institutions 

of Ukraine; improvement of library and 

information services for library users in modern 

conditions (A. Myrhorodska & O. Petrenko, 2016) 

[11].  

From the point of view of the author of this 

article (as the scientific supervisor of these 

seminars) and the survey results analyzed by A. 

Myrgorodska and O. Petrenko, the conclusion can 

be formulated as follows: 1) the introduction of 

new library services to support scientific 

publications (their creation, publication in open 

access e-journals, placement in digital archives, 

measurement of influence, etc.) are extremely 

relevant for the university community; 2) the level 

of awareness of scientists about the full range of 

issues on the creation, publication of articles and 

their post-publication support is not sufficient; 3) 

the levels of competence of university librarians in 

Ukraine in the main issues of the development of 

scientific communications and open access are 

very different and require significant updating. 

(incl. scientific publishing services, support of 

digital open access archives, copyright and 

consultations on open access, evaluation of 

scientific resources). 

Open access resources occupy an ever increas-

ing place in the activity of university libraries in 
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the world, and in the context of the crisis economy 

of Ukraine it is the main element of information 

services. That is why one of the main issues is the 

philosophical understanding of open access as the 

processes of free online access to scientific infor-

mation and its free use. 

Today it can already be stated that the initial 

mistrust and resistance of researchers to the 

presentation of their own scientific products in 

open access (for example, in repositories) has been 

weakened or overcome largely thanks to university 

librarians [6]. 

It was the open access philosophy that became 

a powerful impetus for the development of partner-

ship of scientific libraries with various interested 

university structures (publishing departments, edi-

torial offices of journals, IT services, etc.) and the 

creation of research support services in libraries.  

Library support for research is defined by sci-

entists as the main service offered to the university 

scientists to support them as researchers (A. 

Larsen, B. Dorch, M. Nyman, K. Thomsen, & T. 

Drachen, 2010) [24, p. 7]. 

Once in the focus of the library's attention, all 

researchers – the scientific and pedagogical team, 

research scientists, PhD students, and masters – 

become users of an unprecedentedly wide range of 

services for the creation and support of scientific 

publications. Some of these services actively influ-

ence the further development of the library, chang-

ing its place and role in today's landscape of scien-

tific communication. The variety of these services 

is very wide: from high-quality information sup-

port and online access, consultations on the data 

disclosure strategy, selection of publications for 

the article, Research Data Management to the de-

velopment of the information culture and research 

skills, as well as user strategies. 

The opinions of scientists on this matter are in-

teresting. For example, a study conducted in 2015 

among the teaching staff of the US Higher Educa-

tion Area (Ithaka S + R US Faculty Survey) proves 

that teachers and scientists consider the contribu-

tion of libraries in support of scientific research 

extremely large and useful (especially the provi-

sion of electronic publishing services and research 

data management). At the same time, the faculty 

staff believe that students of their universities have 

poor research skills, need to develop skills in criti-

cal analysis and information literacy. And related 

to this, in their opinion, the contribution of libraries 

is still insufficient and requires special attention 

and quick action (C. Wolff, A. B. Rod, R. C. 

Schonfeld, 2016) [34]. 

The realities of modern services for scientists 

of Ukraine can be considered on the example of 

the Scientific and Technical Library of Dniprope-

trovsk National University of Railway Transport 

named after Academician V. Lazaryan. 

Realizing the need to adapt the library structure 

to changes in the information space, to support dig-

ital initiatives of scientific communication and 

open access movement, as well as to improve the 

quality and comfort of the researchers in the li-

brary, two new services were formed. They cover 

the most in-demand services by the scientific 

community of the university. This is the Scientific 

Publishing Support Service and the Information 

Analytics Service. 

For example, the Scientific Publishing Support 

Service (or Library Publishing) is a set of library 

innovative services and creative solutions to sup-

port the creation, organization of access, spread, 

supervision and effective presentation of scientific 

achievements (publications) of DNURT scientists 

in the global information space. Among the main 

services of Library Publishing: 

1) Accompanying support of the institutional 

repository eaDNURT (http://eadnurt.diit.edu.ua/, 

on the Dspace platform); 

2) Creation of university open access scientific 

journals on the OJS platform – "Anthropological 

Measurements of Philosophical Research" 

(http://ampr.diit.edu.ua) and "Science and 

Transport Progress" (http://stp.diit.edu.ua), – with 

support: support of sites of 2 journals, bibliograph-

ic culture of articles, digitization of archives, ser-

vices of bibliographers, translators, experts in cop-

yright, etc.; 

3) Support of sites of scientific conferences on 

the OCS platform – "Anthropological 

Measurements of Philosophical Research" 

(http://conf-ampr.diit.edu.ua) and "University Li-

brary at the New Stage Social Communications 

Development (http://conflib.diit.edu.ua), – with 

support of publication of reports (both in separate 

documents and in collections), their preservation 

and provision of access to them, etc. [3-4, 6-7]. 

The Information Analytics Service is consid-

ered by us as a tool for monitoring the world scien-

tific information flow, analyzis of the level of cita-

tion of university scientists and influence indices 
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of its periodicals in the international scientific in-

formation space, and as predictive and recom-

mendatory activities to increase the representative-

ness of university scientists’ publications in the 

international scientometric databases, improvement 

of own periodicals of the university to world 

standards, etc. 

In this direction, the DNURT librarians prepare 

analytical reports for the administration and de-

partments, conduct scientific and practical semi-

nars for scientists, individual consultations, video 

tutorials, bibliometric studies on various aspects of 

publication of DNURT scientists in the world and 

on determining the leading topics in the world sci-

ence development, services to support the devel-

opment of the online profile of the researcher, etc. 

(A. Myrhorodska, O. Savelieva, 2016) [12]. It 

should be emphasized that all services of the 

DNURT library are free of charge, and the activity 

of librarians is based on new ideas and creative 

solutions and open access opportunities. 

It can be stated that today the anthropological 

aspects of communicative and informational 

awareness of reality by university researchers are 

as follows. The scientific community of the 

DNURT: 1) actively welcomes new services of the 

library; 2) is ready to expand partnership with it; 3) 

realizes that it is becoming increasingly dependent 

on the generation and reuse of huge amounts of 

information (including those created by itself); 4) 

recognizes that it is hardly possible to cope with 

the structuring and organization of information 

flows without a scientific library involved in the 

development of new products and services in the 

field of information management.  

Having answered the question about some 

communicative aspects of providing modern li-

brary services to scientists (for whom, why exactly 

such services and their influence on the relations 

"librarian – scientist"), we will consider the influ-

ence of such activity on the librarians themselves. 

The profession of a librarian refers today to the 

most dynamically changing, and the employees of 

university libraries – to those specialists who crea-

tively overcome the centuries-old stereotypes and 

long-standing principles of activity. 

For example, the key competencies of modern 

university librarians (as information specialists) are 

in the field of: 

• Information and knowledge services, re-

sources, systems and technologies; 

• Preservation and retrieval of information, as 

well as data analysis; 

• Organization of data, information, resources 

and knowledge; 

• Information ethics [20, 31]. 

We can argue that, although the humanitarian 

component of the profession of a librarian will be 

unchallenged, the boundaries between the activities 

of librarians and IT professionals are gradually 

beginning to blur. That is, the profession of a li-

brarian is being formed today as humanitarian in 

nature and technical by means of implementation. 

Returning to the study of the evolution of 

philosophical interpretations of the ultimate reality 

by William Garvey (1993) [21, p. 206] and the role 

of librarians as intermediaries between the two 

conflicting demands – on the one hand, the need to 

ensure stability in the library, on the other, the 

need for changes in the services it provides and the 

organization of library resources, let us touch upon 

the issue when the librarians have a special type of 

stress – technostress. 

Scientists proposed a definition of the 

technostress experience at work as a “negative 

psychological state associated with the use or 

threat of ICTs use in the future” (M. Salanova, S. 

Llorens, E. Cifre, & C. Nogareda, 2007) [29].  

University librarians are currently working in 

conditions of information overload, related to: 1) 

the need for frequent and rapid restructuring of the 

types, techniques and technologies of work in con-

nection with the continuous improvement of ICT; 

2) the current information "flood" of diverse types 

of scientific objects (publications, primary research 

data or audiovisual content); 3) the need to find a 

compromise between meeting current needs and 

developing opportunities for the future. 

Thus, the studies in the Landmark University 

Library (S. Owolabi, A. Aregbesola, O. Oyesola, 

2015) indicate that the library staff specify the fol-

lowing reasons for the technostress: long working 

time at the computer (82.4%); low Internet access 

speed and poor technical support (64.7%); fear of 

new technologies (58.8%); changes in library 

software (52.9%); insufficient computer skills 

(52.9%), etc. [26]. 

At the same time, the studies conducted among 

university librarians in the city of Mykolayiv (T. 

Kostyrko, 2016) confirmed the existence of a prob-

lematic situation in the sphere of advance training 

of university library staff in Ukraine [9]. Due to the 
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low remuneration, significant workloads, uncer-

tainty of the prospects for career growth, university 

libraries are experiencing an outflow of profes-

sionals with high-level knowledge of information 

technology. Employment of young workers, who 

often lack sufficient knowledge and practical expe-

rience, increases the risk of quality deterioration of 

the services provided. That is why the library ad-

ministrations develop more intensive training ac-

tivities that allow new employees to adapt more 

quickly to work in the busy information environ-

ment. Herewith, the importance of independent 

learning and the responsibility of each librarian for 

acquisition of professional knowledge and skills 

increase. 

It should be noted that an increasing number of 

modern university librarians acquire the features of 

a supplier, creator, custodian and carrier of 

information and knowledge. And this is 

intellectuality, pro-active stand, interest in the new, 

sociability, intelligence, technocracy (in a good 

sense), mobility, ability to respond quickly, 

perseverance, creativity, desire to promote the 

prestige of the profession. 

Originality 

In the course of anthropological research it was 

established that the modern technological 

development of society and the formation of a new 

infrastructure of scientific communications exten-

ded the possibility of forming the new conscious-

ness of scientists and university librarians. 

It has been confirmed that there are changes in 

the dimension of scientists and librarians, namely, 

the ways of their behaviour and the communicative 

features associated with the new role of university 

libraries as partners in the production, preservation 

and spread of knowledge. 

Anthropological aspects of communicative and 

informational awareness of reality by university 

scientists are determined. 

Conclusions 

Thus, the anthropological dimensions of com-

municative and informational awareness of the 

sense of university library existence are reduced to 

the fact that it is influenced by: world integration 

processes in the direction of the development of 

science and education, network culture develop-

ment, the Open Access Movement, formation of 

new types of communication and a new infrastruc-

ture of scientific communications caused by infor-

mation technology. 

The university community as a social environ-

ment is experiencing a period of adaptation to net-

work, virtual forms of interaction in communica-

tion and information exchange, is manifested in the 

formation of new communication relations. This is 

especially evident among librarians and authors-

scientists and requires constant reflection on mean-

ingful changes in library services. 

The leading role of university libraries in 

implementing digital initiatives of scientific 

communication (repositories, e-journals, e-

conferences, e-monographs, etc.), based on free 

access to knowledge, leads to changes: 1) in the 

dimension of of scientists and librarians, namely, 

in the ways of their behavior and communicative 

features associated with the new role of university 

libraries as partners in the production, preservation 

and spread of knowledge; 2) in the emotional, 

psychological, physical condition of librarians as 

intermediaries between two conflicting 

requirements – ensuring stability in the activities of 

the library and the need for changes in the services 

it provides. 

The essence of the anthropological foundations 

of the library community amounts to successful 

coping with stress and problems, being active and 

creative personalities, self-development, first of all, 

in the sphere of professional knowledge and skills. 

Among the most negative psychological states of 

librarians, it is necessary to note the technology 

stress. At the same time, the modern profile of the 

university librarians' competencies guarantees the 

success of their career, highly informative 

practices, personal initiatives in the field of 

information management and contribution to the 

development of the library and the profession of a 

librarian in general. 

The humanitarian component of the library 

profession is still indisputable both now and in the 

future. However, the recognized fact is that today 

the boundaries between the activities of librarians 

and IT professionals are beginning to gradually 

blur. That is, the profession of a librarian is being 

formed today as humanitarian in nature and 

technical by means of implementation. 

Philosophical meaning and identification of the 

essence of the mission of university libraries 

reflect their full support to their universities in the 
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processes of creation, preservation and spread of 

knowledge created by the university scientific 

community. Leading philosophy here is that of free 

exchange of scientific knowledge. Turning to the 

words of Peter Suber in the epigraph, one can say 

that librarians not only help scientists light candles 

of knowledge and exchange their light, but they 

also light them themselves. 
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"Я ЗАПАЛЮ СВОЮ СВІЧУ ВІД ВАШОЇ ...": АНТРОПОЛОГІЧНІ  

АСПЕКТИ СУЧАСНИХ БІБЛІОТЕЧНИХ ПОСЛУГ ДЛЯ ВЧЕНИХ 

Актуальність. Інтеграція знань і комунікацій, рух за відкритий доступ до знань призводять до появи 

чинників, що оновлюють філософію функціонування та розвитку бібліотек університетів. Виникає потреба 

осмислення новацій, що відбуваються в діяльності університетських бібліотек світу. Мета. Дослідження 

передбачає осмислення змістовних змін в бібліотечному обслуговуванні вчених, пов'язаних із Відкритим 

доступом і новою роллю університетських бібліотек – партнера у виробництві, збереженні та поширенні 

знань. Методологія. На основі емпіричних і теоретичних методів розглядаються особливості сучасних 

університетських бібліотек – зміщення вектора пріоритетної уваги в напрямку послуг автору-вченому та 

підтримка філософії відкритого доступу до знань. Виявляються та аналізуються антропологічні аспекти ко-

мунікативно-інформаційного усвідомлення реальності університетськими дослідниками і бібліотекарями. 

Реалії сучасних сервісів для вчених України розглядаються на досвіді науково-технічної бібліотеки Дніпро-

петровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. На основі 

спостережень та опитувань вчених, бібліотекарів, видавців наукової періодики аналізуються антропологічні 

аспекти, що стосуються нових цифрових сервісів бібліотек. Аспекти торкаються: 1) взаємин між комунікан-

тами; 2) пояснень, чому саме автори-дослідники опинилися в центрі уваги бібліотек, чому їм надаються са-

ме такі сервіси і саме таким чином; 3) рівнів впливу нових послуг як на вчених, так і на бібліотекарів.  

Наукова новизна. Встановлено, що в процесі комунікативно-інформаційного усвідомлення реальності 

відбуваються зміни в розмірності вчених та університетських бібліотекарів, а саме – способах їх поведінки і 

комунікативних особливостях, пов'язаних із розвитком Відкритого доступу та новою роллю університетсь-

ких бібліотек як партнерів у виробництві, збереженні та поширенні знань. Висновки. Провідна роль універ-

ситетських бібліотек в реалізації цифрових ініціатив наукової комунікації, заснованих на вільному доступі 

до знань, призводить до змін: 1) в розмірності вчених і бібліотекарів, а саме – способах їх поведінки та ко-

мунікативних особливостях; 2) в емоційному, психологічному, фізичному станах бібліотекарів як посеред-

ників між двома конфліктуючими вимогами – забезпечення стабільності в діяльності бібліотеки та необ-

хідності змін в наданих нею послугах. 

Ключові слова: університетська бібліотека; бібліотекарі; Відкритий доступ; послуги для вчених; 

бібліотечна філософія; наукова комунікація; бібліотечна підтримка наукових досліджень; антропологічні 

аспекти 
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“Я ЗАЖГУ СВОЮ СВЕЧУ ОТ ВАШЕЙ…”: АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ 

АСПЕКТЫ СОВРЕМЕННЫХ БИБЛИОТЕЧНЫХ УСЛУГ  

ДЛЯ УЧЕНЫХ 

Актуальность. Интеграция знаний и коммуникаций, движение за открытый доступ к знаниям приводят 

к появлению факторов, обновляющих философию функционирования и развития библиотек университетов. 

Возникает потребность осмысления происходящих новаций в деятельности университетских библиотек ми-

ра. Цель. Исследование предполагает осмысление содержательных изменений в библиотечном обслужива-

нии ученых, связанных с Открытым доступом и новой ролью университетских библиотек – партнера в про-

изводстве, сохранении и распространении знаний. Методология. На основе эмпирических и теоретических 

методов рассматриваются особенности современных университетских библиотек – смещение вектора прио-

ритетного внимания в направлении услуг автору-ученому и поддержка философии открытого доступа к зна-

ниям. Выявляются и анализируются антропологические аспекты коммуникативно-информационного осо-

знания реальности университетскими исследователями и библиотекарями. Реалии современных сервисов 

для ученых Украины рассматриваются на опыте научно-технической библиотеки Днепропетровского наци-

онального университета железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна. На основе наблюде-

ний и опросов ученых, библиотекарей, издателей научной периодики анализируются антропологические 

аспекты, касающиеся новых цифровых сервисов библиотек. Аспекты затрагивают: 1) взаимоотношения 

между коммуникантами; 2) пояснения, почему именно авторы-исследователи оказались в центре внимания 

библиотек, почему им предоставляются именно такие сервисы и именно таким образом; 3) уровни воздей-

ствия новых услуг как на ученых, так и на библиотекарей. Научная новизна. Установлено, что в процессе 

коммуникативно-информационного осознания реальности происходят изменения в размерности ученых и 

университетских библиотекарей, а именно – способах их поведения и коммуникативных особенностях, свя-

занных з развитием Открытым доступом и новой ролью университетских библиотек как партнеров в произ-

водстве, сохранении и распространении знаний. Выводы. Ведущая роль университетских библиотек в реа-

лизации цифровых инициатив научной коммуникации, основанных на свободном доступе к знаниям, приво-

дит к изменениям: 1) в размерности ученых и библиотекарей, а именно – способах их поведения и коммуни-

кативных особенностях; 2) в эмоциональном, психологическом, физическом состояниях библиотекарей как 

посредников между двумя конфликтующими требованиями – обеспечения стабильности в деятельности 

библиотеки и необходимости изменений в предоставляемых ею услугах. 

Ключевые слова: университетская библиотека; библиотекари; Открытый доступ; услуги для ученых; 

библиотечная философия; научная коммуникация; библиотечная поддержка научных исследований; антро-

пологические аспекты 
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ТУРИЗМ ЯК ЗАСІБ РОЗШИРЕННЯ ЖИТТЄВОГО ПРОСТОРУ 

ЛЮДИНИ 

Мета дослідження – обґрунтування розвитку туризму в контексті задоволення потреб людини згідно із те-

орією життєвого простору особистості. Методологія. Теоретичною та методологічною основою даного дослі-

дження є положення економічної теорії, філософія управління. Раціональну діяльність туристичних компаній 

побудовано на принципах економічної рівноваги; визначення попиту населення на певний вид туризму вико-

нувалось за допомогою маркетингових досліджень та анонімного анкетування; для пізнання реального спів-

відношення між попитом на туристичні і перевезення та потенціалом надання необхідного обсягу послуг в 

роботі запропоновано балансовий метод. Оскільки будь-яка туристична компанія є відкритою системою і пов-

ністю залежить від факторів зовнішнього середовища, запропоновано метод оцінки факторів внутрішнього та 

зовнішнього середовища. Наукова новизна – це узагальнення існуючих понять до визначення особистості як 

суб’єкта власності життєдіяльності, для розуміння взаємозв’язків людини та її зовнішнього оточення. Розкрито 

питання можливості впливу на зміну величини життєвого простору людини за допомогою туристичних пос-

луг. Висновки. Маркетингові дослідження, які були проведенні автором, показали, що в Україні є певний по-

пит на туристичні залізничні перевезення, оскільки вони надійніші, безпечніші та комфортніші за автомобіль-

ний транспорт. Доведено, що розробка нового інноваційного проекту відбувається дуже вчасно, оскільки це 

дозволить: розвинути туристичну інфраструктуру України та залучити до неї вітчизняних та закордонних ту-

ристів; створити нові робочі місця для населення та підвищити їх прожитковий рівень; частково знизити збит-

ковість пасажирського господарства за рахунок збільшення обсягів залізничних перевезень; розширити для 

мешканців життєвий простір, що дозволить підвищити інтелектуальний рівень особистості. 

Ключові слова: життєвий простір; особистість; туризм; залізничний туризм; сфера залізничного туризму; 

подорож; зовнішнє середовище; інновація; довгі хвилі М. Кондратьєва 

 

Актуальність теми дослідження 

Як тільки людина народжується, вона має 

дуже обмежений життєвий простір, кордони 

якої є колиска. Поступово дитина підростає і 

її життєвий простір починає збільшуватися, 

спочатку межами кімнати, двору, дитячим 

садком, вулицею, школою. Далі молода лю-

дина може вільно пересуватися в місті, разом 

з батьками або сама, подорожувати теренами 

власної країни, а потім знайомитися з інши-

ми країнами. Таким чином, з віком життєвий 

простір людини постійно розширюється, але 

після набуття певного досвіду та світогляду у 

похилому віці людина починає звужувати 

свій життєвий простір, змінює цілі своїх по-

дорожей та кількість поїздок.  

Вважається, що для розуміння взає-

мозв’язків людини та її зовнішнього оточен-

ня необхідно узагальнення існуючих понять 

до визначення особистості як суб’єкта влас-

ності життєдіяльності. В цьому напрямку по-

ки що нерозкритим залишається питання  

можливості впливу на зміну величини життє-

вого простору людини за допомогою турис-

тичних послуг. 

Огляд літературних джерел 

Термін «життєвий простір» було введено 

в науковий обіг наприкінці 30-х років XX 

століття К. Хаусхофером [11]. Він пов’язував 

цей термін з геополітичними проблемами. 

Становлення цієї ідеї в теоріях географічного 

детермінізму й геополітики стало синтезом 

ідей життя та цивілізаційного простору. По-

годжуємося, що простір – це безперервне 

життєве тіло етносу, здатне до розширен-

ня чи стиснення залежно від дій держави.  

Пізніше була висунута інша точка зору, 

яка поглибила уявлення про поняття «життє-

вий простір». К. Левін у концепції топології 

та теорії поля [6] зробив спробу об’єднати 

два підходи: дослідження сприйняття прос-

тору як сукупності об’єктів у гештальт-

психології; дослідження «особистісного» 
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простору як сфери ідентичності індивіда в 

психоаналітичній психології. Тобто, підкрес-

лимо, життєвий простір охоплює особистість 

і її психологічне оточення, які створюють 

єдине психологічне поле. 

Іноді життєвий простір називають психо-

логічним простором. Як пише І.П. Шкурато-

ва [9], з чим важко не погодитися, життєвий 

простір підпорядковується психологічним 

законам, які суттєво відрізняються від фізич-

них. Адже життєвий простір особистості ви-

значається не стільки матеріальними блага-

ми, скільки знаннями про світ і можливість 

впливати на процесі, які в ньому відбувають-

ся. Безумовно, розміри життєвого простору 

не є постійними. 

О.О. Бодальов у роботі [1, с.26-29] влучно 

підмітив, що характеристика життєвого про-

стору проявляється в таких явищах: масшта-

бності простору, вираженій у тому, що зали-

шається в пам’яті й актуалізується у свідомо-

сті людини з навколишньої дійсності; рівні 

пов’язаності змістовного наповнення раніш-

нього життєвого простору минулим і майбу-

тнім; прямій залежності того, що містить у 

собі життєвий простір, від сформованості 

особистості людини. Вважаємо, що чинника-

ми, що визначають ці характеристики, висту-

пають вікова категорія, природно-соціальне 

оточення, професія, освіченість, статус, спо-

сіб життя та індивідуальні особливості. 

Цілком погоджуємося із Дж. Келлі [4], 

який стверджує, що на особистість вплива-

ють не події, а інтерпретація цих подій, яка 

залежить від системи уявлень людини. Поді-

бної думки і К. Уілбер [8, с.152], котрий дос-

ліджуючи життєвий простір, зробив припу-

щення, що проблеми, які виникають у конк-

ретній особистості, прямо залежать від того, 

де вона проводить межу між собою та дійсні-

стю. Тобто, сим ширша сфера самоототож-

нення, тим більше вміст світу людина визнає 

своїм. 

Задля визначення потенційного місця від-

починку конкретного індивіда, передусім, на 

нашу думку, потрібно вивчити його спосіб 

життя. Корисні маркетингові дослідження в 

цьому напрямку провели автори роботи [13], 

які вивчили відмінності в способі життя від-

відувачів та узагальнили туристів по групах, 

в залежності від їх життєвих пріоритетів.  

Вважаємо, що крім способу життя, на ро-

звиток людини та здатність індивіда до тури-

зму впливають також психометричні власти-

вості. Нашу тезу підтвердили автори роботи 

[14]. 

Важливе значення для нашого досліджен-

ня мають також роботи X. Томе [12], який 

стверджує, що індивід перебуває в постійній 

взаємодії з оточуючим його світом, насампе-

ред, соціальним. Безумовно, людина весь час 

щось створює у світі та в результаті такої єд-

ності зі світом одночасно перетворює щось у 

собі. 

Мета дослідження 

Метою статті є обґрунтування розвитку 

залізничного туризму в контексті задоволен-

ня потреб людини згідно із теорією життєво-

го простору особистості. 

Виклад основного матеріалу 

Проаналізувавши поняття «життєвий про-

стір» у філософсько-психологічному аспекті, 

ми з’ясували, що останнім часом значно зро-

стає науковий інтерес до визначення особис-

тості як суб’єкта власності життєдіяльності, 

для розуміння взаємозв’язків людини та її 

зовнішнього оточення. 

З огляду на сказане виникає питання: «Чи 

можна впливати на зміну величини життєвого 

простору людини і що для цього потрібно?» 

Якщо людина буде подорожувати з будь-

якою метою, вона зможе збільшити свій життє-

вий простір і допомогти їй в цьому може, на 

наш погляд, туризм або ділові та інші подорожі. 

Впровадження нової стратегії – розвитку 

залізничного туризму на ринок є інновацій-

ним процесом. Поглиблене уявлення про 

інноваційний процес у праці “Теорія еконо-

мічного розвитку” надав Иозеф Шумпетер, 

який визначив п’ять типів нових комбінацій 

змін або інновацій [10]: 

• виробництво нового продукту чи відо-

мого продукту в новій якості; 

• впровадження нового методу виробни-

цтва;  

• освоєння нового ринку збуту; 

• залучення для виробничого процесу 

нових джерел сировини;  

• проведення реорганізації (уведення но-

вих організаційних форм). 

На нашу думку, для ефективного впрова-

дження інноваційного проекту потрібні три 

обов’язкові умови. 

Першою з таких умов є наявність підкрі-

пленого купівельною спроможністю попиту, 
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фактичного чи потенційного, або ж можли-

вості формування попиту (для принципово 

нових послуг, яким є залізничний туризм), 

тобто наявність ринкового потенціалу, який 

визначає можливості ринку сприйняти інно-

вації певного типу і спрямованості, які може 

розробити і запропонувати на ринку конкре-

тний товаровиробник. 

Якщо проаналізувати статистичні дані з 

туристичних перевезень за останні роки, то 

можна виявити негативну тенденцію, яка по-

лягає у суттєвому зменшенні залізничних 

туристичних послуг. Це пояснюється відсут-

ністю спеціалізованого рухомого складу для 

туристичних перевезень, які виконують фун-

кції готелю та ресторанів, а також дефіцитом 

звичайних купейних вагонів, які можна ви-

користовувати для туристичних перевезень 

низької цінової категорії. 

Маркетингові дослідження, які були про-

ведені автором у 2016 році [3], показали, що 

в самій Україні є певний попит на туристичні 

перевезення залізничним транспортом, оскі-

льки вони надійніші, безпечніші та комфорт-

ніші за автомобільні перевезення. Крім того, 

зараз є попит на залізничний туризм в Украї-

ні з боку європейських країн і є потенційні 

інвестори, які бажають вкласти кошти в буді-

вництво вузькоколійних туристичних заліз-

ниць Закарпаття. 

Другою умовою є можливість втілення до-

сягнень науки і техніки в конкретні послуги, 

здатні задовольнити запити споживачів – 

інноваційний потенціал розроблювача інно-

вацій.  

Третьою умовою є технічна і економічна 

можливість, а також економічна доцільність 

інноватора розробити, виготовити і просува-

ти інновації на ринку – виробничо-збутовий 

потенціал.  

Щодо технічної та економічної можливо-

сті в Україні є значний потенціал, а саме кі-

лька вагонобудівних заводів, які можуть які-

сно вирішити цю проблему – будівництво 

вагонів нового покоління для перевезення 

туристів. Є також пропозиції щодо будівниц-

тва спеціалізованого туристичного поїзда від 

закордонних інвесторів за умови проекту-

вання та будівництва вагонів в їх країнах. 

Таким чином, стратегія розвитку залізнично-

го туризму в Україні має шанси на успіх, 

оскільки наявні усі три складові інноваційно-

го процесу. 

Дослідження суспільного розвитку в Ук-

раїні показало, що воно не є рівномірним. 

Існують досить тривалі періоди уповільнено-

го розвитку, що відбувається зараз під час 

проведення антитерористичної операції на 

Донбасі та анексії Криму, а нововведення (в 

основному, поліпшуючі, оскільки радикальні 

нововведення, що випереджають час, не зна-

ходять застосування) лише незначним чином 

змінюють їх. 

Звідси виникає багато питань, що 

пов’язані із нестабільним зовнішнім середо-

вищем та недосконалим ринком у країні:  

1. Чи своєчасно займатися стратегічним 

розвитком залізничного туризму? 

2. Чи існують необхідні кошти для реаліза-

ції інноваційного проекту, пов’язаного з 

залізничним туризмом? 

3. Чи готовий сучасний ринок для реаліза-

ції інноваційного проекту?  

Для цього скористуємося моделлю циклі-

чності соціально-економічного розвитку, яка 

була запропонована М. Кондратьєвим [5], 

який показав, що перед початком висхідної 

частини довгої хвилі спостерігаються значні 

зміни умов господарської діяльності: поши-

рення техніко-технологічних інновацій, змі-

ни умов грошового обігу, посилення ролі но-

вих країн тощо. 

Відновлення й розширення "основних ка-

пітальних благ", що відбувається під час ви-

східної частини хвилі довгого циклу (довгої 

хвилі), радикально змінюють і перерозподі-

ляють продуктивні сили суспільства. Для 

цього потрібні величезні ресурси в натураль-

ній і грошовій формі. Вони можуть існувати 

тільки в тому випадку, якщо були накопичені 

в попередній частині, коли зберігалося біль-

ше, ніж інвестувалося. У ці періоди спостері-

гаються значні соціальні потрясіння, війни, 

революції, реформи тощо. Саме цей період 

відбувається зараз в Україні – військові події, 

соціальні потрясіння, високий рівень безро-

біття, зубожіння населення країни, безліч 

реформ, зміна зовнішнього курсу, який на-

правлено в бік Європи. 

З огляду на сказане, можна зробити ви-

сновок, що розробка нового інноваційного 

проекту відбувається дуже вчасно, оскільки 

це дозволить: розвинути туристичну інфра-

структуру України; поповнити державні та 

місцеві бюджети за рахунок туристів; ство-

рити нові робочі місця для населення та під-

вищити їх прожитковий рівень; розширити 

для мешканців України життєвий простір, що 

дозволить підвищити інтелектуальний рівень 

особистості. 
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Таким чином, ми позитивно відповіли на 

перше питання: «Чи своєчасно зараз займа-

тися стратегічним розвитком залізничного 

туризму?» 

У той же час здається, що дуже проблема-

тично відповісти однозначно на друге питан-

ня: «Чи є необхідні кошти для реалізації 

інноваційного проекту, пов’язаного з залізни-

чним туризмом?». Якщо у держави немає 

зайвих коштів, необхідно ці кошти шукати у 

приватних інвесторів. Зараз у вітчизняних 

олігархів накопичилися кошти, які вони ба-

жають укласти їх в привабливі інновації, які 

мають високу рентабельність. 

Тут потрібно відповісти на третє питання 

щодо впровадження нового інноваційного 

проекту – «Чи готовий сучасний ринок для 

реалізації інноваційного проекту?». В Украї-

ні зараз немає розвинутого ринку, а той, що 

існує, вчені називають сучасним. Він (ринок), 

безумовно, потребує удосконалення. Саме ці 

реформи зараз проводить Публічне акціонер-

не товариство «Українська залізниця».  

Ринок залізничних туристичних послуг 

буде формуватися за двома напрямками. Пе-

рший передбачає переключення частини клі-

єнтів автомобільного туризму на залізничний 

транспорт, оскільки нові сучасні вагони 

більш надійні, безпечні, комфортні і не пот-

ребують проживання в готелях. Другий – за 

рахунок використання існуючих та нових 

вузькоколійних колій, в основному, у важко-

доступних районах Закарпаття та Західної 

України для залучення додаткових вітчизня-

них та закордонних туристів. 

Відомо, що зміст будь-якого поняття вияв-

ляється внаслідок вивчення особливостей 

прояву основних функцій категорії, які визна-

чають об’єкт або явище як форму буття, рід 

знання й результат мислення. 

У випадку ідентифікації сфери залізнично-

го туризму зміст саме цього поняття випливає 

із його основних функцій і з розуміння сутно-

сті та накопичення знань про особливості її 

побудови, а саме, є наслідком: 

по-перше, сприйняття поняття «сфера за-

лізничного туризму» як відомого (його розу-

міння). Загальні основи розвитку сфери залі-

зничного туризму встановлюються внаслідок 

опосередкованого й узагальненого віддзерка-

лення істотних, закономірних зв’язків дійс-

ності, наявності проблемних ситуацій та ак-

тивного пошуку способів розв’язання визна-

чених завдань, а отже, є результатом мислен-

ня. Шляхом аналогій і дедукції, аналізу та 

синтезу, порівняння й класифікації, узагаль-

нення та абстрагування окремих складових, 

застосуванням інших методів наукового пі-

знання формується загальне уявлення про 

туристичне обслуговування. В результаті чо-

го сфера залізничного туризму сприймається 

як даність, розуміються її особливості та від-

мінності, ідентифікуються складові та відпо-

відно до поставленого завдання вирішуються 

проблеми [2]; 

по-друге, накопичення інформації про 

сферу залізничного туризму (знання про неї). 

Знання про туристичне обслуговування насе-

лення мають переважно емпіричне похо-

дження і формуються шляхом систематизації 

матеріалів практичної діяльності та здійс-

нення теоретичних узагальнень, але в будь-

якому випадку є наслідком накопичення ре-

зультатів мислення. Накопичення інформації 

про взаємозв’язки між окремими подіями, 

фактами, учасниками туристичного обслуго-

вування населення дозволяє виявляти і конс-

татувати якісні та кількісні характеристики 

сфери залізничного туризму, забезпечує ідеа-

лізоване й абстрактне сприйняття, опис і по-

яснення реальних подій, пізнання сутності 

даної категорії, формалізацію складових; 

по-третє, створення й відчуття резуль-

татів функціонування сфери залізничного 

туризму (її буття). Сфера туристичного об-

слуговування існує незалежно від свідомості 

окремої особистості у формі предметної цілі-

сності, створеної людьми, в процесі та для 

забезпечення життєдіяльності суспільства.  

Зміст терміну «сфера залізничного туриз-

му» формується із сутності двох понять, 

зв’язаних та об’єднаних у загальному розу-

мінні. В економіці термін «сфера» відповідає 

області певного виду діяльності. 

Однак, перш ніж надати визначення по-

няттю сфери залізничного туризму, треба 

встановити її місце в колі наукових інтересів. 

Тут доцільно використати дослідження, які 

були проведені в роботі [2]. Відповідно до її 

досліджень, можна заключити, що сфера за-

лізничного туризму, безумовно, має вагоме 

значення для економічних суб’єктів, індиві-

дів, спільнот, держави, посідає важливе місце 

у суспільному середовищі й виконує значну 

соціально-економічну роль. Взагалі коли го-

ловним учасником взаємовідносин є людина, 

в особистому чи спільному розумінні її інте-

ресів, питання задоволення споживчих вимог 

соціуму природно стають часткою суспіль-

них досліджень. 
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Сфера залізничного туризму існує в ме-

жах економічної системи для забезпечення 

вимог соціальної системи. В соціальній сис-

темі, а саме, під час впорядкованої та склад-

ноорганізованої взаємодії індивідів і спіль-

нот, об’єднаних різноманітними зв’язками, 

специфічно соціальними за своєю природою, 

виникає потреба у підтримці взаємовідносин, 

прискоренні досягнення домовленостей, за-

гальному комунікаційному забезпеченні, яка 

на фізичному рівні втілюється у надані тури-

стичних послуг. 

Для здійснення зазначеного проекту і від-

повідного туристичного обслуговування лю-

дей діють різноманітні суб’єкти господарю-

вання, які використовують специфічні техні-

ко-технологічні ресурси, застосовують працю 

професійно підготовлених робітників, мають 

відмінний від інших галузей механізм ціно- та 

тарифоутворення, обліку, стимулювання та 

мотивації споживання, територіально розосе-

реджений характер роботи, що у своєму зага-

льному сприйнятті є необхідною, не-

від’ємною, обов’язковою та особливою част-

кою економічної системи, як сукупності всіх 

видів економічної діяльності людей, спрямо-

ваної на виробництво, розподіл, обмін і спо-

живання товарів і послуг та супроводжуючої 

відносини власності до матеріально-

інтелектуальних цінностей. 

Одночасне соціальне і економічне зна-

чення сфери залізничного туризму обумов-

лює особливий і не завжди однозначний ха-

рактер внутрішніх та зовнішніх зв’язків. За-

лежно від характеру соціально-економічних 

вимог виникають, набувають дієвості і поси-

люються процеси соціалізації або комерціалі-

зації відносин. 

Наукова новизна 

Узагальнюючи вище наведене, можна 

стверджувати, що сфера залізничного туриз-

му – це сукупність соціально-економічних 

відносин, пов’язаних із переміщенням та ту-

ристичним обслуговуванням туристів за ін-

дивідуальними вимогами або із суспільно не-

обхідною метою. Вона конкретизується у 

визначеному колі соціально-економічних 

суб’єктів і видів діяльності, об’єднаних спі-

льністю задоволення туристичних потреб 

населення. 

З обґрунтування сутності поняття сфери за-

лізничного туризму випливає необхідність роз-

гляду даної категорії (точніше сукупності базо-

вих понять, рис. 3) через призму поділу еконо-

мічних процесів на виробництво матеріальних і 

нематеріальних благ, на сферу виготовлення 

товарів і сферу надання послуг. 

Приналежність залізничного туризму до 

сфери обслуговування визначається характе-

ром кінцевого продукту, а саме: тим, що він 

виявляє корисний ефект у процесі створення 

і набуває властивостей товарів-послуг згідно 

з відомими ознаками. 

По-перше, перевезення і туристичне об-

слуговування існують не в матеріально-

речовій формі, а у вигляді корисного ефекту. 

Підсумком роботи підприємств, що задіяні у 

надані туристичних послуг стає не товар, вті-

лений у речі, а діяльність, корисна для спо-

живача.  

По-друге, процес виробництва кінцевого 

продукту діяльності підприємств, що нада-

ють туристичні послуги, співпадає із проце-

сом споживання у часі та просторі. 

По-третє, туристичні послуги не можуть 

нагромаджуватися, зберігатися й транспор-

туватися. Відсутність можливостей для на-

громадження і зберігання випливає із збігу 

моментів виробництва та споживання.  

По-четверте, непряме завдання сфери за-

лізничного туризму полягає у забезпеченні 

відтворення робочої сили і підвищення ефек-

тивності виробництва. Задоволення потреб 

населення у переміщенні та туристичному 

обслуговуванні забезпечує територіальну та 

часову доступність будь-яких матеріальних 

об’єктів, прискорює процеси виробництва та 

споживання в усіх його проявах. 

Висновки 

Кінцеві продукти діяльності сфери заліз-

ничного туризму (виготовлені і спожиті това-

ри-послуги) дуже різноманітні, між тим, за-

лежно від різних критеріїв структурування, їх 

можна класифікувати за основними видами. 

Найпоширенішим є первісний поділ пос-

луг сфери перевезення пасажирів залежно від 

потреб (визначального фактора доцільності 

поведінки економічних суб’єктів) на індивіду-

альні (що виникають як результат виявлення 

особистих потреб індивіда) та суспільні послу-

ги (які пов’язані із забезпеченням потреб ок-

ремих соціальних груп і соціуму в цілому). 

Індивідуалізація споживання залежно від об-

сягів і властивостей перевезень в окремих ви-

падках зводиться до індивідуалізації транспо-

ртних засобів, яка найбільш характерно вияв-
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ляється на автомобільному транспорті шляхом 

виникнення і динамічного розвитку особистих 

автомобілів. Суспільне транспортне обслуго-

вування можливе лише транспортом загально-

го користування, доступного і затребуваного 

до використання будь-якими верствами насе-

лення, виконуючого загальну соціальну функ-

цію із забезпеченням масштабних та регуляр-

них переміщень за визначеними туристични-

ми маршрутами та графіками руху транспорт-

них засобів. Послуги підприємств транспорту 

загального користування частково набувають 

індивідуальних ознак через диференціацію 

споживання, але в будь-якому випадку не мо-

жуть бути суто особистими. 

У зв’язку з вагомим соціально-

економічним значенням послуги сфери заліз-

ничного туризму можуть відрізняться за умо-

вами надання і поділятися на комерційні та 

соціальні (пільгові для деяких соціальних 

груп). Послуги сфери залізничного туризму 

набувають комерційних ознак у випадку під-

порядкування взаємовідносин меті отриман-

ня учасників туристичного бізнесу прибутку і 

зацікавленості туристів з такими умовами. 

Створення пільгових умов надання окремих 

масових послуг з соціальною метою можливе 

внаслідок соціалізації економічних відносин 

сфери залізничного туризму або в контексті 

захисту громадян від негативних аспектів 

прояву ринкового механізму. 

 

Залежно від функціонального призначення 

сфери залізничного туризму у загальній су-

купності послуг чітко виділяються дві части-

ни: до однієї належать основне транспортне 

та туристичне обслуговування, до іншої – 

супутнє. До основних послуг відносяться 

залізничні перевезення та туристичне обслу-

говування туристів на усіх туристичних 

об’єктах, що входять до вартості путівки. Су-

путнє обслуговування похідне, пов’язане із 

основною послугою, і супроводжує спожи-

вання основної послуги. Функціональний 

поділ демонструє залежність виробничих 

процесів, визначає первісність одних та дру-

горядність інших, ідентифікує послуги, які 

потенційно можуть бути відділені від транс-

портної галузі. 

З огляду на сказане, можна констатувати, 

що розробка нового інноваційного проекту 

відбувається дуже вчасно, оскільки це дозво-

лить: розвинути туристичну інфраструктуру 

України та залучити до неї вітчизняних та 

закордонних туристів; поповнити державні 

та місцеві бюджети за рахунок туристів, які 

будуть залишатися в Україні, а не виїжджати 

в інші країни світу; створити нові робочі міс-

ця для населення та підвищити їх прожитко-

вий рівень; частково знизити збитковість па-

сажирського господарства за рахунок збіль-

шення обсягів залізничних перевезень; роз-

ширити для мешканців України життєвий 

простір, що дозволить підвищити інтелектуа-

льний рівень особистості. 
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ТУРИЗМ КАК СПОСОБ РАСШИРЕНИЯ ЖИЗНЕННОГО 

ПРОСТРАНСТВА ЧЕЛОВЕКА 

Цель исследования – обоснование развития железнодорожного туризма в контексте удовлетворения 

потребностей человека в соответствии с теорией жизненного пространства личности. Методология. Теоре-

тической и методологической основой данного исследования являются положения экономической теории, 

теории управления, корпоративного управления. Рациональная деятельность туристических компаний по-

строена на принципах экономического равновесия; определение спроса населения Украины на железнодо-

рожный туризм выполнялось с помощью маркетинговых исследований и анонимного анкетирования; для 

познания реального соотношения между спросом на туристические железнодорожные перевозки и потенци-

алом предоставления необходимого объема услуг в работе предложено балансовый метод. Поскольку любая 

туристическая компания является открытой системой и полностью зависит от факторов внешней среды, 

предложен метод оценки факторов внутренней и внешней среды. Научная новизна. Элементом научной 

новизны является обобщение существующих понятий к определению личности как субъекта собственности 

жизнедеятельности, для понимания взаимосвязей человека и его внешнего окружения. Раскрыт вопрос воз-

можности влияния на изменение величины жизненного пространства человека с помощью туристических 

услуг. Выводы. Маркетинговые исследования, проведенные автором, показали, что в Украине есть опреде-

ленный спрос на туристические перевозки железнодорожным транспортом, поскольку они более надежны, 

безопасны и комфортнее, чем автомобильные перевозки. Доказано, что разработка нового инновационного 

проекта происходит очень вовремя, поскольку это позволит: развить туристическую инфраструктуру Укра-

ины и привлечь к ней отечественных и зарубежных туристов; пополнить государственные и местные бюд-

жеты за счет туристов, которые будут оставаться в Украине, а не выезжать в другие страны мира; создать 

новые рабочие места для населения и повысить их прожиточный уровень; частично снизить убыточность 

пассажирского хозяйства за счет увеличения объемов железнодорожных перевозок; расширить для жителей 

Украины жизненное пространство, что позволит повысить интеллектуальный уровень личности. 

Ключевые слова: жизненное пространство; личность; туризм, железнодорожный туризм, сфера железно-

дорожного туризма; путешествие; внешняя среда; инновация; длинные волны Н. Кондратьева 
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TOURISM AS A WAY TO EXPAND THE HUMAN LIFE SPACE 

Purpose of the work is to substantiate the development of railway tourism in the context of human needs in ac-

cordance with the theory of individual life space. Methodology. Theoretical and methodological basis of the study 

is the provisions of the economic theory, management theory, corporate governance. The rational activity of travel 

agencies is based on the principles of economic equilibrium; Ukrainian population demand for railway tourism was 

determined with the help of market research and anonymous survey; to explore the real balance between the demand 
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for tourist rail transport and the potential of the required volume of services the paper suggests the balance method. 

Since any travel company is an open system and is completely dependent on environmental factors, we proposed a 

method for estimating the factors of internal and external environment. Originality. The element of originality is 

compilation of existing concepts to the definition of the individual as a subject of life property, for the understanding 

of human relationships and its external environment. The paper developed the issue of the ability to influence the 

value of human life space with the help of tourist services. Conclusions. Market research conducted by the author 

has shown that in Ukraine there is a certain demand for tourist transport by rail, because it is more reliable, safer and 

more comfortable than the road transport. It is proved that the development of a new innovative project is very time-

ly, as it will allow: to develop tourist infrastructure of Ukraine and bring it to the domestic and foreign tourists; re-

plenish the state and local budgets by tourists; create new jobs for the population and improve their living level; par-

tially reduce the loss-making passenger sector by increasing the volume of rail transport; expand life space for the 

people of Ukraine that will allow raising the intellectual level of the individual. 

Keywords: life space; personality; tourism; railway tourism; railway tourism sphere; journey; external environ-

ment; innovation; N. Kondratieff long waves 
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GENDER EQUALITY AS A MODERN PHENOMENON 

Purpose of the work. Forming the axiological system of Western society, with the intentions to establish gender 

equality as a guarantee of a just society being taken into account, on the one hand, and preserving the traditional gender 

stereotypes inherent to patriarchal gender roles in a considerable part of the world, on the other hand, is actualizing the 

study of the factors that have contributed to realizing the problem of gender inequality and discrimination. Therefore, 

the purpose of our study is to highlight the factors that stipulated the awareness of gender equality in European social 

and cultural space, while leaving alive the traditional gender values in a number of other cultural environments.  

Methodology of the study is determined by interdisciplinary approach involving the use of general scientific methods 

such as analysis, synthesis, generalization, etc. The leading role belonged to the principle of the historical and logical 

unity. At the same time the study applies the basic principles of philosophical hermeneutics and the contextual analysis 

method. Originality lies in putting forward the new theoretical statements aimed to show that in the ancient and pre-

modern society, gender inequality and discrimination did not exist, because at that time gender relations were consid-

ered either as a result of the biological characteristics of a human body, or were explained by worldview ideas about the 

origin and structural features of the world, prevailing in a specific historical dimension. Consequently, gender roles 

were taken for granted and were not subject to any doubt. Conclusions. Despite all the worldview shifts that had been 

taking place in the pre-modern era social outlook, nevertheless, as history has shown, they failed to generate sufficient 

philosophical foundations either for recognizing the equality of women, or changing their social, legal and political 

status. This led to accumulating the unconscious internal resistance to dominant social standards, which was expressed 

primarily in behavioural arbitrariness that, whatsoever had not been acquiring any openness by the beginning of indus-

trialization. The latter, having destroyed rural communities with their inherent division of labour and lifestyle, which 

eventually weakened significantly the mythological social structures, has opened an opportunity not only to understand 

but also to commence the fight for the recognition of gender equality. 

Keywords: gender; gender equality; gender discrimination; industrialization; social contract 

 

Introduction 

Over the last century the problem of social 

equality has been occupying one of the central 

positions not only in intellectual discourse, but in 

social practices as well. Representatives of the 

scientific community, politicians and public figures 

direct their efforts to combat all forms of social 

inequality. This intention at the international level 

for the first time was clearly manifested in the 

Universal Declaration of Human Rights adopted by 

the UN General Assembly on December 10, 1948. 

Thus, Article 2 of the document, on the one hand, 

clearly outlined the factors underlying social ine-

quality, namely "race, colour of skin, sex, lan-

guage, religion, political or other opinions, national 

or social origin, property, birth or other position" 

[7] and that could result in "uprisings" and "barbar-

ic acts" and, on the other hand, the document pro-

posed a constructive program of international ac-

tivities directed towards overcoming all forms of 

social inequality for "justice and peace." Similar 
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intention is observed in the Statute of the Council 

of Europe (1949), its Art. 3 stating that every 

"member of the Council of Europe shall accept by 

all means the principles of the rule of law and hu-

man rights and fundamental freedoms by all indi-

viduals under its jurisdiction" [21]. 

The documents mentioned above clearly show 

that it was the overcoming of all forms of inequali-

ty at that time that began to be looked upon as a 

guarantee of peace and well-being of the European 

society. Along with this, for the first time they do 

fix the outstanding role of the problem of gender 

equality in the development of a just egalitarian 

society. Meanwhile, the very posing of this ques-

tion is the evidence of not only the gender discrim-

ination existing in that society, but also the realiza-

tion of the fact that the latter may disrupt normal 

development and a fortiori "progress" of society, 

as it has been contradicting the principles of 

equality, democracy and freedom declared by the 

European international community since the early 

ХІХ century. 

The activities launched by the UN and the rati-

fication of the Universal Declaration and the im-

plementation of its provisions in practical life by 

all its representatives, in our opinion, was of ut-

most importance, mainly because of awareness of 

the problem of gender inequality in Western Euro-

pean cultural space, laying the groundwork for 

finding ways for its overcoming. Indeed, despite 

the repeated declaration of the principle of "equali-

ty of men and women" [7] in different international 

instruments, or the "fundamental freedoms of all 

individuals" [21], the situation was quite different 

in reality, because not in all the countries that were 

the signatories to the General declaration, women 

received the right to vote. For example, in Greece 

only in 1956 women were able to take part in par-

liamentary elections and the constitutional affirma-

tion of equality of men and women was legally 

enshrined in the Constitution only in 1975. The 

situation in Spain, Portugal and some parts of 

Switzerland was not better for a long time. In addi-

tion, almost up to the May events in France in 

1968 serious restrictions for women in their access 

to higher education and especially the right to hold 

political and professional leadership positions that 

clearly dismantled not only the slogan of the May 

Revolution aimed at emancipation were also mani-

fested [8], as well as covered various UNESCO 

documents [34]. 

The restrictions indicated were caused by the 

fact that after the Second World War, the Western 

world drew their attention to key issues related to 

peace, harmony and prosperity, which was clearly 

evident in the Preambles to the majority of interna-

tional documents and originality of international 

policy, which at that time was focused on the for-

mation of the international communities (as an 

example we could especially mention the ECSC 

(European Coal and Steel Community) formed in 

1951), which was the foundation for preventing 

war in the future. Along with the hope for estab-

lishing a lasting peace and security, and conse-

quently economic prosperity the illusion was gain-

ing shape that in the new world there will not be 

any place for social protests and discontent. 

The generation of the seemingly new axiologi-

cal system in postwar Europe, laid not only ideo-

logical, but also practical foundation for the har-

monious development of society. Consequently, 

women who had to take the jobs of men to work in 

offices and factories during the war, "received an 

opportunity" to return to the familiar "natural" 

occupation and find pleasure in the traditional fam-

ily surrounding without worrying about their ambi-

tions and rights in the public sphere. To this end, 

public opinion in America and Europe begin to 

magnify the image of woman as a homemaker or 

seductive beauty. This idea was developed by all 

the media and popular culture. In this context it is 

worth recalling the cinematograph of the 1950s, 

and, first of all, the films of Douglas Kirk, among 

them the film "All that Heaven allows" (1955) 

ranking one of the central places. Here as many 

other films, the image of a housewife, with her 

dreams and desires, highlights the typical Ameri-

can of the 1950s. In fact, D. Kirk lifted province to 

the status of absolute, revived the "perfect home" 

from the advertising picture [1, 24], where ruddy 

smart kids have learned their homework and a 

perfect mom serves cocktail (shirt or other) to a 

model gentleman. Western society and especially 

American one worked hard to air the idea of a 

dream for American housewife where her husband 

is fed, children are healthy, house is clean, and the 

new formula of detergent makes it twice as dense. 

The role of woman was also determined by multi-

ple home economics textbooks and magazines, 

which on a par with advertising and filmmaking 

were shaping the image of an ideal woman who 

"every day is preparing for the arrival of her hus-
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band from the service." In particular, prior her 

husband’s arrival a woman was advised to prepare 

the children, "Wash them, and comb them, and 

dress them in clean, elegant clothes. They have to 

line up and greet his father when he enters the 

door. In this case you yourselves put on a clean 

apron and try to beautify yourselves – for example, 

fix the hair bow. Do not enter in conversation with 

your husband, remembering how much tired he 

got, and what he has to undertake every day at his 

work for your sake – feed him in silence, and only 

when he reads over his newspaper, you may try to 

talk to him" (Journal "Home economy" (USA), 

May 13, 1955). Such guidelines existed for the 

Soviet women, too [12]. 

That is, de jure after the Second World War, 

woman received equality, but de facto her scope 

was limited primarily to household, and woman 

herself was looked at if not as an addition, but 

more than likely as a helping hand for her husband. 

Certainly, shortly after the war when the issue of 

gender equality was brought into line with other 

key social issues, there was a certain damping of 

feminist movement strength, but the gain of patri-

archal tendencies at that time caused a new wave 

of feminist activity. Thus, the work of S. de Beau-

voir "The Second Sex" [6], published in 1949, in 

which the explorer was trying to understand the 

problem of women's existence in the modern 

world, became the thunder from the blue. 

Unlike all previous feminist theories, S. de 

Beauvoir sees the reasons of women’s position of 

servitude not so much in the biological differences 

between sexes, legal and socio-economic inequali-

ty, but in historical perceptions of the role of wom-

en in society. Exploring mythology, literature, 

different national traditions and values, system of 

education of girls, family models, she shows that 

the main obstacle to women's freedom, dominant 

in society, is the idea of women being as "second-

ary", while in the history and culture a man is con-

ceived as the "primary" and head. 

Along with others, the explorer focuses on the 

fact that women independently assume the roles of 

"the second sex", thus confirming psychological 

dependence. As a result of psychological transfor-

mations propagated by traditional standards of 

education, a woman loses the ability to take re-

sponsibility for her own life and qualify for the 

realization of personal abilities outside the family 

sphere. S. de Beauvoir deduced a formula that "no 

one is born a woman: one should become a wom-

an. Her formation in society as a human individual 

of female sex is defined neither by biological nor 

psychological, or economic factors in particular. 

Only a combination of all of them, so to say, signs 

of civilization creates ... a product ... called a 

woman "[6] not only opposed the historical myth 

of a "special human nature of women" [6], but also 

gave impetus to a new understanding of women's 

emancipation. 

Note that her book numbering in a thousand 

pages was immediately sold by a huge edition in 

Europe and translated into 30 languages. This al-

lowed many generations of women see their desti-

ny and the world in a new light as a result S. de 

Beauvoir for decades was the idol of intellectual 

Europe. Her work became an idiosyncratic call to 

women to break free of patriarchal stereotypes and 

to embark on the way of self-realization, feeling 

not only a woman but personality as well. 

Equally important for enhancing women's 

movement was the work of Betty Friedan "The 

Feminine Mystique" [24], first published in 1963. 

This work became both the American and world-

wide bestseller, as it met fully matured social que-

ry. In particular, B. Friedan like no one before her 

showed not only "comfortable concentration 

camps" of American housewives, but also the 

means of designing those ideals that were pro-

duced by the society. In particular, the explorer 

focuses on the fact that more than fifteen years 

after the Second World War, all the media – wom-

en's magazines, books, advertising, etc., were de-

veloping the ideal of femininity, which was usually 

identified with the image of housewives. "Millions 

of Americans followed in their lives the image of a 

charming American wife kissing her husband 

goodbye in front of the window, seeing him off at 

work, driving children to school in a big car and 

manipulating with a smile a brand new electric 

vacuum cleaner on an impeccably clean kitchen 

floor. They baked bread by themselves, sewed by 

themselves for themselves and their children and 

did not turn off a washing machine or a dryer all 

day long... and fell sympathy for their poor moth-

ers-losers who once were dreaming of a career. 

The only thing they dreamt of was becoming a 

perfect wife and mother" [24]. 

Despite the "perfect" life of a healthy and beau-

tiful American wife released, due to scientific 

achievements and home appliances, from exhaust-
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ing domestic work, the dangers of childbirth and 

diseases, her grandmother was suffering from, yet 

"a problem that had no name" was brewing in soci-

ety, because despite all the benefits, women felt 

economically and psychologically dependent on 

men. Accordingly, the reverse side of the "safe 

life" coin was tranquilizers and sometimes sui-

cides, which often women resorted to, feeling the 

limitations of their own lives. As a result, the work 

of B. Friedan became an important step to realizing 

an urgent social problem and the first step towards 

its solving. 

One of the key moments in the development of 

a new wave of the feminist movement was the year 

1968, went down in history not only because of the 

May student revolts, which, along with others 

posed the question of emancipation and women's 

education, but of the world-known case at the 

"Miss America" contest held in Atlantic City. Then 

contestants gathered their bras and belts for stock-

ings which then (and not only then) symbolized 

femininity in a patriarchal sense – and ceremoni-

ously burned them. The purpose of the action was 

to show that a woman’s image was created artifi-

cially, and the beauty contests were spreading it 

[15, 23]. Despite the fact, that the campaign did not 

receive a full understanding, as it resulted in distor-

tion of the feminists’ aspirations, rather than in 

refuting the patriarchal values, it was an important 

step on the way to strengthening gender equality in 

America and Europe. 

Within the same period feminism acquired a 

grounded theoretical basis, as a galaxy of thinkers 

who were studying the causes of gender inequality 

in the humanities appeared. In this context, it is 

worth, first of all, recalling the work of Shulamith 

Firestone "The dialectic of sex: the case for femi-

nist revolution" (1970) [23], in which the explorer 

based on the philosophical legacy of K. Marx, F. 

Engels, S. Freud, S. de Beauvoir was trying not 

only to highlight the causes of gender inequality, 

but also show the factors that intensified feministic 

movement in the twentieth century. Equally im-

portant role in defining the causes of gender ine-

quality was played by "Sexual Politics" (1970) [31, 

32] by Kate Millett, "Sexual abuse of women 

workers" (1979) by Susan Brownmiller, [27] "Sex-

ual harassment in relation to working women" by 

Catherine McKinnon (1979) [30] and others. In 

these and other works, major attention, on the one 

hand, was paid to socio-cultural and philosophical 

sources of existing gender inequality, and on the 

other – to the problems faced by women who were 

maintaining their right to their own personal identi-

ty. 

Activation of the feminist movement in Ameri-

ca and Europe, which took place in the late 1960s 

– early 1970s of XX century, was of utmost im-

portance for establishing a fundamentally new 

system of Western values, which were fully mani-

fested in the 1980s. Since that time, feminism as a 

movement for upholding the equality between men 

and women has been an integral part of civil and 

social policy of most developed countries. Never-

theless, the issue of gender equality cannot be con-

sidered resolved, as the movement towards estab-

lishing the egalitarian values is accompanied by a 

number of problems, including the leading role 

played by conservation of gender stereotypes and 

overall social inequality. The most controversial in 

this context is the phenomenon of reproducing 

human beings, because despite all the remarks of 

the feminist theorists on social imposing a mother-

hood priority on women [23] and related gender 

stereotypes and roles, yet currently there are no 

reasoned social programs, which could propose 

addressing the problem of social fulfilment of 

women and the problems of reproduction of socie-

ty. 

Significant difficulties in addressing gender is-

sues are caused by the fact that not many countries 

have been developing along the common ideologi-

cal vector with European values, and therefore not 

only develop, but also cultivate the traditional gen-

der stereotypes, considering them a basis for "nor-

mal" functioning of society. In consequence, the 

intellectual discourse, forced to constantly refer to 

studying those socio-cultural, philosophical and 

economic factors, which, on the one hand, have 

opened the opportunity for awareness of gender 

inequality, and, on the other – those basic struc-

tures that are invariably underlying human sociali-

ty. As a result of this, in the intellectual discourse 

the works which highlight specific features of gen-

der relations in the ancient, pre-modern, modern 

and contemporary societies are constantly pro-

duced. In this context, first of all, it is worth men-

tioning Blundell S. [26] Danylova T. [28] Da-

vidson J. [29] Storozhuk S. and Hoyan I. [33] and 

others. 
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Purpose 

Forming the axiological system of Western so-

ciety, with the intentions to establish gender 

equality as a guarantee of a just society being taken 

into account, on the one hand, and preserving the 

traditional gender stereotypes inherent to patriar-

chal gender roles in a considerable part of the 

world, on the other hand, is actualizing the study of 

the factors that have contributed to realizing the 

problem of gender inequality and discrimination. 

Therefore, the aim of our study is to highlight the 

factors that stipulated the awareness of gender 

equality in European social and cultural space, 

while leaving alive the traditional gender values in 

a number of other cultural environments. 

Methodology 

Methodology of the study is determined by in-

terdisciplinary approach involving the use of gen-

eral scientific methods such as analysis, synthesis, 

generalization, etc. The leading role belonged to 

the principle of the historical and logical unity. At 

the same time the study uses the basic principles of 

philosophical hermeneutics and the contextual 

analysis method. 

Theoretical basis and results 

Before we examine the factors that have led to 

the establishment of the intention to establish gen-

der equality in the Western European cultural 

space, in our view, it is worth defining the concept 

of "gender inequality", which is often used to char-

acterize the social order in which different social 

groups (in this case men and women) have persis-

tent historical differences and define their social 

opportunities. Accordingly, the establishment of 

gender equality means the availability of tools that 

allow all social groups to fully realize their social 

potential. Meanwhile, as it has been already men-

tioned, gender inequality is a form of social ine-

quality. Thus, awareness of gender inequality 

could not appear earlier than the awareness of so-

cial inequality. As an example, we can consider the 

originality of the ancient society, where, as G. He-

gel remarked at his time, for the first time the real-

ization of freedom of a certain group of people 

took place [9, p.18]. Said observation was of ex-

treme importance for explaining the peculiarities of 

ideology and values of Greek society, since it is by 

the sign of freedom, as F. Cassidy was remarking, 

Greeks were identifying the Ellen as a representa-

tive of a particular polis, distinguishing him from 

the barbarian, and the more a servant [14, p. 24]. 

Meanwhile, for the Greeks, the word "Ellen", 

"man" and "citizen" were substantially close, be-

cause each of them was standing in certain con-

formity to the concept of freedom. Accordingly, 

demos, and women who are known to have been 

completely deprived of political rights and thus 

freedom, were seen as some part of society whose 

interests should be taken into account only in view 

of the mass character and conspicuous importance 

in the reproduction of society [3] that, among other 

things, was described in detail by Aristotle in "Pol-

itics" [3]. It is significant that his own convictions 

as Aristotle’s works attest to were built in the con-

text of prevailing at that time picture of the world 

where mythological ideas about the activity of 

masculinity and female passivity were remaining 

alive. As a result of this, Aristotle argues that 

"femininity should be seen as a natural disad-

vantage" [2], as a woman is nothing but a "sterile 

male" [2], who without active masculinity is not 

even able to reproduce humans. As a result, wom-

an does not have her own place and cannot have it 

in the world structure without acquiring a form, i.e. 

without conjunction with masculinity. 

Of course, Aristotle's believes, as Plato’s "The 

Republic" confirms [18], were not universal, how-

ever, they the most fully reflected the gender rela-

tions existing in that society. This, in its turn, has 

enabled many researchers to talk about the lack of 

gender equality in Greek society. However, in our 

view, these conclusions are not entirely legitimate, 

as in the Greek worldview, as J. Zizioulas rightly 

remarked, principle of unity of things (entities or 

objects) had been dominating. Existing multiplicity 

of real entities could not refute it, since those ones, 

according to the Greeks, were in communion with 

the mind (Logos) and existence. In fact, in the 

Greeks’ imagination, the existence of a specific 

entity (including human beings), was reduced to 

some necessary connection and "affinity" with 

"common" existence, in its end each "difference" 

having been seen as a kind of intention to "non-

existence", distortion or "falling away" from the 

existence [13, c. 28]. 

J. Zizioulas’s remarks on originality of the 

Greek worldview serve as a strong argument for 

explaining the features of gender relations and 
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gender equality in ancient society. In particular, 

given the fact that in ancient society a woman is 

seen as "male sterile" (Aristotle), she appears a 

kind of being incomplete, false human, and there-

fore her existence borders on "non-being" without 

going into it completely. Accordingly, the feature 

indicated does not allow women the right for free-

dom (especially political), and, moreover, equality. 

The latter is a feature of those who have existence, 

those who ARE already there (i.e. possess that 

being) fully. 

Thus, the leading role for establishing the idea 

of equality in ancient society was the principle of 

unity of entities with the mind (Logos) and exist-

ence. According to Greek ideas it was that princi-

ple that defined the place of every entity and crea-

ture in the world, and following it was the main 

precondition for preserving social harmony. So, 

given the peculiarity of the Greek worldview, we 

have every reason to state that the problem of gen-

der or social equality did not stand before the 

Greeks. Polis citizens were equal and free. Moreo-

ver, they had equal opportunities to realize their 

own political goals. As for the women, their place 

was considered predetermined by their natural 

features [3], and as a result, they could not even 

think about gender equality. In fact, when it comes 

to ancient society, there is no reason to speak of 

gender inequality, as in this case, we begin to ex-

trapolate current values in the ancient society, dis-

torting its historical social standards. 

A similar situation was in medieval society. It 

is well known that there a Christian worldview 

with the inherent notion of woman as the second-

ary being (including the "secondary sex" by S. de 

Beauvoir) was holding a complete dominion. This 

belief had been initiated by the Old Testament idea 

of creation, particularly by Adam’s words, "This is 

now bone of my bones, and flesh of my flesh. She 

shall be called Woman, because she was taken out 

of man" (Genesis 2:23). In apostolic times, the idea 

of subordination of women to men developed most 

ardently by Apostle Paul ("But I want you to real-

ize, – he said, – that the head of every man is 

Christ, and the head of the woman is man, and the 

head of Christ is God." (1 Corinthians 11: 3)), who 

believed that this kind of social order in the most 

appropriate way was corresponding the hierarchy 

established by God. It would seem that, the medie-

val outlook was further developing the antagonism 

of male and female principles traditional for myth-

ological thinking. Meanwhile, this is not entirely 

true, because, during this period a new attitude 

toward women was becoming firmly established. 

On the one hand, within the Christian worldview 

the idea that "all were servants of God" was devel-

oping and thereby all people, including women, 

were equal before God, and on the other – a dis-

tinctive cult of woman-mother was gaining shape, 

because it was she who brought God into the 

world. This feature, in our opinion, was very im-

portant, because in the mythological conscious-

ness, motherhood had no status beneficial or God-

given, on the contrary – it was seen as entirely 

natural function of woman, whose mission, the 

same as in the natural world, was to give birth to 

new generations. 

Indeed, when we are coming up to the coverage 

of gender relations in medieval society from a his-

torical viewpoint, we have every reason to believe 

that at that time there was a significant shift in 

recognizing the role of women in society. This 

role, on the one hand, was due to the influence of 

ideological and socio-cultural heritage of ancient 

society where a woman's role was limited to 

household. Certain changes of this aspect of gender 

relations surely took place in the Roman culture 

where a woman received a lot of freedom. Mean-

while the spread of Christianity with the inherent 

idea of sinfulness made the medieval society re-

view those socio-cultural norms. The important 

role was played by hierarchism of medieval society 

highlighted by G. Hegel in "Philosophy of History" 

[9, p.380], which was fixed on the ideological level 

without the opportunity to doubt its feasibility. An 

important role for establishing the patriarchal gen-

der stereotypes was played by the fact, that the 

outlook of the ancient and medieval societies was 

based on the belief, as rightly K. Jaspers noted, that 

appeared as "the truth, which I live in, and which 

exists only because I become identical with it; in 

its phenomenon it is historical, in its objective 

expression it has no universal significance but it is 

absolute "[25]. In fact, the religious dogma pro-

duced by the church, were the undisputed fact with 

which people were internally identifying them-

selves, and, consequently, in the medieval culture 

the issues of gender equality did not exist. 

Some changes in that situation occurred only 

during the Renaissance, because at that time mo-

rale was not so strict, and in the end the women, 

particularly women-members of the privileged 
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classes or those from the wealthy families, had 

opened access both to theological, and secular 

literature, philosophy, and sometimes to political 

activity. Meanwhile, such freedom was not only 

extremely limited, but largely incomprehensible; a 

woman with that freedom acted as a kind of "Mr. 

Jourdain" by Jean Moliere, as she got freedom, 

without determining the vector of her develop-

ment, and, consequently, courtesans became to 

play the important role in secular life [6]. In our 

view, it is their lives, on the one hand, which were 

an essential prerequisite for understanding the 

problems of women’s existence in the society of 

that time, and on the other – their lives revealed the 

ideological prematurity of the problem of gender 

equality. After all, in the conditions of caste patri-

archal society, the recognition of women's equality 

was necessarily preceded by the recognition of 

equality among people, with that idea being far 

from establishing itself quickly in social outlook. 

Of course, we can say that the first attempt to 

study theoretical equality between men and wom-

en, were made long before that period; for the first 

time this idea is found in Plato’s "The Republic". 

Meanwhile, in Plato’s outlook, in our opinion, this 

idea was explicated as a result of awareness of 

existing social inequality or acute social need in 

establishing equality, since otherwise the level of 

accumulation of discontent would lead to revolu-

tionary unrest [20], as a logical consequence of the 

ontology, proposed by the thinker. The same idea 

appears in Christian ontology – because, otherwise, 

it would be difficult to explain why it was woman 

who became a translator of God into the world. 

Meanwhile, it did not lay the foundation for estab-

lishing the social and cultural equality of men and 

women. 

The epoch of Renaissance did not become free 

in regard to worldview either, since, according to 

P. Bicilli, their outlook was not independent, but 

was expressed in close unity with antiquity [5, p. 

29]. Even humanists, the researcher is continuing 

his thought, were focusing primarily on "direct 

experience of unity of the Cosmos, unity of Mac-

rocosm and Microcosm. Based on this spiritual 

experience, they [humanists – specif. is ours], rais-

ing the problem of human’s becoming closer to 

God, their deification, interpret him in a mystical 

spirit, emphasize the importance of immediate 

feeling of his divinity inherent in human" [5, p.42]. 

In view of this, we can assume that the equality of 

men and women grounded by T. Mohr in his "Uto-

pia" (1516) was most probably a manifestation of 

ancient concepts and not a conscious fact. The 

teachings justifying the reasons of the inequality 

existing in society primarily serve in favour of our 

assumption. This inequality, according to the ma-

jority of the Renaissance representatives was 

emerging as the result of inherent natural abilities 

("seeds"), presenting all forms of inequality as 

naturalistic basis [4, p.94]. 

As a result, the real position of women, even at 

that time, in most cases was not much better than 

in the middle Ages. In particular, as well as before 

she could be married off or cloistered in a monas-

tery without her will. Where the girl remained 

alone, her fate was no better, as she remained in 

her family and had to obey the head of the family 

(father, brother or uncle) or seek entertainment or 

comfort among the same single women in a mon-

astery. In addition, the general humanistic thrust of 

secular culture, with its inherent intention to exal-

tation of love and special treatment of women [6] 

bordered upon the constant attacks of the Catholic 

clergy, who repeatedly criticized sharply the image 

of woman as temptress that turns man into a slave. 

Meanwhile, the true calling of every Christian was 

nothing else but serving God. Accordingly, cler-

gymen called for men to avoid all forms of female 

yoke, including marriage. Let us note that the an-

tagonism that arose as a result of observing celi-

bate with Catholic priests and temptations pro-

voked by women was softened due to the Refor-

mation. 

Despite a number of changes that occurred in 

the Renaissance worldview, today there is no rea-

son to talk about a certain level of awareness of 

gender equality at that time. In our opinion, this is 

stipulated, firstly, by maintaining the idea of natu-

ral inequality among people and limited intentions 

aimed at ensuring gender equality. In particular, 

unlike rich women, who in some cases may seem 

quite emancipated, which was perfectly demon-

strated by S. de Beauvoir, the problem of gender 

equality among working population was not 

viewed at all, because that class of people re-

mained socially and economically oppressed. Ac-

cordingly, being preoccupied with the problem of 

survival, working people had no opportunity to 

pose questions of personal realization, which is the 

main prerequisite for establishing the political and 

gender equality. 
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It is significant that, as S. de Beauvoir rightly 

observes, the gender stereotypes formed in the late 

middle Ages, despite some positive developments, 

remained unchanged until the early ХІХ century. 

Of course, in this context the right to education can 

be considered a quite positive development. 

Meanwhile, the implementation of this feature was 

often accompanied by significant gender bias, 

since the major attention was further drawn to the 

education of men. That resulted in the fact that the 

formal recognition of woman’s right to self-

realization in the cultural sphere was accompanied 

by significant social prejudices, and even extraor-

dinary female talent needed male support. This 

feature was the most vividly expressed in the novel 

by G. de Maupassant "Dear Friend", which among 

other things the attention was focused on the fact 

that the full realization of journalistic talent of 

woman (character of Madeleine) could take place 

only through (or thanks to) her husband. Let us 

note that in this context we are talking about the 

end of the ХІХ century. 

One of the few manifestations of female free-

dom, and if to be more precise, rebellion against 

patriarchal customs, which manifested itself among 

the privileged and educated social groups, was a 

certain female promiscuity, which, as S. de Beau-

voir rightly observes, appeared along with the de-

moralization of nobility in general. In particular, 

like men, women were starting to violate increas-

ingly the morality of that time, and consequently 

take quite weighty significance in political and 

cultural life of Europe of that time. As an example, 

the researcher recalls the kings’ favorites, as quite 

often they significantly influenced the political life. 

Meanwhile, the mentioned women’s frivolities 

were usually hidden, because the moral norms and 

patriarchal values remained dominant. For most of 

them, freedom remained negative and abstract, and 

therefore they were limited to seeking pleasure. In 

our view, the secret violation of patriarchal morali-

ty by women could be seen as both a manifestation 

of rebellion against patriarchal customs, and self-

will, directed against church rules, and as a result 

of manipulation by the influential men (e.g., let us 

remember Cardinal Richelieu). Whatever it was, 

but at that time woman was still in the process of 

self-determination through "femininity" in all its 

possible manifestations and did not even foresee 

any possibility for personal realization as an indi-

vidual (excluding queens). 

Despite conservation, and in some cases even 

strengthening the patriarchal norms, it was the 

period of ХVІІ– ХІХ c.c., which was forming the 

preconditions of reviewing the gender relations in 

European society. The leading role in this context 

was certainly played by the theories of social con-

tract by T. Hobbes [10], J. Locke [16], Ch. Mon-

tesquieu [17] and especially J.J .Rousseau [19], 

who justified natural equality of all people (includ-

ing women) due to this theory. Of course, accord-

ing to these thinkers, the very idea of natural equal-

ity of people did not involve yet its establishment 

at a socio-cultural level, which does not diminish 

the importance of these researchers. After all, it is 

their works that were of prime importance in reali-

zation of the fact that the patriarchal stereotypes 

were a means of discrimination based on sex. This 

intention is most clearly manifested in the "Decla-

ration of the Rights of Woman and the Female 

Citizen" [11], published in 1791, that is – in two 

years after the publication of the "Declaration of 

the Rights of Man and the Citizen" and became a 

kind of replica of the latter. After all, the author of 

the "The Declaration of the Rights of Woman" 

Olympe de Gouges in this work sometimes using 

irony, was trying to awaken women’s conscious-

ness, "Woman, wake up! – She writes – Alarm of 

Reason is spreading throughout the universe; pre-

sent your rights. Mighty kingdom of nature is not 

limited any more to prejudices, fanaticism, super-

stition and lies. Flame of Truth has dispelled the 

darkness of madness and usurpation" [11]. 

Calls of O. de Gouges for us is significant evi-

dence that in some social circles in the minds of 

women, there was awareness of their humiliating 

position. Meanwhile, as the writer’s appeals show, 

most women considered their position quite natu-

ral, and therefore did not raise the question of its 

change. Both S. de Beauvoir evidence [6], and, as 

A. Toffler remarked [22], industrialization speak in 

support of our observations. Its progress, as the 

thinker observed, revealed itself not only in a 

smoking pipes, but uppermost in the breakdown of 

the entire social system of traditional society. The 

patriarchal stereotypes with their inherent intention 

to limit the scope and the rights of women were not 

an exception. On the one hand, the destruction of a 

large family, which took place during the transition 

from agricultural activities inherent in the tradi-

tional society to industrial production, simultane-

ously was changing the role of woman, who as a 
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result of specialization inherent in industrial socie-

ty in specific instances was exempted from the care 

of aged relatives and children, because specialized 

institutions were assuming this function. This, in 

turn, was opening more opportunities for her pro-

fessional self-realization together with her hus-

band. Meanwhile, it usually concerned the working 

class representatives, as representatives of the 

bourgeoisie, inheriting the privileged positions, 

continued to develop the patriarchal values restrict-

ing woman only to the area of the house that was 

perfectly demonstrated by G. de Maupassant in his 

already mentioned novel "Dear Friend." E. Zola 

described a similar situation in his novel "Au Bon-

heur Des Dames". 

As a result of these changes and the overall in-

tention of modern discourse on the search of key 

factors of enslaving a human being – religion, class 

antagonism, etc., woman begins to realize her hu-

miliation and fight for changes in social standards. 

Originality 

The paper is putting forward and substantiating 

its position regarding modern nature of gender 

problem. In particular, it is shown that before the 

era of “modern”, gender relations were seen as a 

logical manifestation of social overview of the 

features of the universe. It is shown that awareness 

of gender inequality was occurring in parallel with 

the realization of a certain form of social inequality 

and general democratization of social relations. 

Given the fact that gender relations until the early 

modern era, had been considered either as a result 

of biological characteristics of a human body, or 

determined by the ideas, prevailing in a concrete 

historical dimension, about the origin and structur-

al features of the world, we have every reason to 

affirm that in the ancient and pre-modern society, 

gender inequality or discrimination did not exist, 

because it had not been realized. 

Conclusions 

Disclosure of identity of gender relations in dif-

ferent stages of socio-cultural development gives 

reason to maintain that the originality of interpreta-

tion of gender relations depends on the interpreta-

tion of identity and role of human’s place in the 

world, and therefore the idea of gender equality, 

which was a logical consequence of the realization 

of gender discrimination could not appear earlier 

than the idea of autonomy and free will of a human 

being. Therefore, we have every reason to affirm 

that a key factor towards the realization of gender 

equality was the formation of an autonomous enti-

ty, with his concept being originated in the Renais-

sance. 

Equally important for the awareness of equality 

between men and women were the dominant in 

different historical and socio-cultural periods the 

anthropological and social theories, because they 

produced originality of addressing the problem of a 

human and society, thereby determining the legal 

status of women. 

Despite all the ideological shifts that took place 

in the social outlook of the pre-modern era, how-

ever, as history has shown, they failed to generate 

sufficient philosophical foundations either for rec-

ognizing the equality of women, or changing their 

social, legal and political status, which was leading 

to the accumulation of unconscious internal oppo-

sition to prevailing social standards, which was 

expressed in a kind of arbitrary behaviour, its orig-

inality, however, having failed to acquire any 

openness by the beginning of industrialization, 

which destroyed rural communities with their in-

herent division of labour, mode of life, and eventu-

ally significantly weakened the influence of 

mythological social structures, and laid the pre-

conditions for awareness of gender inequality and 

start fighting against it. 
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ГЕНДЕРНА РІВНІСТЬ ЯК МОДЕРНИЙ ФЕНОМЕН 

Мета роботи. Формування аксіологічної системи західноєвропейського суспільства з урахуванням інтенції 

на встановлення гендерної рівності, як запоруки розвитку справедливого суспільства, з одного боку, та збере-

ження у значній частині світу традиційних гендерних стереотипів з притаманними їм патріархальними гендер-

ними ролями, з іншого боку, актуалізує вивчення тих чинників, які сприяли усвідомленню проблеми гендерної 

нерівності та дискримінації за статевою ознакою. Зважаючи на це, мета нашого дослідження полягає у висвіт-

ленні чинників, які зумовили усвідомлення проблеми гендерної рівності у європейському соціокультурному 

просторі, залишивши водночас живими традиційні гендерні цінності у ряді інших культурних середовищ. 

Методологія дослідження обумовлена міждисциплінарним підходом, який передбачає використання таких 

загальнонаукових методів як аналіз, синтез та узагальнення тощо. Провідне значення відіграв принцип єдності 

історичного й логічного. Поряд з цим у роботі використані засадничі принципи філософської герменевтики та 

метод контекстуального аналізу. Наукова новизна полягає у висуненні нових теоретичних положень спрямо-

ваних показати, що у античному та премодерному суспільстві гендерної нерівності та дискримінації не існува-

ло, позаяк в цей час гендерні відносини розглядалися або ж як результат біологічних особливостей людського 

організму, або ж пояснювалися пануючими в конкретно-історичному вимірі світоглядними уявленнями про 

походження та особливості будови світу. Внаслідок цього гендерні ролі поставали даністю, яка не підлягала 

ніякому сумніву. Висновки. Незважаючи на усі світоглядні зрушення, які відбувалися у суспільному світогляді 

домодерної доби, все ж, як показала історія, вони не змогли сформувати достатніх світоглядних підвалин ні для 

визнання рівноправності жінки, ні для зміни її суспільного, юридичного та політичного статусу. Це призводило 

до накопичення несвідомого внутрішнього спротиву пануючим суспільним стандартам, який виражався пере-

дусім у поведінковому свавіллі, яке однак не набувало відкритості до початку індустріалізації. Остання, зруй-

нувавши сільську общину з притаманним їй поділом праці укладу життя, у підсумку чого суттєво послабила 

міфологічні соціальні структури, відкрила можливість не тільки усвідомити, а й розпочати боротьбу за визнан-

ня гендерної рівності. 

Ключові слова: гендер; гендерна рівність; гендерна дискримінація; індустріалізація; суспільний договір 
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ГЕНДЕРНОЕ РАВЕНСТВО КАК МОДЕРНЫЙ ФЕНОМЕН 

Цель работы. Формирования аксиологической системы западноевропейского общества с учетом интенции 

на установление гендерного равенства, как залога развития справедливого общества, с одной стороны, и сохра-

нение в значительной части мира традиционных гендерных стереотипов с присущими им патриархальными 

гендерными ролями, с другой стороны, актуализирует изучение тех факторов, которые способствовали осозна-

нию проблемы гендерного неравенства и дискриминации по половому признаку. Несмотря на это, цель нашего 
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исследования заключается в освещении факторов, которые обусловили осознания проблемы гендерного равен-

ства в европейском социокультурном пространстве, оставив одновременно живыми традиционные гендерные 

ценности в ряде других культурных сред. Методология исследования обусловлена междисциплинарным под-

ходом, который предусматривает использование таких общенаучных методов как анализ, синтез и обобщение и 

др. Ведущее значение сыграл принцип единства исторического и логического. Наряду с этим в работе исполь-

зованы основные принципы философской герменевтики и метод контекстуально анализа. Научная новизна 

заключается в выдвижении новых теоретических положений направленных показать, что в античном и предмо-

дерном обществе гендерного неравенства и дискриминации не было, поскольку в это время гендерные отноше-

ния рассматривались или как результат биологических особенностей человеческого организма, или же опреде-

лялись господствующими в конкретно-историческом измерении мировоззренческими представлениями о про-

исхождении и особенности строения мира. В результате гендерные роли являлись данностью, которая не под-

лежала никакому сомнению. Выводы. Несмотря на все мировоззренческие сдвиги, которые происходили в 

общественном мировоззрении домодерной эпохи, все же, как показала история, они не смогли сформировать 

достаточных мировоззренческих установок ни для признания равноправия мужчины и женщины, ни для изме-

нения общественного, юридического и политического статуса женщины. Это приводило к накоплению бессо-

знательного внутреннего сопротивления господствующим общественным стандартам, который выражался 

прежде всего в поведенческом беспределе, который однако не получил открытости к началу индустриализации. 

Последняя, разрушила сельскую общину с присущим ей разделением труда и укладом жизни, в следствии чего 

существенно ослабила мифологические социальные структуры, открыла возможность не только осознать, но и 

начать борьбу за признание гендерного равенства. 

Ключевые слова: гендер; гендерное равенство; гендерная дискриминация; индустриализация; общественный 

договор 
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ГЕНДЕРНА ГЕНЕАЛОГІЯ ЧИТАННЯ ЯК КУЛЬТУРНОЇ ПРАКТИКИ 

Мета. Стаття присвячена дослідженню культурологічного аспекту роботи з текстами у європейській куль-

турі. З’ясовано методологічні засади потрактування поняття «практика» у філософському та соціологічному 

дискурсах. Якщо у першому випадку поняття розкриває діяльнісну природу людини, апелюючи до сфери етики 

та інтерсуб’єктивних взаємодій, то у другому практика протиставляється інституційні унормованості життя; 

постає як органічна, життєва доречність вчинків, а не механічна регламентація правил співжиття. Методологія. 

Розглянуто типологізацію людської розсудковості, здійснену Імануїлом Кантом, на теоретичний та практичний 

розум. Останній спрямовує діяльнісно-вольові зусилля індивіда у такий спосіб, аби вони відповідали всезагаль-

ній доречності й етичній несуперечливості. У Готліба Фіхте практичний розум уможливлює застосування умо-

глядних конструкцій до матеріальної природи. Г. В. Ф. Гегель збагатив концепт поняттями «опредмечування» 

та «розпредмечування» праці. Карлу Марксу належить формулювання діяльнісного підходу до потрактування 

людської природи. У соціології практика протиставляється механічній організованості дій (інституційній нор-

мативності). З огляду на філософський та соціологічний методологічні контексти досліджується читання - як 

діяльність та емоційно-вольовий контакт зі смислом. Новизна. Здійснено генеалогічний аналіз практик швид-

кого, «чоловічого» та розважливого, «жіночого» сприйняття текстів. Проаналізовано умови формування ауди-

торії художнього читання – жіноче салонне середовище капіталістичної Європи кінця XVIII століття. Проаналі-

зовано процес сприйняття тексту-задоволення та тексту-насолоди (за Р. Бартом). Здійснено огляд класичних 

досліджень соціокультурного напрямку: Торстейна Веблена, В. Н. Топорова, Р. Барта, а також сучасних дослід-

ників Т. Б. Маркової (2013), А. В. Смахтіної (2015), B. Jack (2013), D. G. Scott (2015), R. A. Fullerton (2016). 

Висновки. Практика вдумливого читання пов’язує суб’єкта з культурою, робить індивіда сучасником кожної 

епохи. Це один з каналів соціалізації особи, через які вона засвоює суспільні цінності та настанови. Саме таку 

функцію відігравало ділове, освітнє, релігійноритуальне «чоловіче» читання. Читання ж як ескапічна практика, 

що мала на меті задоволення-від-тексту, було цілком «жіночим» заняттям. Можливість неквапливого всотуван-

ня кожного слова, вимогливість до філігранності мовних зворотів та стрункості сюжету – ті «жіночі» вимоги, 

які сформували канон європейської літературної класики. 

Ключові слова: практичний розум; діяльність; опредмечування/розпредмечування праці; виробничі практи-

ки; культурні практики; дозвільний клас; текст-задоволення 

Актуальність теми дослідження 

Сучасна епоха у культурнотипологічному 

контексті давно вже визначена як інформацій-

на. Останній аспект вказує не лише на те; що 

інформація перетворилася на основний еконо-

мічний та творчо-продуктивний ресурс; але й 

на те; що інформація стала головним об’єктом 

споживання. Людина; з цієї точки зору; не 

лише творець інформації; але й головний її 

споживач. Практики засвоєння інформаційних 

даних багато в чому визначають кінцевий про-

дукт віртуальної творчості – якість людського 

капіталу. Вже доведеним є факт того; що різні 

джерела інформації транслюють її неоднаково; 

по-різному задіюючи ментальний та інтелек-

туальний потенціал реципієнта. Зокрема засво-

єння інформації в процесі читання; на думку 

професорки Коледжу Грешема (Америка) Бе-

лінди Джек (Belinda Jack) [11; 6:22]; задіює 

одночасно аналітичні та емотивні здатності 

людини. Читання є ресурсом для формування 

соціального капіталу. 

Широкого резонансу в академічному дис-

курсі набуло питання впливу типу носія інфо-

рмації (фізичної чи цифрової книги) на засво-

єння інформації. Однак нині розгортається 

новий дослідницький дискурс щодо культур-

ної практики читання з акцентом на питанні 

характеру соціального середовища; сформова-

ного читанням. Так; проблемі формування 

німецького книжкового ринку присвячена 

84

http://orcid.org/0000-0003-0797-2788


ISSN 2227-7242 (Print), ISSN 2304-9685 (Online) 

Антропологічні виміри філософських досліджень, 2017, Вип. 11. 

СОЦІАЛЬНА ФІЛОСОФІЯ ТА ФІЛОСОФІЯ ІСТОРІЇ 

doi 10.15802/ampr.v0i11.105482 © Н. Ю. Кривда, Л. В. Осадча, 2017 

праця Рональда Фуллертона (Ronald A. 

Fullerton) «Основи маркетингу. Історія німець-

кого книжкового ринку»; де цілком у «веберів-

ському стилі» йдеться про те; як цінність інте-

лектуального самовдосконалення посприяла 

формуванню читацьких спільнот; створенню 

дискусійних просторів та колективних книгос-

ховищ; що з часом перетворилися на громад-

ські бібліотеки Німеччини. Дослідник відсте-

жує шляхи налагодження академічної комуні-

кації між університетами; що стала можливою 

завдяки практиці книжкового обміну між нау-

ковцями; комерційних практик книгозбуту та 

масового читацького буму наприкінці ХІХ 

століття. Даян Скотт (Diane Gillies Scott) у 

статті «Читання про себе і середньовічний 

текст» робить акцент на зміні техніки читання: 

масовий книжковий попит був обумовлений 

утвердженням мовчазної форми сприйняття 

тексту. Релігійні перипетії XVI століття по-

сприяли переведенню раніше публічного зачи-

тування літургічних джерел у режим приват-

ного мовчазного читання (часто заборонених 

офіційною церквою книг). «Витіснення прак-

тики проговорювання тексту навиком мовчаз-

ного вчитування сформувало спершу потребу 

в індивідуальній грамотності; а пізніше – й 

смак до літератури» [12].  

Якщо Рональд Фуллертон розрізняє прак-

тики професійного (освітнього) та масового 

(розважального) читання; Даяна Скотт – пуб-

лічного та приватного; то Белінда Джек у ряді 

своїх публікацій та відеолекцій робить акцент 

на меті читання – пізнавальній та естетико-

виховній. У відеолекції «Читання задля задо-

волення» вона порівнює читання з мовною 

грою; що не завжди має кінцеву прагматичну 

мету; а може тривати заради естетичного задо-

волення від самого процесу читання [10; 

25:11]. Очевидно; це може слугувати критері-

єм типологізації читацьких практик – з огляду 

на емотивні чи інтелектуальні очікування спо-

живача літературної продукції. Поєднати ці 

позиції та прокласти історико-темпоральний 

місток від практик прагматичного (релігійно-

обрядового та освітнього) читання до худож-

нього; пов’язаного з отриманням естетичної 

насолоди; допоможе генеалогічна реконструк-

ція динаміки гендерних ролей у ранньокапіта-

лістичних суспільствах Європи. Широке 

включення жіноцтва у читацький процес не 

менш значимо повпливало на характер літера-

турного продукування та сегментування книж-

кового ринку; ніж протестантський рух та пот-

реба утаємничувати назви й авторство заборо-

нених церквою книг.  

Мета дослідження 

Мета дослідження – проаналізувати чи-

тання як базову культурну практику по засво-

єнню інформації; розкрити генеалогію фено-

менів читання-для-поінформованості; читання-

задоволення та читання-насолоди. Задля гли-

бшого та якомога ґрунтовнішого розкриття 

окресленої проблеми; а саме читання як суспі-

льної практики; обумовленої культурними 

чинниками; спершу буде прояснено зміст по-

нять «практика» та «культурна практика»; а 

вже потім розглядатиметься питання форму-

вання читацького інтересу та типів текстового 

генерування. 

Виклад основного матеріалу 

У найширшому контексті «практика» озна-

чає «діяльність»; активне; перетворююче став-

лення людини до світу й самої себе. Так; Іма-

нуїл Кант запропонував розрізняти теоретич-

ний та практичний розум людини. Якщо пер-

ший спрямований на пізнання сутностей; «ре-

чей у собі» на підставі інтелектуального спо-

глядання; то практичний розум є «зацікавле-

ним» світовідношенням. Чистий розум спря-

мований на суто раціональний; умоглядний 

результат. Практичний розум має стосунок до 

чуттєвого пізнання; що поєднує раціональний 

аналіз та вольове зусилля до дії; де ключовим 

виступає керунок моральними принципами. За 

Кантом: «Інакшим є стан справ щодо практич-

ного застосування розуму. Тут розум виокрем-

лює визначальні засади волі; воля – це здат-

ність або створювати предмети; які б відпові-

дали уявленням; або самовизначатися для їх 

виготовлення (не зважаючи на наявність чи 

відсутність фізичної спроможності); тобто 

свою причинність» [4; с.313]. А тому практич-

ний розум пов’язаний з розбудовою паритет-

них особистісних відносин – зі сферою етики. 

За Йоганом Готлібом Фіхте; практична дія-

льність поєднує об’єктивний матеріальний світ 

та суб’єктивну людську волю. Практична дія-

льність – та межа; де стикаються ці два неза-
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лежні виміри – раціональний; свідомісний; 

умоглядний та матеріально-фізичний; 

об’єктивний; речовий. Тому саме дія; а не роз-

судковість є мірилом онтологічної значущості 

людини. Практична діяльність – це не просто 

метушня у середовищі матеріальних об’єктів; а 

завбачливе; раціональне; морально зважене 

перетворення фізичного середовища існування 

людини.  

У Гегеля поняття практики уточнюється 

феноменами опредмечування свідомості та 

розпредмечування матеріального світу. Це 

уточнення принципово повпливало на типоло-

гічне розрізнення видів практичної діяльності. 

Так; виходячи із засновків раніших німецьких 

класиків – Канта й Фіхте; – можна продовжити 

міркування; що кожен вид практичної актив-

ності здійснюється на одних і тих же світогля-

дно-моральних та вольових засадах. Напри-

клад; такий вид практичної діяльності; як ви-

робництво; має на меті примноження речового 

оточення людини; мистецтво відображає світ 

за законами краси тощо. Відповідно до цієї 

логіки; сферами діяльності й практикування є; 

крім виробництва та мистецтва; релігія; наука; 

спорт; військова справа тощо. А вже з огляду 

на шляхи опредмечування свідомості й роз-

предмечування матеріального світу; такий вид 

діяльності; як мистецтво; здійснюється мно-

жинними шляхами; чи-то практиками – живо-

писом; літературою; музикою; скульптурою. 

Таким чином; гегелівський критерій окреслен-

ня поняття практики звужує її зі сфери діяль-

ності до способу дії. До прикладу; мистецькі 

практики визначаються способами й засобами 

опредмечування ідеї: за допомогою стамески; 

молотка й мармуру; полотна і пензля; чорнил; 

паперу та пера. Отож; засадою типологізації 

діяльнісних проявів людини є не лише її моти-

вація; розсудкова обґрунтованість зусиль (сві-

домісні чинники); а й спосіб оперування фізи-

чною реальністю; тобто сам процес опредмет-

нення умоглядних настанов. 

Превалювання практичного розуму над те-

оретичним лягло в основу філософського ма-

теріалізму та запропонованого Марксом мате-

ріалістичного розуміння історії культури. 

Практика у нього – не розсудковість; заснова-

на на чуттєвому пізнанні й кодифікована у 

вченні про етику; а діяльність в уречевленому 

світі. Практика ототожнюється з працею; і 

покликана не пояснювати світ; а змінювати 

його. «Практикою людина має довести істин-

ність; тобто дійсність; потужність; посейбіч-

ність свого мислення» [6; 4]. Праця у нього 

завжди пов’язана з процесом опредмечування. 

Останній може перетворитися на «дурну без-

кінечність»; бо предметне виробництво стоїть 

перед загрозою відчуження. Той; хто здійснює 

продуктивну діяльність; відчужується спочат-

ку від процесу праці; що регламентується ро-

ботодавцем; потім – від продукту виробницт-

ва; який не належить робітнику; далі – від са-

мого себе та інших людей; бо відчуває власну 

самість лише поза роботою; остання сприйма-

ється як кабала; а врешті – від власної приро-

ди; бо із життя вилучається момент творчості; 

насолода від перетворюючої діяльності.  

Однак культурні практики суттєво відріз-

няються від виробничих. А саме останні були 

взяті марксистськими прихильниками у якості 

ідеального типу; універсальної моделі. Куль-

турне виробництво й споживання; що склада-

ють зміст поняття «культурна практика»; 

пов’язані з виробленням; осмисленням; кому-

нікативним циркулюванням смислів і ціннос-

тей. Очевидно саме це мав на увазі представ-

ник американського прагматизму Уільям 

Джеймс; уточнюючи; що практика – не 

обов’язково акт матеріального продукування. 

Практика – це; перш за все; вольовий акт; тому 

його наслідком є зміна не зовнішнього світу; а 

нашого уявлення про нього. Тож наслідком 

культурної практики є духовне виробництво; 

опосередковане актами рефлексії і морального 

вибору. Для культурного практикування ін-

струментальний бік діяльності є другорядним; 

домінуючим постає транслювання смислів; 

формування просторово-часової; чуттєво-

умоглядної моделі буття. Самість; таким чи-

ном; набувається за умов здійснення практики; 

«практикування»; пов’язаного із раціональним 

та вольовим зусилля; спрямованим; однак; не 

на матеріальне перетворення світу; а на само-

зміну через смислове осягнення буття.  

Практика як одиниця дослідження інтерак-

тивних процесів у суспільстві; а тому поняття 

надзвичайно оперативне й евристичне; є окре-

мим об’єктом розгляду в контексті суспільст-

вознавчого знання; особливо таких підходів; 

як феноменологічна соціологія та соціологія 

повсякдення. Провідні теоретики класичного 
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періоду – Еміль Дюркгейм; Макс Вебер; Георг 

Зіммель – намагалися вирішити питання меха-

нізмів; принципів і засад злагодженого колек-

тивного співжиття. Тому ключовим об’єктом 

їх розгляду поставала сфера формування й 

прийняття людьми поведінкових регулятивів; 

суспільних норм.  

Соціологія ж повсякдення протиставляє 

нормі – практику. Норма діє там; де функціо-

нують соціальні інститути; що підтримуються 

сталі типи відносин. Практики ж пов’язані з 

безпосередніми мікровзаємодіями; неопосере-

дкованими нав’язаними зовні регулятивами. За 

П. Бурдьє; практик стільки; скільки й ситуацій 

безпосередніх взаємодій. Обмежуються вони 

хіба околом людських потреб та шляхами їх 

прийнятного задоволення. 

Культурні практики; можемо виснувати; це 

діяльність щодо зміни ціннісно-світоглядних 

вимірів буття; а вже потім – його матеріальних 

форм. Маючи свої витоки у сфері чуттєвості; 

культурне практикування співвідноситься й зі 

сферою інструментального раціоналізування; й 

морального вибору. Все це разом результує у 

глибоко внутрішні духовні зрушення людини; 

зміну чи утвердження її світоглядних інтенцій. 

Окресливши методологічні витоки такого 

поняття; як культурна практика; зупинимося 

детальніше на такому її різновиді; як читання. 

Чим же є читання як вид діяльності? Найо-

чевиднішою є наступна відповідь – освітньою 

та виховною діяльністю. Головний її інстру-

мент; книга; є незалежним комунікатором; що 

триває довше від свого творця й тієї аудиторії; 

на котру він спершу орієнтувався. У ній 

об’єктивується; темпоралізується людське 

знання. Читання; на думку дослідниць Т. Б. 

Маркової [5] та А. В. Смахтіної [7]; є комуні-

кативним експериментом; бо текст наклада-

ється на світоглядну матрицю читача; стаючи 

особистим досвідом. Однак із XVIIІ століття; 

коли письменність та «буквенна грамотність» 

поширилися навіть у середовищі робітників; 

щоправда висококваліфікованих; читання по-

чинає асоціюватися не лише з навчанням та 

шкільним періодом життя. Читанням заповню-

ється дозвілля представниць привілейованого 

класу – буржуазії та дворянства. Саме знатні 

жінки; на думку Торстейна Веблена; почали 

практикувати художнє читання не з метою 

освіти; а як витончене задоволення. У роботі 

«Теорія дозвільного класу» американський 

економіст досліджує генеалогію ритуалів; пок-

ликаних підкреслювати позірну виключність 

суспільної еліти. Спочатку вона звільняється 

від задіяності у продуктивному виробництві. 

Формуються престижні професії – військова 

служба та священство; урядування; спорт та 

дозвілля. Відтоді головною економічною хара-

ктеристикою привілейованого класу стає не-

виробничий характер діяльності. Споживання 

теж здійснюється напоказ – з надлишком і 

розкішшю. Чоловіки вищих прошарків суспі-

льства не просто звільнялися; але й не допус-

калися до участі у виробництві. Жінок ця за-

борона почала стосуватися значно пізніше; 

оскільки за домашні справи у будинку продо-

вжували відповідати саме вони; не зважаючи 

на значущість статусу чоловіка. Крім того; ще 

на племінній стадії формування людського 

суспільства; жіноча й чоловіча активності по-

чинають не лише відрізнятися; але й протиста-

влятися. Якраз жіноча сфера – виробнича дія-

льність. «Чоловіки ж звільняються від цієї 

грубої діяльності й лишають за собою війну; 

полювання; розваги та дотримання ритуалів 

благочестя» [2]; а згодом сюди додається ще 

освіта. На стадії поділу суспільства на проша-

рки праця приписується вже не за гендерною 

ознакою; а за класовою; однак її першопочат-

кова непрестижність зберігається. Достойне 

життя ототожнюється з безтурботністю; три-

валим дозвіллям. Буржуазія обирає собі за 

гасло й стиль життя саме таке демонстративне 

життєлюбство й безтурботність.  

Становище жінки буржуазного прошарку 

пов’язується вже не з господарчою роллю в 

домі. Вона перетворюється на головний об’єкт 

демонстративного споживання і неробства. 

Челядь; покоївки та лакеї замінюють господи-

ню в її колишній іпостасі. Няні та годувальни-

ці дублювали її навіть у такій сфері прямих 

зобов’язань; як материнство. Вона демонструє 

надмірність і престиж спершу своїм зовнішнім 

виглядом – неймовірними зачісками та стилем 

одягу. Останній ускладнюється надмірністю 

деталей: панчохи; платтєвий корсет; нижні 

спідниці тощо. Саме у цей період – XVIII сто-

ліття – мода переорієнтовується на жінок; а не 

на чоловіків; костюм котрих досі переважав за 

складністю й вартістю. Додатковою; а з часом 
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і обов’язковою; розкішшю заможних буржуа 

стає освічена дружина.  

Наукова новизна 

Наукова новизна пропонованого дослі-

дження полягає у з’ясуванні характеру тих 

культурних зрушень; що сталися внаслідок 

доступу жіноцтва до художніх та освітніх на-

бутків європейської культури XVIII – XIX 

століть. За логікою вебленівської реконструк-

ції; освіта теж протистояла грубій діяльності 

матеріального виробництва; а тому тривалий 

час лишалася доступною лише чоловікам. В 

аналізований період приналежна до буржуаз-

ного прошарку жінка звільнилася від усіх по-

передніх зобов’язань; а тому освіта; що не 

вважалася працею; за означенням стала їй дос-

тупною. Таким чином; ранньокапіталістична 

доба збагатилась «армією» нічим не зайнятих 

грамотних жінок.  

Саме з цієї причини літературний жанр за-

знає значного злету наприкінці XVIII – почат-

ку XIX століття. Практика читання почала 

застосовуватися не лише у своїх доти тради-

ційних сферах – навколоцерковній; шкільни-

цькій; виробничо-бухгалтерській; – а й у до-

звільній. Головними читачками класичної лі-

тератури стали жінки; саме на них; їх пробле-

ми; погляди й смаки орієнтувалися чоловіки-

письменники. Згодом вже й самі жінки почали 

більш активно про себе заявляти у цій царині; 

спершу організовуючи тематичні вечори та 

заходи; а далі – роблячи такі заходи регуляр-

ними у своїх так званих «салонах». Література 

збагатилася рядом непересічних жіночих імен 

– Джейн Остін; Емілі; Енн та Шарлотти Брон-

те; Елізабет Гаскел; Едіт Несбет. 

Слідом за представницями привілейованого 

класу до сфери художньої словесності змогли 

долучитися й менш заможні представниці 

«слабкої» статі. Нехай ще не наука; але освіта 

у її «домашньому» та прицерковному; приход-

ському; варіантах вже втратила гендерну сег-

регацію. Жіноча освіченість почала розгляда-

тися як майбутній депозит; «предмет можли-

вого престижного демонстрування». Саме ця 

характеристика почала складати гідну альтер-

нативу родовому аристократизму. Вишукане 

дозвілля дружини – вокал; музикування; пое-

тичне читання чи захоплююча дискусія – роз-

цінювалися тогочасним суспільством як вишу-

кана надмірність; свідчення особистої гідності 

чоловіка-буржуа. 

З падінням цієї «гендерно-освітньої стіни» 

зазнала значних структурних трансформацій 

сфера публічності загалом. Саме про це йдеть-

ся у ранній роботі Юргена Габермаса «Струк-

турні перетворення у сфері відкритості» [3]. У 

цей період загалом динамізувалася комуніка-

тивна сфера: протилежністю жіночим салонам 

стали клубні чоловічі зібрання; переважно у 

публічних місцях. Там практикувалися обго-

ворення найбільш важливих суспільних справ. 

Підставою долучення до спільного обгово-

рення виступали не соціальне чи економічне 

становище мовців; навіть не їх вік; а комуніка-

тивна компетентність (тематична обізнаність 

та мовленнєва вправність). Практика громад-

ського резонування; коли питання суспільної 

та державної ваги виносились на всезагальне 

обговорення; створила сучасне обличчя євро-

пейської культури з відкритістю її публічного 

середовища. Загальна думка слугувала легіти-

мацією політичних ініціатив; а тому сама по 

собі перетворилася на цінний управлінський 

інструмент. Так виникла ще одна сфера чита-

цького практикування – засоби масової інфор-

мації; що спочатку сповіщали по місця зіб-

рань; а потім – і їх теми та хід проведення. 

«Чоловіче» позаосвітнє читання було 

пов’язане з потребою швидкої поінформовано-

сті; а тому воно й практикувалося інакше – 

швидко; з’ясовуюче; оперативно. 

«Жіноче» читання лишалося розміреним; 

вдумливим. Словесна форма; граматичний 

порядок слів важили в ньому не менше; від 

смислу. Саме цій практиці ми завдячуємо фо-

рмуванню культури роботи із текстом – поети-

чного читання; прокламування; дослівного 

цитування. Тут доречно згадати про практику 

«чоловічого» читання; що має релігійні корені. 

Як у християнстві; так і в іудаїзмі церковне 

життя орієнтоване на чоловіків: відвідування 

синагоги є обов’язком для чоловіків та актом 

доброї волі – для жінок-іудейок. Християнська 

церква у своїх інституційних процесах є прин-

ципово «чоловічою справою»; справою для 

посвячений. Єпископський та митрополичий 

чини можуть обіймати виключно ченці-

чоловіки. Суворе молитовне правило розроб-

лялося з огляду саме на чернецьку посвяту; за 

якої молитовна; словесна; а отже й книжна 
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діяльність ставала життєвим завданням. Тому 

в іудаїзмі; християнстві книга є інструментом 

спасіння; вона здатна утримати вірянина у 

благочестивому стані напруженої віри. А тому 

на щодень встановлювалося суворе читацьке 

правило: ранкові / вечірні молитви; псалми та 

кафізми; тропарі; глави з Євангелія тощо. Од-

нак така практика читання заангажована релі-

гійним дискурсом; а тому має примусовий; 

зобов’язуючий характер; на відміну від світсь-

кого художнього читання. 

Світське чоловіче читання спершу було 

пов’язане з університетським рівнем освіти. 

Першим ринковим сегментом книжкового 

розповсюдження; на думку Рональда Фуллер-

тона; були якраз академічні гуртки. Пізніше до 

них почали долучатися державні службовці 

високих рангів; управлінці приватних підпри-

ємств; клерикали. Ця група представників ви-

щого прошарку німецького суспільства 

(«upper-class customers») нараховувала на по-

чатку XIX століття близько 25 тис. осіб. Най-

видатніші тогочасні приватні бібліотеки скла-

далися з кількох сотень найменувань; а бібліо-

теки просвітницьких гуртків – з 8-11 і навіть 

50 тис. книг. Їх перевагою була колекція різно-

галузевих джерел; вплив учасників спільноти 

на укомплектування збірні (через механізм 

спільнокошту); заохочення до читання участю 

у дискусійних вечорах та безперешкодний 

доступ до наявної літератури; оскільки тогоча-

сні «… німецькі державні; міські та універси-

тетські бібліотеки більше орієнтувалися на 

зберігання книг; а не надання до них доступу» 

[5; 20]. Участь у читацьких спільнотах; на за-

пити яких орієнтувалися книговидавці та кни-

готоргівці; сприяла налагодженню соціальних 

контактів; набуттю професійних навиків. Ін-

шими словами; таке «чоловіче» читання мало 

цілком прагматичні цілі; воно сприяло тісні-

шому включенню у соціум; успішнішій соціа-

лізації. Й у цьому відношенні цілковито про-

тистояло ескапічному «жіночому» читанню. За 

словами Белінди Джек; якщо «чоловіче» чи-

тання вбачало чинник задоволення у кінцево-

му результаті даної культурної практики – у 

підвищенні власної обізнаності; професійнос-

ті; соціального статусу; то «жіноче» читання 

було самодостатньою грою; де насолоду при-

носив сам процес освоєння тексту [10; 32:10]. 

Розрізнення практик читання-як-

задоволення та читання-як-насолоди здійснив 

у роботі «Задоволення від тексту» французь-

кий пост-структураліст Ролан Барт. Текст; що 

освоюється прагматично вмотивованим чита-

чем; є незахищеним щодо маніпулятивного 

проникнення офіційних ідеологем. І лише 

текст-насолода є; на його думку; останнім 

прихистком індивідуальної свободи; оскільки 

вільний «дрейф думки» – наслідок невимуше-

ного «жіночого» читання – приносить насоло-

ду (вона ж – глибоко індивідуальна; тому ніяк 

не дотична для владних впливів); а не виступає 

формою зобов’язання. Такий стосунок з текс-

том – це суперечливий стан комфорту; напов-

неності культурою й певний поштовх; потря-

сіння. «Насолода; однак; зовсім не є однією зі 

складових тексту; елементом; що безхитрісно 

випадає в осад; вона не підкоряється ані логіці 

розуму; ані логіці відчуття; насолода – це зру-

шення; дрейф; дещо революційне й у той же 

час асоціальне; право на неї не може бути за-

кріплене за жодним колективом; за жодним 

типом ментальності; за жодним ідіолектом» [1; 

480]. 

Текст-насолода змінює стан свідомості; 

шокує; кидає виклик й не зустрічає гідного 

супротивника. Індивід потрапляє в полон текс-

тового простору. Про це йдеться у роботі В. М. 

Топорова «Простір і текст»: «Подібно до того; 

як міфопоетичний простір «сильніший» прос-

тору профанного (нехай він побутовий; геоме-

тричний; фізичний і т.д.); так і внутрішній 

простір художнього твору «сильніший» будь-

якого зовнішнього простору. В цьому значенні 

такий текст виступає як деякий експеримента-

льний простір; на якому конструюються; ви-

пробовуються; перевіряються ніде більше не-

мислимі можливості. Тому не випадково; що 

«сильні» тексти характеризуються як міфопое-

тичний простір; наявністю в них естетичного 

начала; логічних потенцій; внутрішньої свобо-

ди. Внутрішній (текстовий) простір свободи 

незрівнянно складніший; насиченіший й енер-

гетичніший зовнішнього простору. Він прихо-

вує в собі різного роду сумації сил; неочікува-

ності; парадокси; він вибуховий й принципово 

ентропійний. В ньому знімається проблема 

розмірності й відділеності простору та часу. 

Він є чистою творчістю як подолання всього 
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просторово-часового; як досягнення вищої 

свободи» [8; 283]. 

Текст ставить читача перед невизначеністю 

дійсності; усуваючи авторитети системи й 

автора як тих; хто здатен вирішувати постав-

лені дилеми. Він шокує й спрямовує читача на 

самого себе. Текст – це вже не абстрактна 

спроба пера. Система в ньому подолана. Він 

дарує читачеві незрівнянне відчуття ізольова-

ності й у той же час умиротворення. За Рола-

ном Бартом; культурна практика дозвільного; 

невимушеного; приємного читання сприяє 

примиренню власного Я з історичним момен-

том й простором існування на шкалі людської 

цивілізації: «Кожного разу; коли я намагаюся 

«аналізувати» текст; що приносить мені насо-

лоду; я здобуваю не свою «суб’єктивність»; а 

свою «індивідуальність» – чинник; що визна-

чає відмежованість мого тіла від усіх інших тіл 

й що дозволяє йому відчувати страждання й 

задоволення: я віднаходжу своє тіло-насолоду; 

котре до того ж виявляється моїм історичним 

суб’єктом; адже саме співвідносячись з такими 

комбінаціями біографічних; історичних; соціо-

логічних; невротичних елементів (освіта; на-

лежність до певного соціального класу; дитячі 

схильності); я якраз й керую суперечливою 

взаємодією задоволення (культурного) й насо-

лоди (позакультурної); виявляюся суб’єктом; 

котрому незатишно у своїй сучасності; котрий 

з’явився чи то занадто пізно; чи надто рано (це 

«надто» не свідчить ані про шкодування; ні 

про помилку; ні про невезіння; воно тільки 

запрошує зайняти ніяке місце) – анахронічним; 

дрейфуючим суб’єктом…» [1; с.515]. 

Висновки 

Практика вдумливого читання пов’язує 

суб’єкта з культурою; натякає на його особис-

тісність; через мовну знаковість вводить його у 

широкий контекст людських звершень; усува-

ючи бар’єр історичності: часової й просторової 

розмежованості між людьми; тобто робить 

індивіда сучасником кожної епохи. Через текст 

індивід стикається з культурними смислами 

без будь-яких владно-інституційних опосеред-

кувань; у такий спосіб формуючи свою самість 

та ідентичність.  

Культурна практика читання як корисного і 

вишуканого дозвілля генеалогічно пов’язана 

саме з обставинами формування жіночих ро-

лей у капіталістичному суспільстві. Непрацю-

ючі освічені дружини нових буржуа перетво-

рили роботу з текстом на акт інтелектуального 

задоволення; духовної насолоди. Оскільки 

остання є принципово особистісною; вона й 

виступає пограничним сховком людської са-

мості. Тому волюнтаристський; експеримента-

льний художній текст має особливу аксіологі-

чну вагу. Читання ж виступає інструментом 

культурної інтеграції; актом утвердження 

принципів антропоцентричності й гуманізму 

як фундаментальних у європейській культурі. 
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ЧТЕНИЕ КАК КУЛЬТУРНАЯ ПРАКТИКА 

Цель. Статья посвящена исследованию культурологического аспекта работы с текстами в европейской 

культуре. Проанализированы методологические подходы к пониманию понятия «практика» в философском и 

социологическом дискурсах. Если в первом случае понятие раскрывает деятельностную природу человека; 

аппелируя к сфере этики и интерсубъективных взаимодействий; то в другом практика противопоставляется 

институциональной нормированности жизни;понимается как органическая; жизненная обусловленность по-

ступков; а не механическая регламентація правил сосуществования. Методология. Рассмотрено типологиза-

цию рассудочных способностей; совершенную Иммануилом Кантом; на теоретический и практический разум. 

Последний направляет деятельностно-волевые усилия индивида таким образом; чтобы они соответствовали 

всеобщей уместности и этической непротиворечивости. У Готлиба Фихте практический разум делает возмож-

ным применение умозрительных конструкций к материальной природе. Г. В. Ф. Гегель обогатил концепт поня-

тиями «опредмечивание» и «распредмеивание» труда. Карл Маркс сформулировал положення деятельностного 

похода к пониманию человеческой природы. В социологии практика противопоставляется механической орга-

низованности действий (институциональной нормированности). Учитывая философский и социологический 

методологические контексты; чтение исследуется как деятельность; сутью которой является присвоение куль-

турных смыслов. Новизна. Совершен генеалогический анализ практик быстрого «мужского» и размеренного 

«женского» восприятия текстов. Проанализированы обстоятельства формирования аудитории художественного 

чтения – женская салонная среда капиталистической Европы конца XVIII века. Совершено сравнение процес-

сов восприятия текста-удовольствия и текста-наслаждения (по Р. Барту). Дан обзор классических исследований 

социокультурного направления: Торстейна Веблена; В. Н. Топорова; Р. Барта; а также современных авторов – 

Т. Б. Марковой (2013); А. В. Смахтиной (2015); B. Jack (2013); D. G. Scott (2015); R. A. Fullerton (2016).  

Выводы. Практика вдумливого чтения связывает субъекта с культурой; делает индивида причастным другим 

историческим эпохам. Посредством текста индивид сталкивается с культурными смыслами без каких-либо 

институциональных опосредований; формируя таким образом свою самость и идентичность. 

Ключевые слова: практический разум; деятельность; опредмечивание/распредмечивание труда; производ-

ственные практики; культурные практики; праздный класс; текст-удовольствие 
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GENDER GENEALOGY OF READING AS CULTURAL PRACTICE 

Purpose. The article is devoted to the cultural aspect of texts using in European culture. The paper found out meth-

odological basis of correctly interpreting the term "practice" in the philosophical and sociological discourses. In the first 

case the concept reveals human nature; appealing to the field of ethics and intersubjective interactions. In sociological 
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approach the term practice is contrasted to institutional life. It seems to be an organic; vital relevance of actions for 

contrast to the mechanically regulated community life. Methodology. The paper considered the typology of human 

intellectual conditions according to Kant’s divided into pure and practical reason. The last one directs action-willed 

individual efforts so as to meet the universal relevance and ethical coherence. Gottlieb Fichte interpreted practice reason 

as the way to combine intellectual intentions and material conditions of human being. G. W. F. Hegel enriched the con-

cept with terms of "objectification" and "alienation” of labour. Karl Marx formulated the main features of activity ap-

proach to the human nature exploring. In sociological discourse the term practice is opposed to mechanically done ac-

tions (according to institutional normativity). Given the philosophical and sociological methodological contexts the 

reading is studied as activity that aimed emotional and volitional contact with sense. Originality. The paper analysed 

the genealogy of reading practices. There were selected two types of text perception – rapid "masculine" and prudent 

"women's" reading. Women salon environment of the XVIII-th century capitalistic Europe was the main condition for 

the forming of literary-aware public. The authors analysed the process of reading of the text-as-satisfaction and text-as-

pleasure (R. Barthes). The work presents the overview of classical studies of sociocultural field: Thorstein Veblen; 

Vladimir Toporov; Rolan Barthes and contemporary researchers such as T. Markova (2013); A. Smahtinova (2015); B. 

Jack (2013); D. G. Scott (2015); R. A. Fullerton (2016). Conclusions. The practice of thoughtful reading connects the 

subject with culture; makes a man coeval to any historical era. Using the text; a person faces the cultural meanings 

without any institutional mediation; thus forming self-identity. 

Keywords: practical reason; activity; objectification and alienation of labour; production practices; cultural practic-

es; leisure class; text-as-satisfaction 
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ГЕНДЕРНІ КОНФЛІКТИ СТУДЕНТІВ 

Актуальність роботи. Студентському віку притаманні найбільш сприятливі умови для психоло-

гічного, біологічного і соціального розвитку, проте, існують причини, з яких такі природні переваги 

над іншими соціальними групами можуть бути повністю або частково знівельовані. Однією з них є 

наявність у життєдіяльності студента конфліктів, особливу групу, серед яких, складають гендерні. 

Причини виникнення гендерних конфліктів в окремих соціальних групах та стратегії їх вирішення є 

недостатньо дослідженими та потребують подальшого вивчення і, тому є актуальними. Метою статті 

є дослідження причин виникнення гендерних конфліктів студентів, як окремої соціальної групи, та 

розробка заходів із їх вирішення і попередження. Методологія. Дослідження, проведені в роботі ґру-

нтуються на аналізі та узагальненні причин виникнення гендерних конфліктів студентів, визначені 

основних джерел інформації, що формують свідомість дітей та підлітків, а також впливають на їх ві-

дношення до гендерної рівності. Наукова новизна. Природа гендерних конфліктів достатньо ефек-

тивно досліджується протягом тривалого часу. Проте, сфера досліджень обмежена найбільш чисель-

ними соціальними групами, такими як сім’я, трудовий колектив, політичні та громадські організації, 

тощо. Будучи динамічним і соціально-демографічним формуванням, студентство виконує в суспільс-

тві важливу функцію – приймає безпосередню участь у перетворенні всіх сфер життєдіяльності соці-

уму. На основі проведеного дослідження об’єктивних умов соціального середовища з певними моде-

лями соціалізації, які формують свідомість студентів з раннього дитинства вперше запропоновано 

трьохкомпонентну систему впливу, яка направлена на подолання гендерної нерівності та попере-

дження гендерних конфліктів студентів. При цьому, взаємодія компонентів системи дозволить міні-

мізувати індекс гендерної нерівності нашої країни. Висновки. На основі проведеного дослідження, 

автори дійшли висновку, що сферою виникнення гендерних конфліктів студентів може стати будь-

яка частина їх життєдіяльності: від обрання напряму професійної підготовки та навчального процесу 

до облаштування побутових умов. Основною причиною гендерних конфліктів студентів є гендерна 

нерівність, що формується у їх свідомості. Допоки в нашому суспільстві існують гендерні стереоти-

пи, що вливають на формування свідомості людей з дитинства, та пропагуються усіма доступними 

джерелами інформації, таке явище, як гендерна нерівність, не можна вважати подоланим. 

Ключові слова: гендерна нерівність; студенти; гендерний конфлікт; стратегія поведінки; гендер-

ний стереотип 

Актуальність теми дослідження 

Протягом тривалого часу розвитку людства 

майже для всіх цивілізацій було характерним 

домінуюче положення чоловіка та другорядне – 

жінки. Після розпаду СРСР, на тлі економічного 

та соціального занепаду країн пострадянського 

простору та різкого зниження рівня життя їх на-

селення, активність жіночої діяльності у публіч-

ній сфері значно зросла. В умовах переходу до 

ринкової економіки, підвищення трудової та со-

ціальної активності жінок призвело до збільшен-

ня їх мобільності. Крім цього, з прийняттям Ос-

новного закону держави, Україна забезпечила 

рівність прав жінки і чоловіка на участь у гро-

мадсько-політичній і культурній діяльності, у 

здобутті освіти, професійній підготовці та інших 

сферах діяльності [8].  

Проте, незважаючи на гарантовану державою 

рівність прав усіх громадян, існування гендерної 

нерівності в нашій країні є незаперечним фактом. 

Так, у 2015 році Україна зайняла 55-те місце се-

ред 188 країн світу за індексом гендерної нерів-

ності (GII), розділивши його з Уругваєм. При 

цьому, попередні щаблі рейтингу зайняли такі 

країни: Саудівська Аравія – 50 місце, Албанія – 
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51, Російська Федерація – 52, Монголія – 53 та 

Ємен – 54 [14]. 

Прямим наслідком існування гендерної нері-

вності є гендерні конфлікти, що виникають прак-

тично у всіх сферах людських відносин: родин-

них стосунках, трудовій та політичній діяльності, 

студентському житті молоді. Проте, необхідно 

розуміти, що окрім прямих наслідків будь-якого 

явища існують і побічні, які в даному випадку 

знаходять своє відображення в уповільнені роз-

витку людини. Так, у 2015 році Україна займала 

84 місце серед 188 країн за індексом людського 

розвитку (HDI), який склав 0,743, розділивши це 

місце з Вірменією. Необхідно зазначити, що Ал-

банія, Ліван, Мексика, Азербайджан, Бразилія та 

Алжир мають значно вищі показники HDI [13]. 

Неодмінною ознакою демократизації суспіль-

ства є гендерна рівність. Але в українському су-

спільстві, незважаючи на всі останні трансфор-

мації в бік його демократизації продовжують іс-

нувати гендерні стереотипи, найяскравішим до-

казом чого є співвідношення жінок і чоловіків у 

структурах влади. Наприклад, частка жінок у 

парламенті України у 2015 році склала 12,1%, 

тоді як у Швеції даний показник склав 43,6%, у 

Бельгії – 42,4%, Фінляндії 41,5%, Іспанії – 38,0%, 

Німеччині – 36,9% [14]. 

У зарубіжній психології проблема конфліктів 

знайшла своє відображення в роботах представ-

ників різних наукових підходів: психоаналітич-

ного (З. Фрейд, К. Юнг та А. Адлер); соціотроп-

ного (У. Мак-Дугалл); етологічного (К. Лоренц); 

теорії групової динаміки (К. Левін, Д. Креч); 

фрустраційно-агресивного (Д. Доллард, Н. 

Міллер); поведінкового (А. Басс); соціометрич-

ного (Дж. Морено); когнітивного (Ф. Хайдер, Т. 

Ньюком). Проблеми конфліктних взаємодій та 

шляхи їх вирішення знайшли своє відображення 

у роботах: А.Я. Анцупова, Н.В. Гришиної, А.І. 

Донцова, А.А. Єршова, Д. Боулдинга, Р. Дарен-

дорфа, М. Дейч, Л. Козер, та ін. Над визначенням 

особливостей впливу гендерної нерівності на 

виникнення конфліктів працювали: З. де Бовуар, 

Ш. Ортнер, Р. Рабин, А. Річ, Р. Уигер та ін. Про-

те, причини виникнення гендерних конфліктів в 

окремих соціальних групах та стратегії їх вирі-

шення є недостатньо дослідженими та потребу-

ють подальшого вивчення. 

Мета дослідження 

Метою роботи є дослідження причин виник-

нення гендерних конфліктів студентів, як окре-

мої соціальної групи, та розробка заходів із їх 

вирішення і попередження. 

Виклад основного матеріалу 

Гендерний конфлікт, що тлумачиться як «не-

гативна взаємодія, в основі якої лежить несуміс-

ність гендерних цінностей, ролей, інтересів, що 

приводить до боротьби за збереження або зміну 

своєї пропозиції» [10], є звичним явищем для 

процесу, учасники якого взаємодіють для досяг-

нення єдиного результату. Інше визначення тра-

ктує гендерний конфлікт як «міжособистісний, 

викликаний потребою у перерозподілі традицій-

них чоловічих і жіночих ролей, реалізований в 

сімейній і професійній сферах» [11]. 

Розглядаючи таке явище, як гендерні конфлі-

кти студентів необхідно відмітити, що студентс-

тво було виділено в окрему вікову та соціально-

психологічну групу у 1960-х роках Б.Г. Ананьє-

вим. На його думку [1], студентський вік – це 

важливий період для розвитку основних соціо-

генних потенцій людини. В життєдіяльності да-

ної групи можна виділити спільні та відмінні ри-

си.  

Фактором, що об’єднує цю вікову групу є на-

явність загального виду діяльності, тобто нав-

чання, спрямованого на отримання спеціальної 

освіти, єдність цілей та мотивів, переважно од-

наковий освітній рівень. Відмінними рисами да-

ної категорії є: характер праці, що полягає у сис-

тематичному засвоєнні та оволодінні новими 

знаннями, діями та способами навчальної діяль-

ності, а також у самостійному здобуванні знань; 

належність до великої соціальної групи – молоді 

– в якості її передової та численної частини [5].  

Студентський вік (17-23 роки) охоплює і піз-

ньодитячий, юнацький період, і частину дорос-

лого етапу в розвитку і становленні людини. 

Особливістю психічного розвитку індивіда у 

юнацькому віці є активне входження у доросле 

життя на тлі здійснення особистісного та профе-

сійного виборів. Кризи і суперечності юнацького 

віку в поєднанні з високим інтелектуальним на-

вантаженням та інтенсивним студентським жит-

тям часто призводять до підвищення рівня осо-

бистісної тривожності, емоційності, пристрасно-

сті й образливості. Неуспішність у таких важли-

вих сферах життєдіяльності, як навчальна й осо-

бистісна, негативним чином впливає на самооці-

нку особистості, підвищує її конфліктність і при-

зводить до виникнення конфліктів різних типів 

та на різних рівнях. 
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Аналіз літератури [3, 4, 6, 7] вказує на існу-

вання великої кількості наукових підходів, як до 

визначення поняття гендерного конфлікту, так і 

до причин його виникнення. Проте, майже всі 

науковці досягли одностайності щодо визначен-

ня основної причини конфліктів цього типу – 

гендерної нерівності.  

На перший погляд, основною передумовою 

існування гендерної нерівності є умови, створені 

державою для забезпечення усіх сфер життєді-

яльності її громадян. Проте, на думку психологів 

[7], причина гендерної нерівності криється у сві-

домості, яка формує нашу реальність і усі прояви 

буття.  

Гендерні конфлікти студентів можна розгля-

дати на трьох рівнях. На макрорівні, вони пред-

ставляють собою боротьбу студентів, як соціаль-

ної групи за реалізацію власних цілей і за дотри-

манням наданих їм прав. На рівні міжособистіс-

них відносин гендерні конфлікти студентів най-

більш поширені під час навчального процесу. 

Третю групу складають внутрішньо особистісні 

конфлікти студентів, які являють собою внутрі-

шній стан індивіда, що роздирається суперечли-

вими уявленнями, мотивами, моделями поведін-

ки. Саме цей вид гендерних конфліктів студентів 

є найбільш деструктивним, оскільки важко під-

дається управлінню.  

Визначивши гендерну нерівність, що закла-

дена у свідомості індивіда, як першопричину ви-

никнення конфліктів між студентами чоловічої і 

жіночої статі, необхідно розглянути гендерні 

стереотипи, які існують у нашому суспільстві та 

вливають на формування свідомості людей з ди-

тинства. 

Найбільш яскравим прикладом такого генде-

рного стереотипу можна вважати розподіл про-

фесій на «чоловічі» та «жіночі». Так, обираючи 

професію, виконання обов’язків якої не характе-

рне для тієї чи іншої статі, молода особа немину-

че вступає в конфліктну ситуацію. Саме тому, 

навчання хлопчика на факультеті «Дошкільне 

виховання» зустрічається дуже рідко. До основ-

них причин такого явища можна віднести ба-

жання студентів чоловічої статті відповідати ге-

ндерним очікуванням, які посилюються наявніс-

тю нормативного та інформативного тиску. При 

цьому, нормативний тиск характеризується існу-

ванням в суспільстві неписаних правил щодо по-

ведінки певної статі, у даному випадку виконан-

ня робіт з дошкільного виховання дітей особами 

жіночої статті та підтвердження таких правил 

статистичними показниками, що свідчать про 

працевлаштування на роботу в дошкільні навча-

льні заклади, переважно жінок. Інформативний 

тиск викликаний тим, що кожна людина у своїй 

діяльності спирається на суспільну думку. У 

цьому випадку переважна більшість юнаків не 

можуть обрати професію вихователя побоюю-

чись упередженого ставлення з боку суспільства 

або висміювання родичами чи друзями. Таким 

чином, суспільство не надає можливості повною 

мірою реалізувати потенціал індивідам залежно 

від їх інтересу [3, 4]. 

Ще складніше виглядає ситуація, коли дівчата 

роблять свій професійний вибір на користь тех-

нічних спеціальностей. Існування гендерного 

стереотипу про те, що хлопцям притаманна влас-

тивість кращого освоєння технічних засобів та 

застосування технічних рішень стає чинником 

конфліктів студентів.  

Дійсно, студенти технічних навчальних за-

кладів жіночої статі часто відчувають труднощі з 

освоєнням навчального матеріалу та практичним 

його застосуванням, на тлі яких, нерідко, стика-

ються зі скептичним ставленням до своїх розу-

мових здібностей викладачів, однокурсників та 

навіть самих себе. Проте, необхідно зазначити, 

що така властивість, яка притаманна студентам 

чоловічої статі, не є природною, а є безпосеред-

нім наслідком виховання з дитинства, в процесі 

якого, не останню роль, відіграють дитячі іграш-

ки. 

Як і багато років тому, в сучасному суспільс-

тві розподіляються категорії іграшок, які можна 

придбати чи подарувати дитині, в залежності від 

її статі. Так, основною категорією іграшок для 

дівчаток безперечно являються ляльки. З давніх 

часів, забавляючи дівчаток ляльками, батьки на-

магалися розвивати в них інстинкт материнства. 

До того ж, дівчатка часто залучалися до вихо-

вання молодших сестер та братів, що призводило 

до раннього дорослішання та готовності створю-

вати свою сім’ю. В той же час, категорію ігра-

шок, характерних для розвитку дітей чоловічої 

статі складають, як правило, конструктори, ма-

шини та інші механічні засоби. Постійні забави з 

такими іграшками розвивають інтерес хлопчиків 

до складних систем та механізмів. В сім’ї, яка 

має у власності автомобіль, хлопчики досить ра-

но залучаються батьком до його обслуговування 

та керування ним. Тоді як дівчинка частіше залу-

чається матір’ю до виконання побутової хатньої 

роботи. Саме з цієї причини, студентам чоловічої 
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статі значно простіше здобувати знання з техніч-

них спеціальностей та виступати більш активни-

ми учасниками навчального процесу. 

Такі особливості виховання дітей, по-перше, 

формують в їх свідомості чіткий розподіл побу-

тових робіт на категорії «чоловічі» та «жіночі»; 

по-друге, в деякій мірі формують підґрунтя для 

їх професійного вибору та, заздалегідь, визнача-

ють успішність реалізації особи в межах обрано-

го напряму. 

Крім зазначеного гендерного стереотипу, що 

формує свідомість майбутніх студентів в процесі 

батьківського виховання, немалу роль відіграють 

ті, що пропагуються сучасним медіа простором. 

Зокрема, засобами масової інформації створені 

та систематично підтримуються стереотипи що-

до зовнішнього вигляду, професійних характери-

стик, соціального та фінансового статусу сучас-

них чоловіка та жінки. Так, стосовно осіб чоло-

вічої статі існує стереотип так званого «мачо» – 

чоловіка, що має ідеальний зовнішній вигляд, 

фізично розвинене та загартоване тіло. Що ж до 

жінок, то це «жінка-лялька» – образ молодої осо-

би, яка має помірну вагу, привабливу зовніш-

ність та не високо розвинені інтелектуальні здіб-

ності. Таким чином, жінка постає «предметом» 

без здатності мислити, говорити, відчувати, дія-

ти, тобто бути іграшкою в руках чоловіка. 

Крім цього, чоловікам, частіше всього, при-

писують властивості успішного кар’єриста, тоді 

як жінка відповідає стереотипу «жінки-матері». 

У більшості випадків, медіа простір створює об-

раз чоловіка «завсідника чоловічих компаній», 

який має велику галасливу компанію друзів і ча-

сто спілкується з ними після роботи. В той же 

час жінка – «працівниця» – спокійна, працелюб-

на, освічена й покірна, завжди  підпорядкову-

ється дорученням вищого керівництва. Відхи-

лення від цього жіночого стереотипу, якщо і зна-

ходять своє місце в інформаційному просторі, то 

їх сприйняття не має високої ефективності. При-

чиною такого явища є негативний відтінок на-

кладений на ці образи. Наприклад, «жінки-

політики» та «жінки-активістки» характеризу-

ються як особи, наділені сильним характером, 

вольовими якостями, агресивністю, цілеспрямо-

ваністю, грубістю та озлобленістю на чоловіків. 

Пропагований стереотип «чоловіка-гаманця» 

вкорінює, перш за все, у жіночу свідомість, а пі-

зніше, і у чоловічу, думку, що чоловік може бути 

лише об’єктом споживацьких потреб представ-

ниць жіночої статі [9]. 

Приведений перелік чоловічих та жіночих 

стереотипів є далеко неповним. Проте, які б ха-

рактеристики не були покладені в їх основу, як-

що студент не відповідає їм, то в нього виникає 

думка про свою недосконалість, невідповідність 

«стандартам» і як наслідок спостерігається внут-

рішньо особистісний конфлікт. В той же час, спі-

вставлення рис притаманних певній статі з хара-

ктеристиками навіяними стереотипами, що здій-

снюється протилежною статтю та виявлення ро-

збіжностей і невідповідності призводить до мі-

жособистісних конфліктів на гендерній основі. 

Для розв’язання гендерних конфліктів студе-

нтів досить часто використовують загальні стра-

тегії поведінки: 

• суперництво (конкуренція) – це стратегія 

відкритої боротьби студентів за свої інтере-

си, що виявляється в нав'язуванні іншій сто-

роні власної точки зору; 

• співробітництво – це стратегія спрямована 

на пошук рішення, що задовольняє інтереси 

всіх сторін; 

• компроміс – це стратегія врегулювання су-

перечок через взаємні поступки; 

• суть стратегії ухилення полягає у прагненні 

вийти з конфліктної ситуації, не вирішуючи 

її, не поступаючись своїм, але і не наполя-

гаючи на своєму; 

• пристосування – це стратегія згладжування 

протиріч за рахунок власних інтересів. Сту-

дент поступається своїми інтересами на ко-

ристь опонента, погоджуючись з ним і жа-

ліючи його [12]. 

В залежності від особливостей ставлення до 

конфліктних ситуацій, що притаманні студентам 

чоловічої та жіночої статей, перелічені стратегії 

можуть бути класифіковані на такі, що є більш 

характерними для застосування дівчатами та 

юнаками. Так, у зв’язку з тим, що у жінок гарно 

розвинена емоційна сфера, для студенток пове-

дінка в конфлікті частіше пов’язана з емоційни-

ми проявами (плач, сльози, крик, злість, образа), 

а також із міжособистісними стосунками (сварка, 

суперечка, непорозуміння, нерозуміння, недові-

ра, зіткнення, розбіжність). Чоловіками ж понят-

тя конфлікту сприймається як протистояння і 

пов’язане з певними поведінковими реакціями 

(суперечка, протиріччя, боротьба, сутичка, війна, 

бійка), а також із міжособистісними стосунками 

(зрада, відносини, сварка) [2]. 
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Таким чином, можна стверджувати, що стра-

тегії суперництва, співробітництва та компромі-

су характерні для студентів жіночої статі, а от 

ухилення, пристосування, компромісу – для сту-

дентів чоловічої. Також слід пам’ятати, що жінки 

більшою мірою володіють прийомами та спосо-

бами спілкування ніж чоловіки, тому конфліктні 

ситуації прагнуть вирішувати саме у спілкуванні, 

чоловіки ж, коли вичерпуються аргументи, мо-

жуть вирішувати конфлікт за допомогою засто-

сування сили. 

Вирішення гендерних конфліктів студентів 

безумовно потребує застосування окремих під-

ходів та здійснення розробки індивідуальних за-

ходів для кожного з них. Проте, на думку авто-

рів, такі заходи зазвичай носять локальний хара-

ктер. Тому, пропонується застосування і впрова-

дження трьохкомпонентної системи впливу, що 

направлена на подолання гендерної нерівності та 

попередження гендерних конфліктів студентів. 

В основу такої системи покладена взаємодія 

трьох компонентів: держава, соціум (суспільст-

во) та родина (сім’я), які, виконуючи окремі фу-

нкції, підсилюють дію один одного. Схема взає-

модії трьохкомпонентної системи впливу, що 

направлена на подолання гендерної нерівності та 

попередження гендерних конфліктів студентів 

приведена на рис. 

 
Рисунок – Трьохкомпонентна система впливу, що направлена на подолання гендерної нерівності 

та попередження гендерних конфліктів студентів 

 

Кожен з компонентів, приведеної системи 

впливу на студента, виконує окремі функції. 

Застосування запропонованої системи впли-

ву, що направлена на подолання гендерної нері-

вності та попередження гендерних конфліктів 

студентів надасть можливість виконати наступні 

завдання: 
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• спростувати гендерні стереотипи в процесі 

виховання дітей; 

• декларувати безсумнівну рівність жінки та 

чоловіка у всіх сферах життєдіяльності суспі-

льства; 

• обмежити вплив медіа простору на форму-

вання свідомості та очистити ЗМІ від інфор-

мації, що містить пропаганду гендерної нері-

вності; 

• інтегрувати гендерний підхід в національну 

систему освіти; 

• сформувати гендерну компетентність, як 

складову частину професійної педагогічної 

культури учителів та викладачів. 

Наукова новизна 

Природа гендерних конфліктів достатньо 

ефективно досліджується протягом тривалого 

часу. Проте, сфера досліджень обмежена най-

більш чисельними соціальними групами, такими 

як сім’я, трудовий колектив, політичні та гро-

мадські організації, тощо. Будучи динамічним і 

соціально-демографічним формуванням, студе-

нтство виконує в суспільстві важливу функцію – 

приймає безпосередню участь у перетворенні 

всіх сфер життєдіяльності соціуму. На основі 

проведеного дослідження обʼєктивних умов со-

ціального середовища з певними моделями соці-

алізації, які формують свідомість студентів з 

раннього дитинства вперше запропоновано 

трьохкомпонентну систему впливу, яка направ-

лена на подолання гендерної нерівності та попе-

редження гендерних конфліктів студентів. При 

цьому, взаємодія компонентів системи дозволить 

мінімізувати індекс гендерної нерівності нашої 

країни. 

Висновки 

Переважна частина студентства перебуває в 

юнацькому віці, який більшість психологів від-

носять до особливого моменту розвитку, протя-

гом якого однаково динамічно зростає вразли-

вість і розвивається потенціал особистості. Сфе-

рою виникнення гендерних конфліктів студентів 

може стати будь-яка частина їх життєдіяльності: 

від обрання напряму професійної підготовки та 

навчального процесу до облаштування побуто-

вих умов. 

Як і загальна група конфліктів, гендерні кон-

флікти студентів можуть розглядатися на трьох 

рівнях: макрорівні, міжособистісному та внутрі-

шньо особистісному, в залежності від яких ви-

значається ступінь складності, стратегії поведін-

ки та шляхи подолання конфліктів. Основною 

причиною гендерних конфліктів студентів є ген-

дерна нерівність, що формується у свідомості 

індивіда. Допоки в нашому суспільстві існують 

гендерні стереотипи, що вливають на формуван-

ня свідомості людей з дитинства та пропагують-

ся усіма доступними джерелами інформації, таке 

явище, як гендерна нерівність, не можна вважати 

подоланим. 

У результаті проведеного дослідження 

обʼєктивних умов соціального середовища з пев-

ними моделями соціалізації, які формують сві-

домість студентів з раннього дитинства вперше 

запропоновано трьохкомпонентну систему впли-

ву, що направлена на подолання гендерної нері-

вності та попередження гендерних конфліктів 

студентів, яка включає взаємодію держави, соці-

уму (суспільства) та родини (сім’ї).  
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ГЕНДЕРНЫЕ КОНФЛИКТЫ СТУДЕНТОВ 

Актуальность работы. Студенческому возрасту присущи наиболее благоприятные условия для 

психологического, биологического и социального развития, однако, существуют причины, по кото-

рым такие естественные преимущества над другими социальными группами могут быть полностью 

или частично нивелированы. Одной из них является наличие в жизнедеятельности студента конфлик-

тов, особую группу, среди которых, составляют женщины. Причины возникновения гендерных кон-

фликтов в отдельных социальных группах и стратегии их решения недостаточно исследованы и тре-

буют дальнейшего изучения и, поэтому являются актуальными. Целью статьи является исследование 

причин возникновения гендерных конфликтов студентов, как отдельной социальной группы, и разра-

ботка мероприятий по их решению и предупреждению. Методология. Исследования, проведенные в 

работе, основываются на анализе и обобщении причин возникновения гендерных конфликтов сту-

дентов, определении основных источников информации, которые формируют сознание детей и под-

ростков, а также влияют на их отношение к гендерному равенству. Научная новизна. Природа ген-

дерных конфликтов достаточно эффективно исследуется в течение длительного времени. Однако, 

сфера исследований ограничена наиболее многочисленными социальными группами, такими как се-

мья, трудовой коллектив, политические и общественные организации, и т.п. Будучи динамичным и 

социально-демографическим формированием, студенчество выполняет в обществе важную функцию 

– принимает непосредственное участие в преобразовании всех сфер жизнедеятельности социума. На 

основе проведенного исследования объективных условий социальной среды с определенными моде-

лями социализации, которые формируют сознание студентов с раннего детства впервые предложено 

трехкомпонентную систему воздействия, которая направлена на преодоление гендерного неравенства 

и предупреждения гендерных конфликтов студентов. При этом, взаимодействие компонентов систе-

мы позволит минимизировать индекс гендерного неравенства в нашей стране. Выводы. На основе 
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проведенного исследования, авторы пришли к выводу, что сферой возникновения гендерных кон-

фликтов студентов может стать любая часть их жизнедеятельности: от избрания направления про-

фессиональной подготовки и учебного процесса к обустройству бытовых условий. Основной причи-

ной гендерных конфликтов студентов является гендерное неравенство, формирующееся в их созна-

нии. Пока в нашем обществе существуют гендерные стереотипы, влияющие на формирование созна-

ния людей с детства, и пропагандируются всеми доступными источниками информации, такое явле-

ние, как гендерное неравенство, нельзя считать преодоленным. 

Ключевые слова: гендерное неравенство; студенты; гендерный конфликт; стратегия поведения; 

гендерный стереотип 
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GENDER CONFLICTS OF STUDENTS 

Actuality of work. Student age has the most favourable conditions for psychological, biological and so-

cial development; however, there are reasons why such natural advantages over other social groups can be 

completely or partially levelled. One of them is the presence of conflicts in the life of a student, a special 

group, among which there are women. The causes of the emergence of gender conflicts in individual social 

groups and the strategies for their solution have not been sufficiently explored and require further study and, 

therefore, are relevant. Purpose of the article is to investigate the causes of gender conflicts among students 

as a separate social group and to develop measures to address them and prevent them. Methodology. The 

research conducted in the work is based on the analysis and generalization of the causes of the emergence of 

gender conflicts among students, the identification of the main sources of information that form the con-

sciousness of children and adolescents, and also influence their attitude to gender equality. Originality. The 

nature of gender conflicts has been quite effectively studied for a long time. However, the scope of research 

is limited to the most numerous social groups, such as the family, labour collective, political and public or-

ganizations, etc. Being a dynamic and socio-demographic formation, the students perform an important func-

tion in society – it takes a direct part in the transformation of all spheres of the life activity of the society. 

Based on the study of the objective conditions of the social environment with certain models of socialization 

that form the consciousness of students from early childhood, a three-component system of influence was 

first proposed, which is aimed at overcoming gender inequality and preventing gender conflicts among stu-

dents. At the same time, the interaction of the components of the system will allow to minimize the gender 

inequality index in our country. Conclusions. Based on the conducted research, the authors came to the con-

clusion that any part of their life activity can become the sphere of occurrence of gender conflicts of stu-

dents: from the choice of the direction of vocational training and the educational process to the arrangement 

of living conditions. The main cause of gender conflicts among students is gender inequality, which is 

formed in their minds. While in our society there are gender stereotypes that influence the formation of the 

consciousness of people from childhood and are promoted by all available sources of information, such a 

phenomenon as gender inequality cannot be considered overcome. 

Keywords: gender inequality; students; gender conflict; strategy of behaviour; gender stereotype 
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ГЕНДЕРНІ ДЕФІНІЦІЇ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА В ОСВІТНІЙ  

СИСТЕМІ 

В статті осмислено гендерні проблеми та їх взаємозв’язок з музичним мистецтвом, що експлікує до ана-

лізу музичної педагогіки та освітньої системи загалом. Метою дослідження є виокремлення та аналіз таких 

гендерних дефініцій (визначень) музичного мистецтва як: гендерний вимір, гендерні ролі, гендерний підхід, 

гендерний компонент в системі музичної освіти. Методологія дослідження обумовлена міждисциплінарним 

підходом, який передбачає використання загальнонаукових методів аналізу, синтезу та узагальнення. Також 

використано метод компаративного аналізу та аналогії, що застовується в осмисленні завдань пов’язаних з 

дослідженням впливу гендеру в мистецтві та освіті. Наукова новизна знаходить своє відображення в су-

часній освітній концепції, яка звертається до осмислення проблем гендеру як до способу більш грунтовного 

осмислення рівня індивідів, їх рольового статусу особистості, який в свою чергу визначає соціальні можли-

вості в освітній діяльності. Відповідно сучасна наука не може залишатися відстороненою від проблем ново-

го часу. Висновки. Дослідження проблем гендеру в системі освіти музичного мистецтва провадило до вио-

кремлення, аналізу та осмислення таких дефініцій як: гендерний вимір, що зосереджується навколо осмис-

лення принципу отримання полісинтетичного, гендерного відчуття від музичного твору; гендерні ролі, вио-

кремлюють репрезентацію жінки в різних видах музичного мистецтва; гендернй підхід констатує наявність 

гендерного дисбалансу в системі музичної освіти; гендерний компонент виокремлює важливість усвідом-

лення та практичного впровадження гендерної рівності в системі музичної освіти. 

Ключові слова: музичне мистецтво; гендер; музична освіта 

 

Актуальність теми дослідження 

Гендерні дослідження стали невід’ємною 

частиною сучасної науки, а гендерна пробле-

матика в умовах сьогодення, виокремлюється 

в різних галузях музики, педагогіки, філосо-

фії. Саме тому, актуальними проблемами є 

виокремлення гендерних дефінійцій (визна-

чень) за допомогою яких більш ґрунтовно ро-

зкриваються, уточнюються чи загалом, осмис-

люються освітньо-мистецькі системи. В на-

шому дослідженні основна увага сконцентро-

вана саме на гендерних дефініціях музичного 

мистецтва в системі освіти.  

Гендер – один із базових вимірів соціаль-

ної структури суспільства, який разом з інши-

ми культурними характеристиками складає 

цілісну соціальну систему, а відтворення ген-

дерної свідомості на рівні індивідів виокрем-

лює рольовий статус особистості, який визна-

чає соціальні можливості в освітній та профе-

сійній діяльності. 

 

 

Методологія 

Методологія дослідження обумовлена між-

дисциплінарним підходом, який передбачає ви-

користання не тільки загальнонаукових методів 

аналізу, синтезу та узагальнення, але й методу 

компаративного аналізу та аналогії, який засто-

совуються в осмисленні завдань пов’язаних з 

дослідженням впливу гендеру в мистецтві та 

освіті. 

Мета дослідження 

Метою дослідження є виокремлення, аналіз 

та осмислення таких гендерних дефініцій музи-

чного мистецтва як: гендерний вимір, гендерні 

ролі, гендерний підхід та гендерний компонент 

в освітній системі. 

Виклад основного матеріалу 

Проблема людини в соціумі завжди займала 

одне з центральних місць в науці, мистецтві, 

філософії. Мистецтво зароджувалося й форму-
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валося під впливом соціуму, відбиваючи його 

зміст шляхом гендерних взаємовідносин і му-

зичне мистецтво тут не є виключенням.  

Осмислення проблем гендеру крізь призму 

музичного мистецтва постає важливим ін-

струментом аналізу певного факту чи явища 

музичної практики – насамперед такого, який 

пов’язаний з формами людської діяльності.  

Аналізуючи проблеми взаємовідносин ста-

ті в сучасній музичній індустрії, науковець 

Наташа Пател виокремлює гендерну нерів-

ність. Дослідниця зазначає, що «жінки, що 

працюють в бізнесі більш схильні мати високу 

кваліфікацію в порівнянні з їх колегами-

чоловіками, але майже 50% з них заробляють 

менше» [15]. Вирішення проблеми вбачається 

у поведінці людей, які мають важелі впливу на 

ситуацію щоб змінити її на краще, а також в 

будь-якій ініціативі, котра може не дискримі-

нувати жінок в музичній діяльності. Така по-

зиція заслуговує на підтримку всієї музичної 

спільноти, виокремлює авторка «чоловіки мо-

гли б дізнаватися, про проблеми жінок просто 

слухаючи їх, так як жінки роблять з чоловіка-

ми. Це здається очевидним, але часто забу-

тим» [15]. 

Келі Газен – науковець у сфері досліджень 

гендерних стереотипів у виборі музичних ін-

струментів, також, виокремлює професійний 

розрив, а саме у сфері диригентської майстер-

ності, струнної та духової інструменталістики 

[11, с.17]. «У зв’язку з дискримінацією за 

ознакою статі, жінки-музиканти, якщо б вони 

хотіли продовжувати інструментальну 

кар’єру, в даний час знаходяться в невигідно-

му становищі. Ця несправедливість простежу-

ється починаючи з вибору інструмента і про-

довжується у відсутності жіночої участі в 

джазі, та займання керівних посад жінок від 

середньої школи до вищого (університетсько-

го) освітнього рівня» [11, с.81]. 

В рамках сьогодення виокремлюється ак-

туальність досліджень основоположних ген-

дерних дефініцій у сфері музичної педагогіки. 

Адже, істотної уваги набуває переосмислення 

усталених соціальних норм та процесів на ос-

нові нових демократичних принципах вільних 

від будь-якої дискримінації, зокрема за озна-

кою гендерності. 

Гендерний вимір в музичному мистецтві як 

оцінка наслідків і результатів музичного мис-

тецтва, провадить до осмислення котре спря-

моване на повноцінне особистісне становлення 

й розвиток суб’єктів мистецьких процесів, усві-

домлення ними власної ідентичності, вибір іде-

алів і життєвих цілей та самореалізації без будь-

яких обмежень за ознакою гендеру.  

Перш за все звернемось до одного з унікаль-

них факторів формування особистості, а саме до 

музичного мистецтва. Звертаючись до музики, 

ми безпосередньо створюємо відповідні умови 

для розвитку творчої особистості, оскільки, му-

зика – поліфункціональна, вона, як образно-

знакова частина суспільного середовища, впли-

ває на розвиток особистості та її ставлення до 

оточуючого світу. Музичне мистецтво – це осо-

блива сфера людської діяльності, де особистість 

проявляє не себе безпосередньо, а своє світоба-

чення та світовідчуття, а гендерні складові її 

особистості та поведінки далеко не завжди мо-

жуть бути простежені у безпосередніх, одноз-

начних проявах. Ще складніше це зробити на 

музичних теренах, бо музичне мистецтво, яке у 

«чистих» своїх формах не оперує конкретними 

образами, не надає можливості для однозначно-

го та науково формально доказового «прочи-

тання» впливу гендерної специфіки. Проте дуже 

часто ми, «споживачі» музичної «продукції» 

(виконуючи різні функції – виконавця, музич-

ного критика, слухача тощо), спираючись на 

свій гендерний досвід (що здобувається нами, 

прищеплюється нам суспільством та корегуєть-

ся унікальними рисами нашої власної особи-

стості, оточуючим середовищем і життєвим до-

свідом), відчуваємо, що цей гендерний вплив 

вже відбувся тією чи іншою мірою. Ми його 

можемо відчути як гендерну емоційну складову 

«від автора» музичного твору, і як таку ж скла-

дову «від виконавця» або «від слухача», а також 

можемо отримати певні полісинтетичні за по-

ходженням гендерні відчуття від музичного 

твору. 

Однією із центральних сфер музичного мис-

тецтва є семантична та герменевтична тематика 

пов’язана з інтеракціями поетичного тексту та 

музичної мови із втіленням художнього образу. 

Поширеною та особливою є тема особливого 

зв’язку між чоловіком і жінкою, їхніх емоцій та 

поведінки по відношенню одне до одного. Без 

знань гендерних особливостей (у певних істо-

ричних, національних, культурних та соціаль-

них умовах) багато що з того, що закладене ав-

тором твору (створеного десятиліття й сторіччя 

назад, в інших культурно-соціальних умовах з 
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панівними іншими суспільними цінностями), 

залишиться і до сьогодні незрозумілим і не 

ґрунтовно дослідженим. Саме тому, одне з 

головних завдань музичного інтерпретатора 

полягає в тому, щоб глибоко пізнати й розумі-

ти емоційні, образно-сюжетні тонкості змісту 

музичного твору, в тому числі і їхню гендерну 

обумовленість. Тільки в такому випадку вико-

навець зможе виконувати музичний твір у 

відповідності до авторського задуму та бути 

переконливим і логічним у своїх інтерпрета-

ційних версіях таких, що відповідають автен-

тичній традиції. 

Інтерпретація художніх образів виконав-

цями, конкретно чоловіками й жінками, спи-

рається на внутрішній, особистісний підхід до 

проблеми, а тому це безпосередньо провадить 

до виокремлення позицій гендерної психоло-

гії. Оскільки саме крізь призму гендерності ми 

розглядаємо музичне мистецтво то виокрем-

люємо саме виконавсько-інтерпретаційну 

драматургію. Підкреслимо, що гендерна скла-

дова музичного твору, або його гендерна се-

мантика, пов’язані в першу чергу зі співвід-

ношенням емоційного портрету персонажу чи 

автора та виконавця інтерпретатора. В такому 

контексті виокремлюємо особливу актуаль-

ність комунікативного аспекту в процесі 

сприйняття творів мистецтва на рівні комуні-

кативних зв’язків (між персонажами музично-

го твору; між персонажами та творцями твору 

– композитором, виконавцем, слухачем). Саме 

між творцями твору, між історичними умова-

ми та культурами, де «мовою» комунікації є 

музика та її семантика, у тому числі й гендер-

на, гендерний вимір музичного мистецтва 

експлікує себе у часовому вимірі, у певній дії 

та взаємодії, що стає одним з компонентів се-

мантичного, музично-драматургічного наван-

таження, який потребує окремої уваги усіх 

учасників буття музичного твору [7, с.68]. 

Музична інтерпретологія першою з наукових 

напрямів сучасного музикознавства має і мо-

же сформувати певний алгоритм характерис-

тики проявів гендеру в музичному мистецтві, 

а також створити понятійно-термінологічний 

апарат, який врахує основні поняття гендерної 

проблематики. – такі як гендерна роль та ген-

дерно-рольові стереотипи. 

Зазначимо, що інтегрування закономірнос-

тей гендерної парадигми на музичний твір по 

своїй суті неможливе. Звідси, для розуміння 

того, яким чином гендерні аспекти впливають 

на створення та сприйняття музичного твору, 

виникає потреба співвіднесеності знань музич-

ного мистецтва з комплексом знань про гендер-

ні ролі. 

Гендерні ролі – соціальні очікування суспі-

льства від жінок і чоловіків на базі сформова-

них гендерних стереотипів.  

В освітньо-організаційній системі музичної 

освіти наявну в суспільстві гендерну відокрем-

леність та стереотипізацію відображають педа-

гогічні, теоретичні та виконавські практики. 

Гендерна нашарованість за якісними чи кіль-

кісними показниками в музично-освітній діяль-

ності свідчить про нерівнозначний еквівалент 

викладацького та науково-педагогічного складу. 

Сучасні вітчизняні дослідження засвідчують 

значну фемінізацію галузі середньої та початко-

вої ланки музичної освіти, де представленість 

жінок становить близько 78,3%, проте кількість 

жінок і чоловіків відрізняється на різних щаб-

лях освітньої ієрархії та на різних рівнях освіти. 

«Якщо у закладах дошкільної освіти працюють 

майже виключно жінки (98,6%), то у виклада-

цькому складі вищих навчальних закладів чо-

ловіки становлять практично половину викла-

дацького складу, що залишається інструментом 

«стримування» можливостей реалізації праців-

ника. Це призводить до зменшення частки 

жінок у сфері освіти зі зростанням посади: 

жінки обіймають рядові посади вчительок, 

викладачок і виховательок, проте серед 

керівників закладів освіти чоловіків майже 40%, 

а серед ректорів вищих навчальних закладів - 

90%» [14]. Дана проблема існує і в просторі за-

рубіжжя. Так, науковець Е.Гулд переконливо 

аналізує гендерну проблему, щодо дискриміна-

ційного опору музичної освіти, де зазначає: 

«якщо студенти та викладачі, як і раніше будуть 

обмежені у своєму виборі професій, будуть 

продовжувати співати і грати музику, викорис-

товуючи навчальні матеріали, які стирають їх 

суб’єктивність, професія буде продовжувати 

страждати від втрати своїх вкладів» [12, с.158] 

В такому сенсі дослідження провадить до 

осмислення гендерних ролей в контексті 

соціальних очікувань суспільства від жінок і 

чоловіків на базі сформованих гендерних сте-

реотипів. Гендерними стереотипами сучасні 

науковці називають: «суспільні стандартизовані 

уявлення (ідеали), засновані на досвіді попе-

редніх поколінь, які набувають значення 
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вказівки (норми), найбільш повно втілюють 

моделі (ролі) поведінки чоловіка/жінки в сус-

пільстві (їхнє місце, функції та соціальні зав-

дання), а також набір особистісних характери-

стик (соматичні та психічні властивості), обу-

мовлених статтю [2, с.103]. Саме гендерні ролі 

та їх розподіл експлікуються в літературних 

образах закладених у поетичному тексті та 

відображених у художньому образі музичного 

твору, де композиторське бачення гендерної 

культури може бути відзеркалено в розумінні 

гендерних стереотипів щодо ролі чоловіка та 

жінки. Відповідно до стереотипів викладених 

в поетичному тексті музичного твору форму-

ється уявлення про ролі чоловіка та жінку, 

згідно з якими чоловік має усі ознаки маску-

лінності, а жінка – фемінності. Таким чином, 

виокремлюючи значення гендерних ролей при 

аналізі творів, маємо можливість відкорегува-

ти стереотипну суспільну шаблонність, нала-

штувавши молоде покоління на сприйняття 

інших цінностей, усвідомлення особистісних 

рис незалежно від своєї статі. Оволодівши по-

нятійно-категоріальним апаратом гендерного 

аналізу, використавши усі його складові в пе-

дагогічній практиці музичної освіти, є можли-

вість виявити наявну у ньому гендерну асиме-

трію й пом’якшити її вплив.  

Так, можна довідатись про те, що ми-

стецтво було здавна невід’ємною прерогати-

вою жіночої участі в професійній діяльності. 

Хоча в різних країнах права жінок на заняття 

певними видами мистецтв суворо регламенту-

валися, саме у цій сфері вони досягли 

найбільших успіхів [3, с.168]. Проте не можна 

не погодитися з думкою, що історія мистецтва 

як частина загальноісторичного проекту 

виключає жінок зі списку активних суб’єктів. 

Адже творчість як соціокультурна діяльність 

тривалий час була для жінки забороненою га-

луззю або ж виносила її на вторинний щабель. 

У дослідженнях зазначається, що руйнування 

гендерного стереотипу відбувалось тоді, коли 

жінка відмовлялася від своєї ролі та пристава-

ла на позицію чоловіка, що сприймалося як 

курйоз або ж як певне порушення соціокуль-

турних норм [8, с.63]. Отже, наслідком трива-

лого чоловічого домінування в галузі музич-

ної творчості є те, що музика XVII-XIX ст. 

втілює чоловічий життєвий досвід і світо-

сприйняття, а репрезентація жінки в різних 

видах педагогічної практики музичної освіти в 

цілому відповідає стереотипним гендерним 

уявленням щодо її призначення.  

Так, працюючи над вивченням музичних 

творів, аналізуються засоби музичної вираз-

ності, моделі музичних структур, що аналогічні 

синтаксичним структурам вербальної мови, 

знаходячи в тексті відповідні особливості, еле-

менти, символіку, які використовуються для 

змальовування атрибутивних якостей людини 

(чоловіка, жінки), певних образів і смислів. Це 

стосується, зокрема, змісту музичних тематич-

но-мелодичних ліній, їх інтонаційних і метро-

ритмічних особливостей, підкріплених 

відповідною динамікою, регістром, тембром, 

жанровими рисами [4, с.71]. У результаті генде-

рного підходу до аналізу музики різних епох і 

стилів реціпієнти можуть виявити конкретні 

чинники щодо певних нашарувань в суспільст-

ві, оскільки мистецтво завжди створювалося в 

межах традиційних гендерних уявлень, прита-

манних певній культурі. Застосування цього 

активного методу навчання стимулюватиме до 

пошуку власної позиції, моделі поведінки і 

шляху самореалізації, які відповідають індиві-

дуальним особливостям. 

Постає проблема осмислення гендерного 

підходу. Гендерний підхід – механізм досягнен-

ня гендерної рівності та утвердження рівних 

можливостей для самореалізації кожної особис-

тості, що передбачає : відсутність орієнтації на 

«особливе призначення» чоловіка чи жінки ; 

заохочення до певних видів діяльності, що від-

повідають інтересам особистості ; подолання 

гендерних стереотипів ; врахування індивідуа-

льних відмінностей. Гендерний підхід в системі 

музичної освіти сконцентровано на осмисленні 

відмінностей в поведінці та сприйнятті чолові-

ків і жінок, що визначаються не так їх фізіоло-

гічними особливостями, як вихованням на ос-

нові поширених в даній галузі уявлень про сут-

ність чоловічого та жіночого.  

В такому контексті гендерний підхід дозво-

ляє констатувати, що такі проблеми соціально-

психологічного характеру як : масові стереоти-

пні уявлення, специфіка жіночої соціалізації, а 

також особливості організації навчально-

виховного процесу в школі, ВНЗ, сімейне вихо-

вання – ускладнюють професіоналізацію жінок-

педагогів. А це зумовлює необхідність відпові-

дної підготовки молоді до самореалізації в про-

фесійній сфері, потребує набуття нею знань з 

гендерних питань. 
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Про обмеженість жіночої статі в музично-

му мистецтві вказує Нельсон Родрігес. Науко-

вець зазначає, що такі обмеження є наслідко-

вими через визначеність музичного репертуа-

ру, що практикують в школах. Якщо зняти 

певні «заборони» в навчанні музичного мис-

тецтва, то музика розглядатиметься в контекс-

ті свободи відчуттів того бажаного, що «Я» 

хочу. Такий підхід є неоднозначним з точки 

зору можливості розвитку уяви, оскільки при 

цьому потрібно переступити через глибоко 

вкорінене стереотипне і вузьке мислення. Це 

може зробити тільки музичне мистецтво, тому 

що саме музика відкриває нові можливості 

інтуїтивного і творчого, адже ще Платон і 

Фрідріх Шиллер запропонували музичну осві-

ту, як систему яка може вказувати на кращий 

спосіб буття. В цій перспективі музичне мис-

тецтво може зіграти вирішальну роль на ниві 

лібералізації і гуманізації освітньої системи 

[13, с.7]. 

 Так, окреслюючи чинники розвитку успі-

шності в музичному вихованні (на основі ма-

теріалів, присвячених відомим музикантам), 

можна пересвідчитися, що їхні професійні до-

сягнення пов’язані не так з біологічною стат-

тю, як із тими якостями, які обумовлені осо-

бистісними особливостями людини. Крім ви-

няткової музичної обдарованості, головним у 

навчально-виховному процесі є формування 

широкого кола духовних інтересів і запитів, 

творчих здібностей, ерудиції в різних видах 

мистецтва, інших галузях знань, розвиток 

емоційної сфери, здатності співчувати, вміння 

через музику сприймати світ [6, с.85]. Саме 

такі якості притаманні видатним представни-

кам музичного мистецтва – як жінкам, так і 

чоловікам.  

Сучасні науковці все частіше звертаються 

до соціокультурної детермінації згаданих 

особливостей. Вони стверджують, що осо-

бистісні якості людини з дитинства знахо-

дяться під впливом традиційних гендерних 

уявлень, серед яких чуйність, емоційність 

пов’язуються з «жіночністю», а твердість, ак-

тивність, творче мислення – з «мужністю» [1, 

с.51]. Нові можливості для жінок і чоловіків, 

які приносять втілення принципів гендерної 

рівності в освіті реалізуються в просторі гри 

та свободи, де відмовляються від муштри, аг-

ресії та дресирування на користь м’якості, де-

лікатності й чуттєвості [9, с.268]. Проблеми 

виховання та освіти з ґендерного погляду про-

вадять до осмислення феміністської критики 

1980-90х рр., яка почала наполягати на повному 

перегляді всієї системи традиційної освіти в 

зв’язку зі створенням у ній політик ранньої «ге-

ндеризації» на основі сексистських стереотипів, 

широко легалізованих у навчальних і наукових 

текстах. Саме патріархальна школа відповіда-

льна за впровадження ідей про творчу обмеже-

ність жінок, формування комплексів «прогенде-

рна освіта й педагогіка професійної невідповід-

ності», «побоювання успіху» та соціальної ме-

ншовартості у дівчат-студенток [5, с.86]. Саме 

тому, за допомогою гендерного підходу є мож-

ливість показати механізми впливу суспільних 

очікувань на формування в індивідів різної статі 

уявлень про емоційність, креативність, сприяти 

розвитку необхідних властивостей у майбутніх 

фахівців, використовуючи виховний потенціал 

мистецтва. Розуміння гендерних особливостей 

становлення й розвитку майбутніх педагогів-

музикантів дозволить активізувати пізнавальні, 

емоційно-чуттєві, творчі процеси в розумінні 

музичного мистецтва та в системі музичної 

освіти загалом.  

Необхідністю постає розробка принципів та 

методів в системі музичної освіти, яка б забез-

печувала гендерні знання для жінок і чоловіків, 

починаючи з раннього віку. Гендерна освіта є 

відкритою системою, в якій встановлюються 

певні відносини. Можна стверджувати, що по-

казником успішності мистецької освіти є пере-

хід до нового якісного гендерно-освітнього сег-

менту, де важливим практичним аспектом де-

конструкції гендерних стереотипів є навчання 

дівчат виявляти себе не через чоловіка (батька, 

коханого, авторитет викладача або керівника), а 

через власну індивідуальність. Цей підхід може 

виявитись важливим і для юнаків, що обстою-

ють та стверджують позицію, не канонізовану 

«авторитетом більшості» [5, с.90]. 

Не менш важливим є короткий аналіз такої 

дефініції гендерної складової (гендерного ком-

поненту) як теоретичної концепції та практики 

гендерної рівності та недискримінації в системі 

музичної освіти; 

Констатуємо, що правові освітні документи 

створили нормативне підґрунтя для розв’язання 

проблеми гендерної дискримінації в українсь-

кому суспільстві. Проте вітчизняна мистецька 

освіта як соціальний інститут залишається не-

достатньо чутливою до проблем гендерної рів-
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ності та дискримінації загалом і відтворює 

панівну (асиметричну) гендерну схему на 

структурно-організаційному та змістовно-

процесуальному рівнях.  

Висновки 

Дослідження гендерних дефініцій музич-

ного мистецтва в системі освіти провадило до 

виокремлення, аналізу та осмислення таких 

дефініцій як: гендерний вимір, де осмислено 

гендерний вплив на емоційну складову особи-

стості , так звану «від автора» музичного тво-

ру, і як таку ж складову «від виконавця» або 

«від слухача». Основна увага гендерного ви-

міру зосереджена на отриманні полісинтетич-

них, гендерних відчуттів від музичного твору ; 

гендерні ролі аналізуються в контексті про-

блеми гендерного дисбалансу в освітньому 

середовищі, порушуючи питання розвитку 

досліджень гармонійних відносин між чолові-

ками та жінками. Констатовано, що репрезен-

тація жінки в різних видах музичної творчості 

в цілому відповідає стереотипним гендерним 

уявленням щодо її призначення, котрі є нас-

лідком тривалого чоловічого домінування в 

галузі музичної творчості, втілюючи чолові-

чий життєвий досвід і світосприйняття ; ген-

дерний підхід, розкриває та аналізує наявні 

гендерні відмінності, порушує проблеми ген-

дерного дисбалансу в системі музичної освіти 

в цілому, що дозволяє активізувати пізнаваль-

ні, емоційно-чуттєві, творчі процеси в розу-

мінні музичного мистецтва; гендерний компо-

нент виокремлює короткий штрих щодо важ-

ливості усвідомленості гендерної рівності та 

недискримінації в системі музичної освіті.  

Наукова новизна 

Інтеграція до європейського співтоварист-

ва потребує істотної перебудови усталених 

соціальних інституцій та освітніх процесів на 

нових, демократичних принципах, вільних від 

будь-якої форми дискримінації, зокрема, за 

ознакою гендеру. Розмаїття проблематики ге-

ндерності переконливо свідчить не лише про її 

актуальність, а й про те, що нині гендерна 

теорія недостатньо вивчена і знаходиться ли-

ше на шляху становлення. Аналіз останніх 

досліджень підтверджує доцільність нового 

переосмислення та розробки подальших до-

сліджень у сфері гендерності освітніх процесів. 

Такі вітчизняні науковці як Л.Булатова [1], 

Т.Дороніна [2], І.Кочурська [4] виокремлювали 

проблеми гендеру, які різнобічно, висвітлюють-

ся в контексті осмислення музичного мистецтва 

та освітнього розвитку, що позначилося на 

окремішності суджень авторів. В міжнародній 

дискусії дослідниця гендерних стереотипів му-

зичної діяльності Н.Пател [15] виокремлює 

проблеми гендерної рівності, де в основу всіх 

компонентів навчального процесу музичного 

мистецтва має бути покладена ідея гендерної 

рівності як механізм впровадження егалітарних 

гендерних уявлень у свідомість особистості, які 

сприятимуть розкриттю особистісного потенці-

алу представників обох статей. Важливим при 

вивченні заданої проблематики є усвідомлення 

різниці між гендером і фемінізмом, оскільки ці 

два поняття часто ототожнюють. Так, ідею ген-

дерної рівності, гендерної соціалізації, гендер-

них ролей і стереотипів, гендерної культури в 

системі освіти вивчає Е.Гулд [11]. Дослідження 

стосується гендерної обмеженості вибору про-

фесій пов’язаних з музичною діяльністю. Та-

кож, професійний розрив в музично-освітній 

сфері відзначає К.Газен [10], котра виокремлює 

гендерні проблеми пов’язані з вибором музич-

них інструментів представниками різних статей.  

Огляд наукової літератури пов’язаної з дос-

лідженнями гендерності в музичному мистецтві 

основними завданнями виокремлює уточнення 

сутнісних ознак й змісту понять «гендер», «ген-

дерна ідентичність», а визначення проблемних 

аспектів гендеру музичного мистецтва в освіт-

ніх закладах потребують, насамперед аналізу 

практичних визначень в навчально-виховній 

діяльності.  

Вважаємо, що наведені дослідження не пов-

ною мірою репрезентують всю багатогранність 

підходів до розуміння проблем гендерності му-

зичного мистецтва та дають змогу визначити 

лише оглядово-домінантні тенденції. Оскільки, 

науковці вважають, що гендерні проблеми му-

зичного мистецтва варто здійснювати з викори-

станням традиційних методів педагогічного 

впливу, не зводячи його в ранг особливого та 

спеціального. Сучасні дослідження роблять ли-

ше спроби узагальнення та класифікації наяв-

них гендерних підходів, саме тому варто звер-

нутись до осмислення гендерних дефініцій му-

зичного мистецтва. Більш ґрунтовне дослі-

дження проблем гендерності у площині розу-
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міння музичного мистецтва може сприяти 

осмисленню цілісності внутрішнього світу 

людини та відігравати значну роль у форму-

ванні людини нового часу, у виробленні систе-

ми цінностей, відповідних до освітніх норм су-

часності. 
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ГЕНДЕРНЫЕ ДЕФИНИЦИИ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА  

В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

В статье осмысленно гендерные проблемы в их взаимосвязи с музыкальным искусством, что эксплици-

рует к анализу музыкальной педагогики и образовательной системы в целом. Целью исследования являе-

тся выделение и анализ таких гендерных дефиниций (определений) музыкального искусства как: гендерное 

измерение, гендерные роли, гендерный подход, гендерный компонент в системе музыкального образования. 

Методология исследования обусловлена междисциплинарным подходом, который предусматривает испо-

льзование общенаучных методов анализа, синтеза и обобщения. Также использован метод сравнительного 

анализа и аналогии, применяемый в осмыслении задач связанных с исследованием влияния гендера в ис-

кусстве и образовании. Научная новизна находит свое отражение в современной образовательной концеп-

ции, которая обращаеться к осмыслению проблем гендера как к способу розвития уровня индивидов, их ро-
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левого статуса личности, который в свою очередь определяет социальные возможности в образовательной 

деятельности. Соответственно современная наука не может оставаться отстранённой от проблем нового 

времени. Выводы. Исследование проблем гендера в системе образования музыкального искусства призво-

дит к выделению, анализу и осмыслению таких дефиниций как: гендерное измерение, которое сосредотачи-

вается вокруг осмысления принципа получения полисинтетического, гендерного ощущения от музыкально-

го произведения; гендерные роли, выделяют репрезентацию женщины в различных видах музыкального 

искусства; гендерный подход констатирует наличие гендерного дисбаланса в системе музыкального образо-

вания; гендерный компонент выделяет важность осознания и практического внедрения гендерного равенст-

ва в системе музыкального образования. 

Ключевые слова: музыкальное искусство; гендер; образование 
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GENDER DEFINITION OF MUSICAL ART IN THE EDUCATIONAL 

SYSTEM 

The article interprets the gender issues and their interconnection of musical art that leads to analyzis of music 

pedagogy and educational system in general. The purpose of the study is the selection and analysis of such gender 

definitions of music as ender dimension, gender roles, gender approach, the gender component in the system of 

music education. Methodology of the study is based on the interdisciplinary approach that involves the use of 

scientific methods of analysis, synthesis and synthesis. Also, there is the method of comparative analysis and 

analogy applied in understanding the problems related to the study of gender influence in art and education. 

Originality is reflected in modern educational concept that appeals to the understanding of gender issues as a way 

of more thorough understanding of individuals, their role status of the individual, which in turn defines social 

opportunities in educational activities. Accordingly, the modern science can not remain uninvolved into the 

problems of modern times. Conclusions. Studies of gender in musical art education leads to selection, analyzis and 

understanding of such definitions as: gender dimension, which is focused on the understanding of the principle of 

obtaining polysynthetic, gender sensation from a musical work; gender roles, which distinguish representation of 

women in different kinds of music; gender approach, which establishes the availability of gender imbalance in the 

system of music education; gender component, which distinguishes the importance of understanding and practical 

implementation of gender equality in the system of music education. 

Keywords: musical art; gender; music education 
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ANTHROPOLOGICAL ASPECTS OF HIGH-TECH FACILITIES  

OPERATION SUPPORT 

Purpose. The article, based on the analysis of actual materials, highlights the importance of taking into account 

the influence of the human factor in occurrence of emergency situations in terms of transport infrastructure.  

Methodology. The research is based on the interdisciplinary system analysis. It was comprehended how the service 

technicians of high-tech systems can create latent unsafe conditions that combined with other hazardous activities 

can cause an emergency and injury. The authors attempt to dramatize the issue in order to find a solution – on the 

one hand, man is the most crucial part of a complex technological system, on the other hand – he is the most unreli-

able part of the system, especially in terms of the extreme power of modern vehicles and their speeds. The above 

situation demonstrates the need for a new level of anthropic comprehension of the high-tech systems in the schemat-

ic set "human-system-environment". Originality. The paper analysed the problems and conditions of human factors 

that allow detecting the causes of technicians’ errors. The authors highlighted proposals for psychocorrective work 

among the personnel of the facilities. The problem of further development of continuous improvement of the 

equipment maintenance systems, based on integrated approach taking into account the human factor, is also not 

overlooked. Conclusion. In the course of understanding the human factor and its influence on the processes, the 

most urgent tasks are as follows: implementation of new system software, automation of vehicles and development 

of high production culture based on moral qualities of experts. 

Keywords: anthropological dimensions; anthropological factor; technical systems; motivation; incentives 

 

Introduction 

Community development is constantly ac-

companied by natural and man-made disasters, 

carrying out a large number of problems whose 

solution requires the creation of anthropogenic 

system as a response. For that matter in transport 

domain the man-made disasters are particularly 

dangerous, as they may result in tens of hun-

dreds of casualties, so the safety of people is 

strategically important. 

During the operation of high-tech transporta-

tion systems there are often failures of individual 

elements caused by both external circumstances 

influence and erroneous actions of personnel 

because of poor quality of transport service, as a 

result there is the reduced life of individual sys-

tem elements and electric stock unsystematic 

movement. Therefore, further analysis is re-

quired for other causes of industrial injuries, 

which is very relevant today, despite the fact that 

the number of casualties on European continent 

is being markedly reduced in the area of 

transport infrastructure over the last period. Sta-

tistical data on the service sector of complex 

technological systems indicate that the main 

causes of accidents are mostly human factor as 

an inadequate response to emergencies by staff 

with low skills (60-70%), causes of technologi-

cal origin (20-30%) and unfavourable external 
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factors, etc. The above statistics show that the 

critical condition of trouble-free operation of 

dangerous infrastructure sections is the provision 

of highly qualified and reliable personnel, whose 

quality is influenced by a set of emotional, voli-

tional, motivational, intellectual and other per-

sonal qualities that ensure error-free, adequate 

perception of the situation that may arise in dif-

ferent modes of work [4, 5, 7]. Considering also 

the economic situation of Ukraine, it is neces-

sary to increase the efficiency of already in-

stalled equipment, apply new methods of diag-

nosing its technical condition, transfer to re-

source and energy saving technologies in view 

of improving the quality of the human factor. 

The following scholars developed the theo-

retical principles and methods of planning the 

repair of complex technological systems: E.Y. 

Barzilovych, R. Barlow, F. Beihelt, N.M. 

Smirnov and others. However, the human factor 

and its quality characteristics in terms of system 

organization and maintenance efficiency were 

not given due consideration in the studies. 

Many works devoted to the study of the hu-

man factor and its impact on processes analyse 

the possible potential sources of human error 

that precede the accident (E.G. Petrosov, A.N. 

Anokhin, A.N. Saraiv). It must be noted that the 

human factor is a very diversified and complex 

phenomenon, as it depends on many compo-

nents, including the emotional and psychological 

indicators and the social conditions. Despite the 

psychological science and experimental data to 

date there is no accurate assessment of the relia-

bility of a human as the ideal operator in the 

high-tech system "man-machine". When design-

ing the technology systems and their manage-

ment and maintenance, one takes into account 

the human reaction rate, the time on the situation 

reflection, on the decision making and on giving 

a command. Thus, in the conditions of continu-

ous complication of processes, increase in ca-

pacity, handled by a person, there is growing 

psycho-emotional stress and the fatigue comes 

in shorter time as inability to respond quickly to 

external threats. Therefore, one of the priorities 

of psychologists and ergonomists is to develop 

optimal work conditions for the operator. This 

analysis leads to a paradoxical conclusion: on 

the one hand, a man can be the most crucial part 

of a technological system, and on the other hand, 

he is the most unreliable part of the system in 

terms of the extreme power of modern vehicles 

and their speeds. This situation demonstrates the 

need for a new level of anthropic comprehension 

of the high-tech systems. 

All of the above confirms the relevance of 

the research necessary to ensure the quality of 

equipment operation taking into account the 

risks due to the human factor. 

Purpose of the research 

To identify the ways of the human factor in-

fluence on ensuring the efficient operation of 

transportation infrastructure equipment. 

Principal material of the research 

Problems of human factors and technological 

sphere can be seen as rather complex phenome-

non, as the processes of their interaction are asso-

ciated with the man, his mind, emotions, physical 

state that defies technical algorithms and mathe-

matical modelling. We have to worry about the 

fact that such issues should be on the agenda and 

considered by experts as extremely important 

because the errors made during maintenance of 

equipment can bring economic losses, and in 

many cases lead to loss of life. In the long run 

during the last decades, the research institutions 

and professional associations have conducted a 

considerable number of studies on human behav-

iour in extreme conditions. Equipment service 

errors are mainly caused by both latent aspects of 

the specification and situational factors resulting 

in misinterpretation of compromise between job 

assignments and safety objectives. 

The compromise between effective produc-

tion and safety is a complex and delicate balance 

where it is necessary to search for a reasonable 

approach, as the anthropic principle cannot be 

veiled, since any senses of true human existence 

are lost, as they are replaced by purely technical 

solutions. Technocratic approach clearly shows 

that attention to the anthropic principle reduces 

the efficiency of work, performance of enterprise 

and industry, leading to significant spending on 

safety, environment, social insurance funds and 

others. Search of compromise between technolog-

ical efficiency and social factor in terms of 

achieving the "ideal" safety is historically 

changeable, permeates all stages of development 

of transport infrastructure. But sometimes a man 
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disrupts the compromise balance toward technical 

priorities over the social ones, which leads to 

negative consequences. 

Since taking reasonable compromises elimi-

nates the number of non-standard situations in the 

transportation industry, leads to positive results in 

the system "man-technique". It seems that to un-

derstand the role of man, we must focus on the 

equipment operation in normal conditions and not 

on technical incidents. 

First of all, let us note that the processes of re-

pair and maintenance of equipment are consid-

ered to be the most difficult in terms of their or-

ganization as a whole and the presence of ele-

ments of uncertainty, compared to the process of 

infrastructure management. This view is due to 

design features, an incredible number of both 

equipment and process systems where the human 

factor plays a particularly important role. In fact, 

at many domestic enterprises the maintenance 

system often resembles a "black box" that con-

sumes endless resources and takes much time. 

Professionals responsible for the maintenance and 

repair (usually technicians and engineers) are well 

versed in the technical matters of repair, but vir-

tually have no systematic ides about its organiza-

tion as a whole. It can be difficult for them to 

divide the areas of organizational system solu-

tions from the purely technical sphere of human 

priorities. Hence the risk of inefficient use of 

assets, downtime when the equipment cannot be 

used as intended; the issues relating to the tech-

nical, economic and organizational ways of sys-

tem quality increasing are addressed in scientific 

studies [3, p.10]. However, the problem of human 

factor influence on efficiency and quality of the 

organization and maintenance of technical sys-

tems requires further research. 

The human factor is usually considered, first 

of all, as a fairly stable factor, which marks the 

mental capacities of man as a potential carrier of 

problems that appear when managing modern 

technology. It is necessary to think about what is 

in the human factor that affects the accident. For 

this matter there is the literature [5, 6, 8, 9], which 

emphasizes the following factors. 

One important factor is human physiological 

indicators that reflect the cardiovascular system, 

locomotor system, etc.; poor health or disease 

with high probability can significantly reduce the 

personal safety of a person and safety of the peo-

ple around him. Psychological features of the 

person are reflected in the types of temperament 

as the dynamics of human mental activity that 

cannot be ignored when assigning especially im-

portant work. With this in mind you can ask: can 

a person with a strong choleric temperament type, 

characterised by the haste in decision-making, for 

example, work as a traffic controller? Of course 

not. Attention is also paid to such peculiarities of 

human cognitive mental processes as the inability 

to focus the attention and quickly switch it from 

one object to another, or when the type of activity 

and thinking ability fall short of analysis, synthe-

sis, concretization and generalization. The fea-

tures of emotional and motivational processes of 

people with manifestation of the apparent passivi-

ty are analysed in detail; such features are typical 

for melancholic temperament – constant dissatis-

faction, presence of stress, fear, anxiety, un-

formed motivation of activities, volitional quali-

ties such as perseverance, self-confidence, disci-

pline, responsibility. 

There are other factors, such as ergonomic 

one, determining the labour compliance with 

physiological and mental capabilities of man: 

remoteness and isolation of the workplace, strict 

time limits for work, too high work intensity, 

monotone rhythms, adverse environmental condi-

tions (noise, vibration, etc.). There are also other 

influencing factors such as social stressors: im-

possibility of self-realization, worker’s uncertain 

role in production, cluelessness about remit, a 

large number of tasks, assignments. These factors 

also include the degree of readiness of a man for 

extreme situations where inadequate actions in-

crease significantly. A person loses the ability to 

think soberly, falls into a panic and makes mis-

takes. 

In summary, it is concluded that the man is 

the main cause of accidents, hence the question 

arises: is it possible to avoid the negative effects 

of human factors and avoid economic losses, save 

the life of hundreds of people? This problem 

could be solved by complete automation of pro-

duction processes and improvement of transport 

technologies, i.e. removal of man from his work-

place. But then there will be another danger – the 

social one. This is unemployment that will cover 

lots of qualified professionals, which greatly 

complicates social tension. 

It should be noted that the way-out of this sit-

uation is the organization of the psychological 

service in the infrastructure field with a view not 
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only to diagnose any defects a person, but also to 

conduct the trainings and psychocorrective work. 

A range of major errors of technicians when 

servicing the technological equipment is very 

wide. Analysis of the causes of accidents, cases of 

occupational injuries usually indicate a human 

factor component, due to stress, fatigue, lack of 

knowledge, uncertainty in their actions, negli-

gence, lack of training, lack of communication, 

etc. [1, 3]. Such cases can occur at almost every 

level of activities, ranging from manufacturing 

the equipment to daily maintenance thereof, as 

well as during overhauls. 

The author cannot ignore study of the current 

problems arising in everyday working conditions 

of the equipment maintenance technicians who 

face with the situations unconventional for them; 

one of them is the emergence of new technolo-

gies. To stay competitive, transport companies 

begin to operate the new equipment with auto-

mated computer control systems. Accordingly, 

the staff is not always ready to adapt to new con-

ditions, that results in staff frustration. Another 

reason for the accident may be aging of technolo-

gy park, absence of prompt communication be-

tween headquarters and industrial facility, as 

some technical errors of the staff can be undetect-

ed for a long time, which becomes the source of a 

traffic accident. 

For us it is important to pay attention to the 

work of vehicle technicians and their work at 

night, which leads to daily arrhythmias, and in 

this regard to the occurrence of significant errors 

in the staff work. The opinion polls show that 

20% of technicians working at night feel sleepy 

during the night shift and often fall asleep, that 

leads to decrease in labour activity and reliability, 

resulting in circumstances related to maintenance 

quality [2]. 

In the author's view, an important factor in the 

changing nature of equipment technicians’ work 

is accelerating the process of automation and 

computerization of workplaces. An increasing 

number of decisions are made using modern 

computer technology and control systems that are 

now used in almost all areas of information man-

agement, including work scheduling, reporting, 

tool monitoring, inventory costs, etc. These pro-

grams are designed to detect errors in mainte-

nance and aim at making the system more re-

sistant to such situations. The created mainte-

nance management system enables to detect time-

ly and accurately a departure from the operating 

instructions. But above all it should be noted that 

the root cause of many errors lie in the lack of 

training and lack of knowledge that do not meet 

the requirements for a competent specialist. 

Maintenance works require combination of deep 

knowledge, ability to intelligently process the 

data and hone the skills needed to perform the 

professional duties in accordance with established 

procedures. 

But there is another side of the problem that is 

related to the concept of special maintenance 

safety culture, which should be realised through 

moral and material incentives of the employees 

for fairly identified deficiencies, especially those 

which constitute a threat to the movement safety. 

Motivation and incentive of technical service 

staff should be made by forming an appropriate 

system that, inter alia, provides for incentive of 

each employee. It is necessary to thoroughly con-

sider the question of increasing the responsibility 

of personnel providing conscientious perfor-

mance of its functions. 

Originality 

Further development is gained by the method 

of continuous improvement of maintenance 

through an integrated approach that allows im-

proving the efficiency and quality of the system 

not only due to major interrelated areas: tech-

nical, economic, institutional, but also taking 

into account the risk of possible failures and 

accidents, caused by human factor.  

Conclusions 

The study comprehended the latent unsafe 

conditions of transport infrastructure that may not 

manifest themselves for a long time, and then 

combined with other factors, can cause traffic 

accidents and occupational injuries. Particular 

attention is paid to the basic concepts of human 

factors, which include organizational, administra-

tive, cultural, psychological factors, etc., which 

are fully applied to the technical staff. Special 

attention to the human factor influence on the 

processes enables implementation of high produc-

tion culture and moral qualities of the experts. 
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АНТРОПОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

ФУНКЦІОНУВАННЯ ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ 

Мета. Стаття, заснована на аналізі фактичного матеріалу, спрямована на висвітлення важливості врахування 

впливу людського фактора на виникнення аварійних ситуацій на прикладі транспортної інфраструктури. Методо-

логія. Дослідження побудовано на міждисциплінарному системному аналізі. Осмислено, як фахівці з обслугову-

вання високотехнологічних систем можуть створити приховані небезпечні умови, котрі, поєднавшись із іншими 
небезпечними діями, можуть бути причиною аварійної ситуації та виробничого травматизму. Автори статті роб-

лять спробу загострити проблему, щоб знайти рішення: з одного боку, людина є найвідповідальнішою частиною 

складної технологічної системи, а з іншого – вона стає самою ненадійною ланкою системи, особливо при екстре-
мальних потужностях сучасних транспортних засобів та їх швидкостях. Зазначена ситуація свідчить про необхід-

ність нового рівня антропного осмислення високотехнологічних систем в схематичній сукупності "людина-

система-середовище". Наукова новизна. Проаналізовані проблеми та умови діяльності людського чинника, що 
дозволяє виявити причини помилок технічного персоналу. Авторами виділені пропозиції щодо психокорекційної 

роботи серед персоналу підприємств. Не обійдена увагою й проблема подальшого розвитку безперервного удо-
сконалення систем технічного обслуговування устаткування на основі комплексного підходу з урахуванням люд-

ського фактора. Висновок. По мірі розуміння людського фактора та його впливу на технологічні процеси найак-

туальнішими задачами стають: впровадження нових системних програм, автоматизація транспортних засобів та 
виховання високої виробничої культури на основі моральних якостей фахівців. 

Ключові слова: антропологічні виміри; антропологічний чинник; технічні системи; мотивація; стимулювання 
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АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ ОБЪЕКТОВ 

Цель. Статья, основанная на фактическом материале, направлена на освещение важности учета влияния чело-
веческого фактора на возникновение аварийных ситуаций на примере транспортной инфраструктуры.  

Методология. Исследование построено на междисциплинарном системном анализе. Осмысленно, как специали-
сты по обслуживанию высокотехнологичных систем могут создать скрытые опасные условия, которые, соеди-

нившись с другими опасными действиями, могут быть причиной аварийной ситуации и производственного трав-

матизма. Авторы статьи делают попытку обострить проблему, чтобы найти решение: с одной стороны, человек 
является самой ответственной частью сложной технологической системы, а с другой, – он становится самым 

ненадежным звеном системы, особенно при экстремальных мощностях современных транспортных средств и их 

скоростях. Указанная ситуация свидетельствует о необходимости нового уровня антропного осмысления высоко-
технологичных систем в схематической совокупности "человек-система-среда". Научная новизна. Проанализи-

рованы проблемы и условия деятельности человеческого фактора, позволяющие выявить причины ошибок техни-
ческого персонала. Авторами выделены предложения по психокоррекционной работе среди персонала предприя-

тий. Не обойдена вниманием и проблема дальнейшего развития непрерывного совершенствования систем техни-

ческого обслуживания оборудования на основе комплексного подхода с учетом человеческого фактора. Вывод. 
По мере понимания человеческого фактора и его влияния на технологические процессы актуальными задачами 

становятся: внедрение новых системных программ, автоматизация транспортных средств и воспитания высокой 
производственной культуры на основе нравственных качеств специалистов. 

Ключевые слова: антропологические измерения; антропологический фактор; технические системы; мотивация; 

стимулирование 
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АНТРОПОЛОГІЧНИЙ ПРОЕКТ ЯК ПІДҐРУНТЯ  
КАРТЕЗІАНСЬКОЇ ЕТИКИ 

Мета статті – окреслення та осмислення чинників становлення антропологічного проекту Декарта, що 

передбачає послідовне розв’язання таких задач: а) акцентувати укоріненість антропологічного проекту Де-

карта в науковій революції, результатом чого є образ людини як втілення розуму; б) наголосити на переході 

Декарта до цілісного бачення природи людини як передумова змістовної розробки етики. Новизна. Автор 

виходить з незадовільності поверхового тлумачення антропології Декарта, де людина приймається до уваги 

як носій абстрактного розуму, а етика – як сукупність кількох простих правил. Чинники домінування реду-

кованого образу людини в дослідницькій літературі пропонується пов’язувати з поверховою рецепцією нау-

кової революції. Автор наполягає на необхідності прийняти до уваги вихід Декарта за межі поверхової реф-

лексії наукової революції в ході пошуку відповіді на виклик часу, пов’язаний з радикальною трансформаці-

єю світу та людини, що зумовлює актуалізацію проблеми належного способу існування людини). В ході змі-

стовного осмислення останньої проблеми Декарт виходить за межі гносеології та переходить до цілісного 

бачення природи людини. Висновки. В основі редукованого тлумачення природи людини, як носія абстрак-

тного розуму та етики, як простих правил лежить поверхове тлумачення ставлення Декарта до наукової ре-

волюції. Аналіз до текстів Декарта відкриває перед нами як приховані досі глибини філософської спадщини 

мислителя ХVІІ століття Картезія, так і можливості – перспективи розуміння самих себе на початку ХХІ 

століття. 

Ключові поняття: Декарт; антропологічний проект; наукова революція; етика; природа людини; антро-

поцентризм 

 

Актуальність теми дослідження 

До числа хрестоматійних в дослідницькій 

літературі належить образ Декарта як чистого 

раціоналіста, вчення якого має деантропологі-

зований характер. Логічним доповненням 

означеного образу є тлумачення а) антрополо-

гії як схематичного бачення природи людини 

та б) етики мислителя як недосконалої, котра 

зводиться до сукупності простих правил. 

Донедавна в дослідницькій літературі 

етика Декарта, як правило, залишалася поза 

увагою. І хоча сам мислитель ніколи не запе-

речував наявність та істотність власного ін-

тересу до етичної проблематики, він прояв-

ляв максимальну обережність та стриманість 

в ході викладу власної т.з. стосовно мораль-

них проблем. А тому в науковій літературі 

спостерігаються випадки, коли глибокі вчені 

та дослідники ставали жертвою ілюзії стосо-

вно другорядності етичного інтересу та його 

поверхової розробки, до створення якої при-

четний сам мислитель. Прикладом є «Істори-

чний словник Декарта та картезіанської філо-

софії» 2015 року, де відсутня як стаття, так і 

взагалі увага до специфіки тлумачення мора-

лі у спадщині Декарта. [13].  
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 Прим. Проявом поширеності редукова-

ного тлумачення етичного вчення Декарта в 

дослідницькій літературі є його рецепція од-

ним з авторитетних дослідників етики та іс-

торії філософії Гусейновим А.: «Этика Ново-

го времени ориентировалась на идеал науч-

ности и на науку как идеал; она к тому же 

утверждала себя в противостоянии теологи-

ческому пониманию морали… Декарт огра-

ничился временными правилами морали, по-

скольку не смог найти истинный принцип 

поведения» [3, с.22]. 

До числа дискусійних тлумачень базової 

інтенції спадщини Декарта належить редук-

ція етики до техніки. Означена позиція має 

місце в текстах учня М. Гайдеґґера Бофре Ж 

«В сущности, цель господства и владения, 

актуальность которого он провозглашает, – 

это в конечном счете «самая высокая и самая 

совершенная мораль»» [1, с.49-50]. 

Споріднений підхід поверхового тлума-

чення природи людини як втілення раціона-

льності належить Хофману П., який один з 

перших англомовних дослідників розпочав 

вивчення антропології Декарта. Окреслюючи 

власне бачення, він вважає за доцільне озна-

чати її своєрідність як «моральної психоло-

гії», куди включає пасії та волю людини. 

Маючи на увазі наголошення ним на істотно-

сті пасій для природи людини [8, р.236], не-

можливо погодитися з тенденцією редукціо-

ністського ототожнення сутності людини з 

розумом [8, р.199-200].  

Серед числа останніх публікацій, присвя-

чених антропології Декарта, на окрему увагу 

заслуговує стаття авторитетного вченого 

Стефана Гаукрогера "Просвітницький крити-

цизм про антропологію Декарта» ’ [9, р.261-

266]. І хоча він на початку статті заперечує 

наявність у Декарта антропології в узагаль-

нюючому значенні цього слова – «Декарт не 

пропонує антропологію в цьому узагальню-

ючому значенні») [9, р.261], його публікація 

заслуговує на уважне ставлення, оскільки 

містить ряд глибоких думок та констатацій. 

Зокрема, справедливо зауважує автор, хоча 

при поверховому знайомстві з текстами Де-

карта виникає ілюзія щодо наявності конфлі-

кту між трактатом «Людина» та «Медитація-

ми», більш уважний погляд засвідчує їх зв'я-

зок та спадкоємність [9, р.261-262], що 

уможливлює кваліфікувати його підхід як 

визнання наскрізного характеру антропологі-

чного інтересу. Аргументом на користь 

останньої тези є зокрема акцентування авто-

ром статті ключової ролі антропології в ході 

становлення цілісного бачення спадщини 

великого француза. Зокрема мова йде про 

змістовну спадкоємність ранніх та пізніх тек-

стів мислителя, тобто трактату «Людина» та 

«Принципи філософії» і «Пасій душі». Наве-

демо цей фрагмент в силу його важливості 

для нашого дослідження. «Я пропоную, – 

пише він, – читати трактат «Людина» як та-

кий, що забезпечує матеріал для V частини 

«Принципів», і такий, що веде до VI частини, 

матеріал, котрий забезпечує матеріалом «Па-

сії душі», в яких має місце рух від фізіології 

до психології, і в листуванні з Елізабет, де 

має місце рух від психології до моралі» [9, 

р.266]. 

Попри позірну аргументованість та пере-

конливість домінуючих нігілістичних підхо-

дів оцінки творчого спадку Декарта, з пози-

цій сучасної науки вони виглядають як сум-

нівні та безпідставні. Один з чинників цього 

нігілізму – нехтування кардинально новим 

баченням спадщини Картезія – її ідейного 

багатства та невичерпних глибин значною 

мірою є результатом революції в декартоз-

навстві, котра відбувається протягом остан-

ніх п’ятдесяти років. До числа принципово 

нових перспектив, котрі вона відкриває перед 

дослідниками Декарта, належить визнання 

ґрунтовності, цілісності філософської спад-

щини мислителя, до розуміння якої ми сьо-

годні лише наближаємося. На підтвердження 

останньої тези доречно навести думку один з 

сучасних найбільш глибоких та авторитетних 

дослідників спадщини Декарта французький 

філософ Жан-Люк Марйона. На його переко-

нання «Декарт залишається одним з наших 

найближчих сучасників» [11, р.352]. Значи-

мість тези про змістовну спорідненість спад-

щини Декарта з сьогоденням автор вважає 

однією з передумов осягнення як його геніа-

льних ідей, так і нинішніх реалій. А тому ви-

знає за доцільне повернутися до означеної 

тези на сторінках наступної праці, наголо-

шуючи на принциповій неспроможності ви-

вести своєрідність ідейного багажу мислите-

ля за допомогою посилань на зовнішні обста-

вини та детермінанти. Картезій як оригіналь-

ний мислитель може та має бути осягнутий у 
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всій своїй самобутності виключно з самого 

себе – наголошує Марйон як прихильник фе-

номенології: «Декарт не належить Франції 

(Голландії та Баварії) чи будь-кому іншому; 

він зобов’язаний лише своїй власній несподі-

ваній появі» [16]. 

На сьогодні очевидна упередженість та 

фрагментарність тлумачення текстів Декарта 

як епізодичного звертання до проблеми при-

роди людини та окремих афоризмів стосовно 

етичних проблем. В даному контексті слуш-

но привернути увагу до одного з приватних 

листів (Шаню від 15 червня 1646 року), де 

він акцентує а) істотність світоглядної про-

блематики та б) наявність глибоких внутріш-

ніх змістовних зв’язків між питаннями про 

природу людини як сущого та проблемою 

належних засад її існування: «…найбільш 

надійний шлях у проясненні питання про те, 

як ми маємо жити полягає в тому, щоб попе-

редньо прояснити питання хто ми є, в якому 

світі ми живемо, хто є творець цього світу 

або хто створив будинок, в якому ми живе-

мо» [6, АТ VІ: 442]. 

Декарт з ентузіазмом повідомляє про до-

сягнення «задовільних висновків» в ході роз-

робки етичного проекту, а саме – встанов-

лення «надійного фундаменту моральної фі-

лософії» в вигляді ґрунтовної розробки про-

блеми природи людини, котра досі була від-

сутня в сфері його інтересів – «детальне 

знання природи людини, котре я досі не об-

говорював» [6, АТ VІ: 442-443]. 

Прим. В ході дослідження картезіанської 

етики як складової його філософської систе-

ми дослідники справедливо наголошують на 

її ключовій ролі як детермінанта стосовно 

інших частин спадщини, нехтуючи антропо-

логічним підґрунтям. Більше того, коли мова 

йде про природу людини, то вона згадується 

для окреслення антиподу т.з. Декарта: «… 

його антропологічний вихідний пункт не є 

концепція природи людини, опутаної первіс-

ним гріхом або розірваної між природними 

спонуканнями та свободою», окреслюючи 

власну позицію Декарта, вона уникає поняття 

природа людини [15, p.178].  

Оптимізму та ентузіазму в ході дослі-

дження антропологічного проекту Декарта 

додає публікація ґрунтовного збірника розві-

док (два десятки статей), присвячених осми-

сленню наявності та істотності антропологі-

чного інтересу в тексті трактату «Людина», а 

саме – «Декартівський трактат про людину та 

його рецепція» [7].  

Знайомство з дослідницькою літературою 

засвідчує поширеність поверхової рецепції 

основних чинників становлення антропологі-

чного проекту Декарта та його роль в обґрун-

туванні етики.  

Мета дослідження 

Мета статті – окреслення та осмислення 

укоріненості антропологічного проекту Де-

карта в науковій революції чинників станов-

лення антропологічного проекту Декарта, що 

передбачає послідовне розв’язання таких за-

дач: а) акцентувати, результатом чого є образ 

людини як втілення розуму; б) наголосити на 

переході Декарта до цілісного бачення при-

роди людини як передумові розробки етики. 

Виклад основного матеріалу 

Аналізуючи чинники становлення антро-

пологічного проекту Декарта, перш за все 

варто зосередити увагу на особливостях су-

часного бачення його укоріненості в науковій 

революції. Радикальні зміни сьогодення су-

проводжуються істотними зрушеннями в ре-

цепції усталеного та, здавалось би, незмінно-

го минулого. Донедавна образ філософії Но-

вого часу в літературі супроводжувався лише 

згадками про гносеологію, бездушний раціо-

налізм, інструментальний дегуманізований 

розум як провісник техногенної цивілізації.  

В дослідницькій літературі останнього ча-

су все більш зримо увиразнюється тенденція 

тлумачення Нового часу як періоду фунда-

ментальних трансформацій в способі людсь-

кого існування, що детермінує актуалізацію 

проблеми природи людини. Увага до означе-

них змін зумовлює перегляд усталених 

штампів стосовно техноморфного характеру 

філософування Нового часу. Зокрема про-

блематичною стає екстраполяція методології 

природничих наук на всі сфери реальності, 

включаючи суспільне життя та природу лю-

дини. 

Наслідком означених трансформацій є 

втрата переконливості та очевидності хрес-

томатійної тези про орієнтацію філософуван-

ня на фізику як ідеал наукового знання. Досі 
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простий та очевидний зміст поняття природи 

демонструє свою проблематичність та амбі-

валентність, оскільки все більш явною є фра-

гментарність та недостатність вузького смис-

лу слова. А отже, все більш запитаним є пе-

рехід до широкого значення слова природа.  

Прим. Ґрунтовні дослідження специфіки 

власне картезіанського розуміння природи 

вже достатньо давно зафіксували другоряд-

ність для нього вузького значення поняття 

природи як теоретичної моделі, оскільки во-

но не узгоджується з вимогою цілісного ба-

чення світу в філософії. «З т.з. історії філо-

софії найбільш цікавим моментом є повне 

зникнення картезіанського першого поняття 

природи – природи не як даної в досвіді то-

тальності, а як теоретичної моделі; нарешті 

сам Декарт знаходить його непривабливим, 

скоріше всього тому, що воно не дозволяє 

осягнути цілісність філософії» [14, р.162]. 

Ключова роль поняття природа в спадщи-

ні Декарта більш явною, якщо ми приймемо 

до уваги його кореляцію з тлумаченням го-

ловних моментів вчення мислителя – базової 

інтенції (правомірність техноморфної інтер-

претації), наявність та істотність антрополо-

гічного проекту та етики, правомірність ква-

ліфікації його т.з. як втілення інструменталь-

ного розуму тощо.  

Прим. Традиційне редукціоністське тлу-

мачення суб’єктивності людини у вченні Де-

карта в контексті діяльнісної парадигми Но-

вого часу постає як знеособлений внутрішній 

світ. Означений момент в філософській думці 

постає як очевидна та аксіоматична істина, 

котра не передбачає аргументації. (Дивись 

наприклад Рікер Поль «Сам як інший» [4, с. 

12]. Інша форма наголошення на знеособле-

ності внутрішнього світу людини в контексті 

філософування Нового часу – теза про відсу-

тність живої людини у вченні Декарта. 

«…епоха Відродження … є епохою по-

декартівськи раціоналістичною. Жодної жи-

вої людини всередині її універсуму, попри 

всю неначе б то її людяність, немає» – ствер-

джує Тарас Возняк [2, с. 116]. 

Аналізуючи чинники нігілізму в історико-

філософській рецепції спадщин Декарта, лег-

ко зауважити головну роль поняття природи 

в вузькому значенні слова. Кожен, хто зна-

йомився з текстами мислителя, з власного 

досвіду знає, як важко подолати спокусу бук-

вальної рецепції тези про орієнтацію на фізи-

ку як ідеал наукового знання. В якості не-

спростовних аргументів в пам’яті постають 

тексти «Світу», «Дискурсії про метод», 

«Принципів філософії». Переконливість 

означеної тези засвідчує зокрема і текст 

Вступу 1647 року з акцентуванням централь-

ної ролі фізики як стовбура дерева, від якого 

походять інші науки. Додатковим та незапе-

речним аргументом на користь відданості 

науковому баченню світу є відомий приват-

ний лист Декарта, котрий прийнято друкува-

ти як Вступ до останнього прижиттєвого 

твору – «Пасій душі» (за винятком російсь-

кого видання), в якому мова йде про намір 

розглядати пасії як синонім внутрішнього 

світу людини з точки зору фізики.  

Детермінанти формування вузького розу-

міння змісту поняття природи безпере серед-

ньо зумовлені взаємодією двох чинників, а 

саме – а) наївне тлумачення картезіанського 

осмислення наукової революції, б) упере-

дженість сучасного способу філософування 

стосовно метафізики. В першому випадку 

поверхове бачення підходу Декарта до тлу-

мачення наукової революції зводиться до 

пошуків безсумнівного, достовірного начала 

та розбудові на його базі нової картини світу. 

Осмислюючи та окреслюючи варіанти більш 

глибокого бачення чинників становлення на-

укової картини світу, варто зосередитися на 

доцільності її метафізичної інтерпретації. 

В дослідницькій літературі останнього ча-

су все більш чітко увиразнюється тенденція 

виходу за межі образу філософії Декарта як 

гносеології та наголошення на значимості 

метафізики, етики, антропології. Передумо-

вою більш глибокого розуміння спадщини 

Декарта як цілісної системи є увага до тих 

метафізичних припущень, котрі лежать в її 

основі. На даний момент метафізика Декарта 

отримала глибоке осмислення як онто-тео-

логія, тобто як спадкоємиця середньовіччя в 

текстах Ж.Л. Марйона. Що ж стосується ме-

тафізики, пов’язаної з науковою революцією, 

то вона ще чекає своїх дослідників. А без неї 

неможливо відповісти на питання про той 

фундамент, на якому стало можливим карте-

зіанське бачення антропології, етики, метафі-

зики.  

Прим. До числа аргументів на користь те-

зи щодо важливості власне новоєвропейської 
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форми метафізики, пов’язаної з науковою 

революцією та становленням антропології 

належить недвозначна назва першої метафі-

зичної частини «Принципів» – «Про основи 

людського пізнання» Як справедливо заува-

жує Цві Бієнер в докторській дисертації, мо-

ва йде про спосіб наголошення на істотності 

антропології для метафізики Декарта: «Звіс-

но, – зауважує автор, – не дивлячись на схо-

жість тем аристотелівсько-схоластичної та 

картезіанської метафізики, перша частина 

«Принципів» вийшла під новою назвою, яку 

ми не можемо ігнорувати. Декарт назвав цю 

частину не «Про принципи метафізики», але 

«Про принципи людського пізнання»» [5, 

р.111].  

Пояснюючи далі позицію Декарта, автор 

справедливо наголошує на базовій значимос-

ті антропологічного виміру наукових знань в 

новому типі метафізики. Наведемо кілька 

найбільш яскравих та недвозначних місць: 

«Іншими словами, домінантна, можливо на-

віть визначальна функція метафізики в цьому 

тексті полягає втому, щоб підготувати ґрунт 

для істини в науках на шляху специфікації 

тих з наших внутрішніх концептів, котрі ми 

можемо правильно використати в цих науках 

і визначити, в яких істинах вони мають бути 

визнані. Цей проект напевне стосується дже-

рел людських знань» [5, р.112]. 

В ході аналізу чинників становлення но-

вого типу метафізики доцільно зосередити 

увагу на контексті актуалізації проблеми 

природи людини, а саме – на першій науко-

вій революції та гіпотезі Коперніка. Схема-

тично окреслюючи означений вплив, варто 

зауважити руйнацію граничних засад світо-

будови універсуму, освячених авторитетом 

церкви та можливість обґрунтування 

об’єктивних знань в формі звертання до при-

роди людини. Доцільність останнього кроку 

стає більш явною, якщо ми згадаємо, що лю-

дина є істотою, котра в ієрархії світобудови 

найбільш наближена до Бога, а тому є най-

більш ймовірним кандидатом на роль вихід-

ного пункту в ході пошуку істинних знань. 

Але на цьому шляху перед людиною постає у 

всій своїй гостроті драматичне питання – за 

яких умов вона як недовершена істота може 

виступати в ролі наріжного каменя 

об’єктивного знання? Інакше кажучи, оскіль-

ки суттєвою перешкодою розбудови 

об’єктивної картини світу є слабкість приро-

ди людини, то ключовою передумовою її ре-

алізації є подолання цієї вади. Результатом 

вдосконалення природи людини є її спромо-

жність попри власну обмеженість виступати 

в ролі наріжного каменя та міри всіх речей. 

Найбільш виразно наявність глибокого інте-

ресу до шукання наріжного каменя нової сві-

тобудови засвідчує текст «Медитацій», де 

Декарт звертається до образу Архімеда.  

Здавалось би, мова йде про експлікацію та 

осмислення наукової безсторонньої істини, 

котра жодним чином не пов’язана з приро-

дою людини та способом її існування. Але 

уважне ставлення до текстів мислителя до-

зволяє пересвідчитися в хибності поперед-

ньої констатації. Формою увиразнення тези 

про антропологічну проблематику як свого 

роду осердям філософування Декарта є пер-

ша назва «Дискурсії» – «Проект всезагальної 

науки, котра спроможна підняти природу 

людини на більш високий щабель досконало-

сті». (на чому мислитель наголошував у при-

ватному листі до Мерсена в березні 1636р.) 

[АТ І: 340]. 

В контексті наукової революції слабкість 

людської природи для Декарта асоціюється з 

суб’єктивністю та чуттєвістю як перешкода-

ми на шляху до істини. А тому окреслюючи в 

тексті «Дискурсії» власне бачення цілісності 

образу світу, котре має увінчуватися осмис-

ленням природи людини, він приймає її до 

уваги лише фрагментарно – як агент, суб’єкт 

пізнання, тобто як спостерігач [6, АТ VI: 42]. 

Відповідно, коли мова йде про вдосконален-

ня природи людини, то остання приймається 

до уваги лише як раціональна істота, а її іде-

алом та орієнтиром є набуття нею здатності 

«не втрапляти в заблуду» («Дискурсія» та 

«Медитація»). [AT VII:62]. 

Досі ми спостерігали детермінуючий 

вплив контексту наукової революції на тлу-

мачення природи людини в текстах Картезія, 

котре є абстрактним та фрагментарним. Але 

потужний геній Декарта проявляється не ли-

ше в пошуку власної відповіді на виклики 

часу щодо розбудови вчення про природу 

людини як суб’єкта пізнання, але й у виході 

за межі уявлень про редукованість природи 

людини до інтелекту, детермінованого пот-

ребою змістовної розробки проблем етики. 

Передумовою конструктивної розробки 
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останньої є вихід за межі поверхового бачен-

ня людини як носія розуму та перехід до а) 

філософського осмислення цілісності приро-

ди людини як синтезу ума, тіла та пасій, б) в 

тлумачення форм самореалізації людини, 

означуваних поняттями щастя, радість, задо-

волення. Інакше кажучи, тут доцільно акцен-

тувати увагу на важливості одного з наскріз-

них в творчій спадщині мислителя прагнень, 

а саме – прагнення цілісної розбудови карти-

ни світу, починаючи з бездушної математи-

зованої природи через вчення про неживу та 

живу природи до людини як вершини приро-

ди та етики як теорії її належної поведінки. 

Спадщина Декарта дає можливість прослід-

кувати основні етапи еволюції його позиції 

від схематичного бачення в тексті «Світу» 

(котрий включав в себе трактат «Людина» як 

останню главу) через «Дискурсію» по 

«Принципи філософії» зі знаменитим Всту-

пом 1647 року. Останній, як відомо, містить 

образну ілюстрацію цілісності філософії в 

вигляді розгалуженого дерева, стовбуром 

якого є фізика, а інші галузі знань (медицина, 

механіка та етика) є похідними від неї. Для 

нас особливу цінність має інший, відмінний 

від попереднього, варіант окреслення Декар-

том основних компонентів системи, де акце-

нтується присутність людини як специфічної 

частки природи та отримання корисних для 

неї знань: «природи… людини, … інші нау-

ки, котрі корисні для людини» [AT IX:14].  

Мова йде про інший, відмінний від задачі 

обґрунтування результатів наукової револю-

ції, ряд чинників, котрі детермінували зміс-

товне осмислення антропологічної проблема-

тики у спадщині Декарта. Варто ще раз звер-

нути увагу на текст листа Шаню від 15.06. 

1646 року, де наголошується на новаторсь-

кому характері проблеми природи людини, 

сполученої з проблемами моралі. 

Перехід до цілісного, синтетичного ба-

чення проблеми природи людини найбільш 

виразно окреслений в текстах мислителя дру-

гої половини 40-років. В 1647 році філософ в 

листі до французького перекладача, відомому 

як передмова до «Принципів філософії», не-

двозначно проголошує, що розробка доско-

налої етичної системи – «la plus parfaite» – 

має увінчувати його філософію: «під «мо-

раллю» я розумію досконалу моральну сис-

тему, котра припускає вичерпне знання всіх 

інших наук та являє собою граничний рівень 

мудрості» [AT IXB: 14]. Ця наука про мо-

раль, згідно з Декартом, є найбільш істотною, 

невід’ємною частиною «дерева знань» [AT 

IXB: 14]. 

Особливу значимість для нас мають ті 

епізоди, котрі демонструють принципове ро-

змежування з цінностями та ідеалами приро-

дознавства. Найбільш концентрована форма 

їх фіксації – текст «Пасій душі». В ньому мо-

ва йде про визнання обмеженості можливос-

тей теоретичного розуму в осягненні приро-

ди речей та природи людини, тобто про не-

можливість повного, вичерпного пояснення 

причин душевних явищ. «Сприйняття, котрі 

ми відносимо лише до душі, є ті, дії чий 

ефект ми відчуваємо ніби в самій душі та 

щодо найближчої причини яких, ми, як пра-

вило, не знаємо навіть приблизну причину» 

[АТ ХІ: 348]. 

Розкриваючи нижче чинники означеної 

таємничості природи пасій, Декарт наголо-

шує на особливому характері їх природи, 

тобто істотній відмінності тих двох категорій 

речей, котрі в свій час було виокремлено ним 

в «Правилах» – чисто інтелектуальні та чисто 

матеріальні. (правило 12). Тут же мова йде 

якщо не про відкриття, то принаймні про ак-

центування своєрідності третьої категорії 

речей, котра є предметом дослідження в ході 

осягнення пасій, а саме – про субстанційний 

союз душі і тіла. Специфіка останніх прояв-

ляється в темноті та невиразності. «…пасії 

належать до числа тих сприйняттів, котрі 

внаслідок тісного зв’язку душі з тілом пос-

тають як темні та невиразні» [АТ ХІ: 349-

350]. Наслідком означеної таємничості при-

роди пасій є факт неоднозначного зв’язку 

причини і наслідку, тобто непередбачува-

ність пасій. «Як же одна й та ж сама причина 

може викликати у різних людей різноманітні 

пасії?» [АТ ХІ: 359]. 

В ході звертання до тексту «Пасій» варто 

відзначити специфіку позиції Декарта в ході 

осмислення наскрізної для його творчості 

проблеми – чим людина має керуватися в 

своєму житті. Тут, на відміну від поперед-

нього періоду, ключова увага зосереджується 

на емоційності людини, тобто на пасіях. В 

§211 тексту мислитель однозначно наголо-

шує – на належності їх до основних моментів 

природи людини. Остання, для нього, будучи 
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за своєю природою пристрасною істотою, 

багато в чому залежить від власних пасій. 

Люди від природи схильні до душевних рухів 

радості, милосердя, страху та гніву. Довіра 

до пасій та життя згідно з ними в переважній 

більшості випадків сприймаються людьми 

настільки наївно та некритично, що, на жаль, 

мало-хто з людей достатньо підготовлений 

для боротьби з пасіями будь-якого роду «всі 

ці пасії… є за своєю природою корисні… є 

лише кілька людей, котрі достатньо підгото-

влені в такий спосіб до боротьби з випадко-

востями життя» [АТ ХІ: 486-487].  

Аналізуючи мотиви критичного ставлення 

в пізніх текстах Декарта до образу філософії 

як гносеології, варто акцентувати увагу на 

тісну сполученість для нього антропоцентри-

зму та образу раціональної світобудови. Ре-

зультатом є дистанціювання від прозорого 

для розуму світу та реабілітація чудесного та 

таємничого. В означеному контексті визнан-

ня нескінченості всесвіту передбачає відмову 

від природної схильності сприймати себе як 

центр всесвіту, тобто критику наївного уяв-

лення про людину як міру всіх речей, а саме 

– наївності антропоцентристського бачення 

доцільності. Мова йде про те, що природі 

людини є «джерело нескінчених даремних 

хвилювань та тривог» (лист до принцеси Елі-

забет 15.09.45р.) [АТ ІV: 292].  

Окрема людина для Декарта є не Робінзо-

ном, а часткою Всесвіту та виступає предста-

вником спільноти, чиї інтереси мають домі-

нувати над нашими власними. А отже, від-

межування та неприйнятність т.з. егоїзму, що 

ґрунтується на антропоцентризмі: «… кожен 

з нас є персоною, відмінною від інших, чиї 

інтереси відповідно в певний спосіб відмінні 

від інтересів решти світу, ми все ще маємо 

думати, що ніхто з нас не може існувати са-

мостійно і кожен з нас реально є однією з 

багатьох часток універсуму… І інтереси ці-

лого, кожен з нас є частиною, завжди пови-

нен віддавати перевагу йому над окремими 

персонами…» [АТ ІV: 294].  

Ті з наших пасій, котрі представляють 

благо як щось набагато більше, ніж воно є 

насправді, є ті задоволення тіла, котрі ніколи 

не тривають як такі духовні або як ті котрі є 

більшими в наших передбаченнях. Інакше 

кажучи, мова йде про доцільність відмови 

культивування укорінених в тілесності лю-

дини пасій. «Ми маємо бути дуже уважними 

до того, що те, коли ми відчуваємо деякі па-

сії, ми маємо підозріло оцінювати наші су-

дження доти, доки вони не заспокояться, і не 

дозволяти вводити себе в оману за допомо-

гою хибної видимості благ цього світу» [АТ 

IV:296].  

Поглиблене осмислення картезіанського 

вчення про пасії не входить в наші плани. 

Вони для нас важливі як а) форма оприяв-

нення субстанційного союзу ума і тіла, б) 

котрий є свідченням виходу мислителя за 

межі бачення природи людини як безтілесно-

го носія абстрактного розуму.  

Новизна 

Автори виходять з незадовільності повер-

хового тлумачення антропології Декарта, де 

людина приймається до уваги як носій абст-

рактного розуму, а етика – як сукупність кі-

лькох простих правил. Чинники домінування 

редукованого образу людини в дослідницькій 

літературі пропонується пов’язувати з повер-

ховою рецепцією наукової революції. Автори 

акцентують увагу та наполягають на необ-

хідності прийняти до уваги вихід Декарта за 

межі поверхової рефлексії наукової револю-

ції в ході пошуку відповіді на виклик часу, 

пов’язаний з радикальною трансформацією 

світу та людини, що зумовлює актуалізацію 

проблеми належного способу існування лю-

дини (По якому шляху я піду?). В ході зміс-

товного осмислення останньої проблеми Де-

карт виходить за межі гносеології та перехо-

дить до цілісного бачення природи людини.  

Висновки 

Як засвідчує проведений аналіз, хибно та 

безпідставно з позицій сучасної науки квалі-

фікувати т.з. Декарта як представника без-

душного раціоналізму та рупор інструмента-

льного дегуманізованого розуму, тобто як 

провісника техногенної цивілізації. Філософ-

ська спадщина Декарта може та має бути 

осмислена як цілісна розгалужена система 

знань, до числа основних компонентів якої 

належить антропологічний проект. В ході 

шукань чинників становлення останнього 

доцільно зосередитися на ґрунтовному осми-

сленні наукової революції. Звертання до тек-
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стів мислителя засвідчує – в основі тлума-

чення людини як носія абстрактного розуму 

лежить поверхова рецепція наукової револю-

ції. Але означена версія антропологічного 

проекту не вичерпує вкладу Декарта в осми-

слення природи людини. Тексти мислителя 

переконливо свідчать, що він а) долає його 

первісну обмеженість в вигляді орієнтації на 

ідеали деантропологізованого та деперсона-

лізованого природничого знання та перехо-

дить до цілісного розуміння природи людини 

як синтезу ума, тіла та пасій як фори оприяв-

нення їх субстанційного союзу, б) окреслює 

та зберігає оригінальну власну інтенцію фі-

лософських шукань, котра виглядає як інди-

відуально-особистісна спрямованість. , котра 

детермінує та потреби змістовної розбудови 

етики, що зумовлює подолання гносеологізо-

ваної версії природи людини та її цілісного 

осягнення як синтезу ума, тіла та пасій як 

форми оприявнення їх субстанційного союзу. 

Перспективи подальших досліджень ми схи-

льні пов’язувати зі змістовною розробкою 

започаткованого Декартом нового типу ме-

тафізики, сконцентрованого на осмисленні 

наукової революції.  
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АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ КАК ОСНОВАНИЕ 

КАРТЕЗИАНСКОЙ ЭТИКИ 

Цель статьи – очертить условия становления антропологического проекта Декарта, что предполагает 

осмысление форм его укорененности в научной революции, результатом чего является а) образ человека как 

воплощение абстрактного разума, б) выход за его пределы и переход к целостному постижению природы 

человека в ходе содержательной разработки этики. Новизна. Автор исходит из неудовлетворительности 

поверхностного истолкования антропологии Декарта, где человек принимается во внимание преимуще-

ственно как воплощение абстрактного разума, а этика – как совокупность нескольких простых правил. 

Предпосылкой доминирования редуцированного образа человека в исследовательской литературе является 

поверхностная рецепция влияния научной революции. Автор настаивает на необходимости принять во вни-

мание факт выхода Декарта за пределы гносеологии, обусловленный актуализацией проблемы должного 

способа существования человека. Выводы. В основании редуцированного истолкования природы человека 

как воплощения абстрактного разума и этики как совокупности простых правил лежит поверхностная ре-

цепция отношения Декарта к научной революции. Внимательное отношение к текстам мыслителя подтвер-

ждает факт его выхода за пределы наивности в истолковании влияния научной революции и переход как к 

целостному видению природы человека, так и содержательной разработке проблем этики. 

Ключевые понятия: Декарт; антропологический проект; научная революция; этика; природа человека; 
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ANTHROPOLOGICAL PROJECT AS A BASIS OF CARTESIAN ETHICS 

The purpose of the article is to determine and understand the conditions of the anthropological project devel-

opment by Descartes. It implies the necessity to conceive its entrenched forms in scientific revolution, which leads 

to a) a human as an embodiment of some abstract mind, b) its transcendence, as well as the possibility to penetrate 

into a human nature in the course of ethics development. Originality. According to the author, the anthropological 

interpretation of Descartes is not profound, since a human is taken as embodiment of abstract mind, and ethics is a 

set of some simple rules. The impact of scientific revolution, which was not well perceived, leads to the domination 

of a restricted understanding of a human in research literature. The author insists on taking into account the fact that 

Descartes was beyond epistemology due to the topical issue concerning a proper mode of life. Conclusions. The 

incomprehensive interpretation of the attitude of Descartes to scientific revolution causes restricted understanding a 

human nature as abstract mind embodiment and ethics as a set of simple rules. Thorough analysis of the thinker's 

texts proves his profound interpretation of scientific revolution impact and integrated vision of a human nature, as 

well as significant development of ethical issues. 
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ІДЕЯ ОСОБИСТОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ В ФІЛОСОФІЇ 

ПРОСВІТНИЦТВА 

Мета роботи. Визначити основні напрями та способи філософської легітимації ідеї особистого самовизна-

чення, як фундаментальної та наскрізної ціннісної інтенції західної культури, в контексті її просвітницької па-

радигми. Методологія. Основоположними для даного дослідження стали історичний і логічний методи, вико-

ристання яких дозволило теоретично реконструювати культурно-історичний контекст та філософсько-

теоретичні засади осмислення та легітимізації ідеї особистого самовизначення як феномена західної культури 

доби Просвітництва. Автор при цьому спирався на власну теоретичну модель на зразок “ідеального типу” 

М.Вебера, створену на підставі методів узагальнення, абстрагування та ідеалізації, що дозволило представити 

феномен індивідуалізму в максимально узагальненому вигляді як систему ціннісних орієнтацій особистості, 

сутнісне ядро якої складає прагнення індивіда до збереження власної неповторності та незалежного самовизна-

чення. Наукова новизна. У ході історико-філософської реконструкції показано, як саме філософія Просвітниц-

тва створювала духовні засади модернізації європейської культури, зокрема, на шляхах визнання її прав на 

власну ініціативу і суверенність, її індивідуальної своєрідності як суспільного блага, раціоналізації та поши-

рення ідеї політичної, економічної і духовної незалежності особистості. Істотно, що ідея самовизначення осо-

бистості в просвітницькій філософії корелює не лише з визнанням природних прав людини, а з пошуками шля-

хів її включення до системи чинного права, умов гармонізації приватних і суспільних інтересів. Висновки. У 

філософії Просвітництва був зроблений дуже важливий, у плані подальшого становлення ідеї особистого само-

визначення, крок щодо її раціоналізації – розмежування свободи і сваволі, усвідомлення того, що необхідною 

умовою дійсно вільного самовизначення особи є вміння керувати власними пристрастями і будувати своє життя 

на раціональних засадах, здатність відмовлятися від проявів надмірного егоїзму, погоджувати власні інтереси з 

інтересами інших, суспільства взагалі. Всі ці ідеї знайшли своє вираження у філософсько-правовій системі лі-

бералізму, яка, виникнувши внаслідок синтезу концепцій індивідуалізму і раціональності, і стала світоглядною 

основою модернізації західної цивілізації. 

Ключові слова: філософія Просвітництва; ідея особистого самовизначення; індивідуалізм; філософська легі-

тимація 

 

Актуальність теми дослідження 

Поглиблення та ускладнення процесів гло-

балізації, поступова модернізація багатьох 

країн постсоціалістичного простору вимагають 

ретельного осмислення європейського досвіду 

модернізації, у тому числі її ціннісних засад. 

Безумовно важливим, хоч і неоднозначним за 

своїми наслідками, етапом у цьому тривалому 

процесі була епоха Просвітництва. Саме в її 

контексті набувають свого радикального і, на 

великий рахунок, модерного втілення найваж-

ливіші «геноми» європейської культури, у 

тому числі ідея особистої автономії та самови-

значення, що знайшли своє концептуальне 

вираження в принципі індивідуалізму в його 

ліберально-гуманістичному тлумаченні. З ін-

шого боку, серед західних дослідників поши-

рюється думка, за якою практично всі сучасні 

фундаменталістські релігійні рухи, що супро-

воджують глобалізацію, є своєрідними «шта-

мами» розтягнутої у часі реакції на головні ідеї 

того ж таки Просвітництва [16]. Насамперед, 

на ідеї свободи думки та переконань, віротер-

пимості та толерантності до Іншого. Тобто на 

ідеї, які і утворюють ядро принципу індивіду-

алізму Саме тому дискусії з приводу останньо-

го, його сутності, історичної ролі та перспек-

тив, у тому числі в контексті глобалізації, то-

чаться як і раніше і навряд чи коли припинять-

ся з огляду на непроминальний характер про-

блеми співвідношення індивідуального та уні-

версального. На Заході у тому чи іншому кон-

тексті – культурологічному, соціально-
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політологічному, морально-етичному тощо до 

неї звертаються К.-О. Апель, Ю. Габермас,  

Л. Дюмон, Ч. Колман, К. Лєфор, Д. Майєрс,  

А. Петіта, Дж. Роулз, Ч. Тейлор, Ж.-Б. Фуко, 

М. Шпіндель та інші дослідники, що служить 

свідченням багатоаспектності та укоріненості 

цього феномена в одвічних структурах при-

наймні західної культури. Виразне посилення 

інтересу до феномена індивідуалізму спостері-

гається і в країнах постсоціалістичного прос-

тору, зокрема в дослідженнях К. Байчинської, 

М. Данілової, Г. Ділігенського, Ю. Замошкіна, 

Б. Капустіна, В. Красикова, С. Матвєєвої,  

О. Рябова та інших. І це цілком природно, 

оскільки процеси суспільного реформування, 

що поступово відбуваються в цих країнах, з 

необхідністю ведуть до суттєвих змін у систе-

мі ціннісних орієнтацій особистості, у тому 

числі до поширення індивідуалізму [2] і, від-

повідно, до спроб їх теоретичного осмислення. 

Щодо вітчизняної думки, то і тут, під впливом 

зазначених процесів, питання, що мають без-

посереднє відношення до теми індивідуалізму, 

в тому чи іншому контексті піднімаються в 

працях І. Бичка, Є. Головахи, І. Лисого,  

О. Пахльовської, М. Поповича, В. Пронякіна, 

І. Старовойта, В. Табачковського, та інших 

дослідників. Нові перспективи в ході дослі-

дження нашої проблематики відкриває автор-

ський підхід, розроблюваний А. Малівським, 

котрий ставить та успішно вирішує задачу 

виокремлення та експлікації антропологічного 

підґрунтя в філософській думці фундатора 

Нового часу Рене Декарта. Багатообіцяючими 

зокрема є висновки, в яких автор аргументова-

но стверджує ключову роль антропологічної 

проблематики в задуманій Декартом філософ-

ській системі. «Рассуждения о человеке и его 

природе так или иначе присутствуют во всех 

философских текстах Декарта» [8, с.61]. По-

при безумовну значущість відповідних рефле-

ксій слід, разом з тим, визнати практичну від-

сутність у вітчизняній літературі розвідок, 

спеціально присвячених аналізу способів легі-

тимації принципу індивідуалізму в контексті 

західної культури періоду, що безпосередньо 

передує і закладає підґрунтя для її подальшої 

модернізації. Зрозуміло, що відсутність таких 

розвідок суттєво ускладнює поширення та 

легітимацію відповідних цінностей на вітчиз-

няних теренах, а відтак гальмує власне модер-

нізаційні процеси в Україні.  

Мета дослідження 

Мета статті полягає в окресленні основ-

них моментів ідеї особистого самовизначення 

(як фундаментальної та наскрізної ціннісної 

інтенції західної культури) в епоху Просвітни-

цтва.  

Методологічною основою статті є історич-

на спадщина західної філософської думки, а 

також розвідки сучасних вітчизняних та захід-

них дослідників. Основоположними для дано-

го дослідження стали історичний і логічний 

методи, використання яких дозволило теоре-

тично реконструювати культурно-історичний 

контекст та філософсько-теоретичні засади 

осмислення та легітимізації ідеї особистого 

самовизначення як феномена західної культу-

ри доби Просвітництва. Автор при цьому спи-

рався на власну теоретичну модель на зразок 

“ідеального типу” М.Вебера, створену на підс-

таві методів узагальнення, абстрагування та 

ідеалізації, яка дозволила представити фено-

мен індивідуалізму в максимально узагальне-

ному вигляді як систему ціннісних орієнтацій 

особистості, сутнісне ядро якої складає праг-

нення індивіда до незалежного самовизначен-

ня і самоврядування.  

Виклад основного матеріалу 

Передумовою осмислення ідеї особистості 

в добу Просвітництва є увага до контексту її 

становлення. Одне з головних завдань Просві-

тництва – обґрунтуванню та легітимації при-

ватного інтересу представників нового – бур-

жуазного суспільства. Цілком природно, що 

визнання законності цього інтересу значною 

мірою залежало від здатності третього стану 

репрезентувати свій інтерес як спільний інте-

рес усіх членів суспільства, представити його 

як єдино розумний і прийнятний. Для цього, у 

свою чергу, треба було обґрунтувати взає-

мозв’язок індивідуального та універсального. 

В основу такого обґрунтування, принаймні в 

рамках французького Просвітництва, було 

покладено уявлення про людину як природну 

істоту, природні вимоги якої повинні бути 

визнані цілком справедливими і законними за 

однієї, однак, умови, – вони мають бути спів-
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віднесені з такими ж справедливими і закон-

ними вимогами інших людей. У цьому ж 

зв’язку людину починають трактувати в такій 

же мірі індивідуальною, як і суспільно-

договірною істотою, а про приватний інтерес 

говорити не інакше як у взаємозв’язку з таки-

ми понятійними конструкціями, як “правильно 

усвідомлений приватний інтерес”, “розумний 

інтерес”, “суспільний інтерес”, “гармонія інте-

ресів” тощо. 

Просвітники при цьому добре усвідомлю-

ють настільки часто за цими конструкціями 

приховуються чиїсь суто партикулярні інтере-

си, які через ті чи інші обставини набувають 

статусу суспільних. Тому привід “суспільного 

блага”, – застерігає Руссо, – це завжди найне-

безпечніший бич народу” [10, с.127]. Разом з 

тим вони добре розуміють, що без узгодження 

суспільних і особистих інтересів ні здобуття 

свободи, ні ліквідація соціального зла немож-

ливі. Суспільне благо залежить, стверджує 

Гельвецій, від того, об’єднує людей спільний 

інтерес чи роз’єднує [5, с.263]. Таке узгоджен-

ня, гармонізація суспільних і особистих інте-

ресів вимагають від індивіда визнання свободи 

і прав інших людей, відповідальності не тільки 

за своє персональне, але і суспільне благопо-

луччя, самообмеження власної сваволі. Зрозу-

міло, що основний, з точки зору просвітників, 

шлях до цього – освіта і виховання. Завдання 

останніх у даному контексті полягає, по-

перше, у тому, щоб викорінити “неуцтво зако-

нодавців, які завжди приватний інтерес проти-

ставляють спільному” [5, с.203]. І, по-друге, у 

тому, щоб окультурити, зробити розумними і 

тому цілком законними закладені в людині 

l’amour de soi (любов до себе), прагнення до 

самозбереження і свободи; щоб навчити інди-

віда йти за їх вимогами не на шкоду іншим і 

суспільству в цілому; щоб показати, що “істо-

ти можуть любити себе, можуть шукати мир-

ського щастя, залишаючись при цьому добро-

чесними” [6, с.76], що справжнє щастя людини 

неможливе без щастя інших; врешті решт у 

тому, щоб міцно пов’язати самоповагу з пова-

гою і любов’ю до інших, до людства в цілому.  

Настанова на узгодження особистого інте-

ресу з вимогами суспільного блага не означала 

відмови просвітників від захисту приватних 

інтересів індивіда та його суверенітету у вирі-

шенні своєї власної долі. Так вихідними по-

няттями для Гельвеція були індивід і його осо-

бистий інтерес. Останній, однак, пов’язувався 

уже не стільки з самозбереженням як у Гоббса 

чи невід’ємними правами індивіда як у Локка, 

а передусім із його особистою користю. Тобто, 

в обґрунтуванні ідеї особистого самовизна-

чення просвітники стають на позиції утиліта-

ризму. У цьому ж напрямку рухається думка 

А.Сміта, який заявляє, що “економічна люди-

на”, хоча і піклується тільки про власні інтере-

си, – “невидимою рукою ринку” спрямовуєть-

ся до цілі, яка, можливо, зовсім не входить до 

її намірів, – сприяє суспільному благу. Причо-

му часто значно ефективніше, ніж тоді, коли 

свідомо прагне чи навіть примушується до 

цього.  

Таким чином, у філософії Просвітництва 

все більш укорінюється переконання, за яким 

індивід, що переслідує власні інтереси, працює 

на суспільство і без знання про суспільний 

добробут. Тому егоїзм власника, його праг-

нення жити згідно з власним вибором є осно-

вою загального процвітання. Англійські фізіо-

крати піднесуть це положення до висоти віч-

ного і незмінного принципу, пише Петітат, з 

якого цілком логічно виникне висновок: “Не 

втручання, а забезпечення вільного вияву ін-

дивідуальної ініціативи – ось звідкіля випли-

ває будь-яке процвітання, будь-яка справедли-

вість” [15, р.111]. 

Щоправда, не всі просвітники такі радика-

льні і послідовні в обґрунтуванні цього прин-

ципу. Показовою в цьому відношенні є позиція 

Ж.-Ж.Руссо. Право кожного на самовизначен-

ня він виводить із неповторності індивіда, яку 

мислитель пережив на власному прикладі і 

описав у своїй “Сповіді”. “Я єдиний... Я ство-

рений інакше, ніж будь-хто із бачених мною; 

насмілююся думати, що я не схожий ні на кого 

на світі. Якщо я не кращий за інших, то при-

наймні не такий, як вони” [9, с.9-10]. Саме на 

цій неповторності ґрунтується право людини 

дивитися на світ своїми очима і діяти на свій 

власний розсуд. Звідсіля ж завдання “суспіль-

ного договору” полягає не тільки у тому, щоб 

інтегрувати індивіда в соціальне ціле і зорієн-

тувати його відповідно до вимог “загальної 

волі”. Основне, підкреслює Руссо, завдання 

цього договору полягає в тому, щоб “знайти 

таку форму асоціації, яка захищає та огоро-

джує усією загальною силою особистість і 
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майно кожного з членів асоціації і завдяки якій 

кожний, з’єднуючись з усіма, підкоряється, 

однак, тільки самому собі і залишається насті-

льки ж вільним, як і колись” [9, с.160]. 

Слід втім зазначити, що в поглядах Руссо 

виразно простежуються тоталітарні інтенції, 

пов’язані, з одного боку, з усвідомленням за-

грози особистої сваволі, адже свобода, за ві-

домими словами Руссо, – це їжа добротна для 

людей сильних і звиклих до неї, але дуже важ-

ка для людей слабких і не привчених до неї. А 

з іншого, – з преклонінням Руссо, як і більшо-

сті французьких просвітників, перед фантомом 

“загальної волі”, якій має підкоритися індивід. 

Цілком очевидно, що відсутність дієвих меха-

нізмів інституалізації загальної волі створює 

сприятливі умови для ігнорування інтересів 

індивіда і меншості, врешті-решт, для дес-

потизму. І саме тому раціоналістичний індиві-

дуалізм Руссо, за слушним зауваженням 

Ф.Гаєка, “незмінно виявляє тенденцію до роз-

витку в свою протилежність, а саме: в соціа-

лізм чи колективізм” [3, с.390].  

Зерна демократичного індивідуалізму, які 

все ж мали місце у творчості Руссо, знайшли 

сприятливий ґрунт у поглядах визначного 

представника німецького Просвітництва 

І.Канта. Навіть Гегель згодом визнає, що в фі-

лософії Канта особливо приваблює та її ідея, 

що “людина знаходить у самій собі безумовно 

міцний, стійкий центр” [4, с.444]. Ця ідея до-

сить чітко висловлена у кантівському аналізі не 

тільки практичного, але й теоретичного розуму. 

Розглядаючи пізнання як діяльність, що відбу-

вається за своїми власними законами, а 

суб’єкта, що пізнає, головним чинником, що не 

тільки визначає спосіб пізнання, але й констру-

ює його предмет, Кант, безумовно, підсилює 

ідею інтелектуальної автономії особистості. 

Однак особливо важливим у плані обґрун-

тування ідеї особистого самовизначення є, 

безумовно, положення Канта про автономну, 

буквально – самозаконну волю. Як відомо, за 

Кантом, воля людини, як істоти розумної, – 

сама для себе закон. І саме тому автономна 

воля є основою достоїнства людини. З огляду 

на це будь-яка опіка, будь-який патерналізм в 

урядуванні, за якими піддані, як неповнолітні, 

не в змозі відрізнити, що для них корисно чи 

шкідливо, розглядаються як найбільший дес-

потизм [7, ч.ІІ, с.270].  

При цьому вільне самовизначення особис-

тості, за Кантом, означає не сваволю її емпіри-

чних схильностей, а вираження розумного, 

всезагального, за кантівською термінологією, 

трансцендентального, морального начала, од-

нією з вимог якого є сумісність власної свобо-

ди дії індивіда з свободою дії кожного іншого. 

Незважаючи на свою всезагальність, це начало 

створює надзвичайно сприятливі умови для 

вільного самовизначення особистості. Адже 

бути особистістю, за Кантом, значить бути 

вільним і керуватися у своїх учинках ідеєю 

свободи. Єдина, дійсно категорична вимога, 

що випливає із знаменитого кантівського ім-

ператива, зводиться взагалі до того, щоб кож-

ний індивід бачив як в іншому, так і у власній 

персоні насамперед ціль саму по собі, а не 

засіб здійснення будь-чиїх партикулярних ці-

лей. Інакше кажучи, індивід повинен визнава-

ти свободу і самоцінність кожної особи і саме 

через призму цього визнання оцінювати свої 

власні рішення і вчинки. Критерієм оцінки, 

таким чином, стає можливість перетворення 

принципів власної поведінки в принципи зага-

льного законодавства. “Канон моральної оцін-

ки наших учинків полягає взагалі в тому, – 

пише Кант, – щоб людина могла хотіти, аби 

максима її вчинку стала загальним законом” 

[7, Ч.І, с.264]. 

Нерідко вимоги, що випливають із кантів-

ського імперативу, як і сам імператив, харак-

теризуються то як винятково формальні і тому 

непридатні, щоб бути реальним керівним 

принципом у конкретних життєвих ситуаціях, 

то як якісь ланцюги, що сковують особисту 

волю й ініціативу ригоризмом своїх вимог. 

Але саме у цій формальності і полягає справ-

жній гуманізм і привабливість кантівської по-

зиції. Виділивши лише найзагальніший “мета-

принцип” моральної поведінки, Кант, по-

перше, зовсім не розраховує на його безумов-

ну і однозначну регулятивну роль. Для нього 

це лише “прообраз”, важко досяжний ідеал 

людської поведінки. А по-друге, і це очевидно, 

Кант принципово проти будь-яких деталізова-

них “рецептів” людського вчинку. Закон, пише 

Кант, “указує тільки максиму вчинків, а не 

самі вчинки... він залишає сваволі деякий про-

стір для дотримання закону, тобто не може 

точно визначити, як і наскільки (індивід. – 

авт.) повинен за допомогою вчинку досягти 

130



ISSN 2227-7242 (Print), ISSN 2304-9685 (Online) 

Антропологічні виміри філософських досліджень, 2017, Вип. 11. 

ІСТОРІЯ ФІЛОСОФІЇ 

doi 10.15802/ampr.v0i11.105496 © В. В. Хміль, О. М. Корх, 2017 

мети” [7, Ч.ІІ, с.324]. Інакше, за логікою Канта, 

і бути не може. Адже кожна окрема особис-

тість – це незбагненно своєрідне поєднання 

емпіричного і трансцендентального, що розди-

рає її між вимогами обов’язку і позивами схи-

льностей, між прагненням до чеснот і бажан-

ням особистого щастя. І будь-які спроби знай-

ти деяке безумовно загальне й однозначне 

рішення цих персональних антиномій, навіть у 

чомусь схожих життєвих ситуаціях, принци-

пово неспроможні. Яким би шляхом – раціо-

нальним (теоретичним) чи ірраціональним 

(релігійним) – вони не здійснювалися. Іншими 

словами, індивід навіть при всьому бажанні не 

може уникнути особисто прийнятих рішень і 

вибору. Все, врешті-решт, повинна вирішувати 

розумна воля особи, що персонально самовиз-

начається, маючи при цьому міцний і надійний 

дороговказний принцип. 

Важливі передумови вільного самовизна-

чення були закладені й у відмові від традиції 

виведення моралі з релігійних заповідей. Інди-

від у своєму виборі мусить покладатися не на 

релігійну віру, а на присутній у ньому самому 

моральний закон. Віра ж, як традиційна умова 

індивідуального вибору, робить цей вибір не 

тільки несамостійним, але й порушує належну 

чистоту морального мотиву, що лежить у його 

основі, оскільки обіцяє індивіду нагороду – 

особистий порятунок. Отже, індивід зо-

бов’язаний приймати рішення самостійно, на 

свій страх і ризик. 

Показове у цьому зв’язку і кантівське трак-

тування “богоугодних” людських якостей. 

Богу, за Кантом, навряд чи імпонують духовна 

слабкість, приниженість і малодушність інди-

віда, його фанатичне презирство до самого 

себе як людини взагалі. Радше навпаки, Канту 

до вподоби самостійні, сильні, незалежні осо-

бистості, які добре усвідомлюють велику цін-

ність власної гідності. Отже, саме особиста 

автономія є основою особистої моральності, 

відповідальності, осудності, і саме тому – ме-

тою суспільного життя. І той, хто не розуміє 

цього, не заслуговує на повагу.  

Слід при цьому зазначити, що Кант факти-

чно започатковує розрив з утилітаристським 

обґрунтуванням індивідуалізму, який буде 

продовжено Дж. Роулзом. За Кантом, усе, що 

спрямовано проти особистих прав є пагубним, 

незалежно від того, веде воно до загальної 

користі чи ні. Інакше кажучи, якщо утилітари-

сти можуть обговорювати питання про те, чи 

потрібно в ім’я добробуту більшості жертвува-

ти інтересами меншості, то для Канта пору-

шення особистих прав індивіда завжди є зло. 

Кантівське положення про самозаконну во-

лю важко перецінити. Воно стало одним із 

ключових положень ліберального гуманізму, 

який, за словами І. Берліна, став “формою 

світського протестантського індивідуалізму, де 

місце Бога посіла концепція раціонального 

життя, а місце індивідуальної душі, що прагне 

об’єднатися з Ним, – концепція індивіда, наді-

леного розумом, що прагне керуватися розу-

мом і тільки розумом, і не залежати від чогось, 

що може збити його з пуття або обманути йо-

го, звертаючись до його ірраціональної натури. 

Автономія, а не гетерономія: діяти, а не визна-

вати впливу дій” [1, с.75].  

Отже, філософія Просвітництва безпосере-

дньо започатковує та стимулює ідею самовиз-

начення особистості як чинник модернізації 

європейської культури, зокрема послідовне 

поширення серед широких верств ідеї полі-

тичної, економічної і духовної незалежності 

особистості, визнання її прав на власну ініціа-

тиву і суверенність, її індивідуальної своєрід-

ності як суспільної цінності. Слід при цьому 

наголосити, що значення просвітництва поля-

гає не просто у визнанні автономної особис-

тості, а у включенні її індивідуальних прав до 

діючого законодавства [12]. Надзвичайна важ-

ливість означених ідей знаходять своє безпо-

середнє вираження вже не тільки в філософсь-

ких трактатах, але й у таких фундаментальних 

документах чинного права, як американська 

“Декларація незалежності” та французька “Де-

кларація прав людини та громадянина”, які, за 

словами А. Акуна, проголосили нову владу – 

владу індивідуалізму [12, р.41].  

Водночас слід зазначити, що саме в філо-

софії Просвітництва був зроблений дуже важ-

ливий (в плані подальшого становлення сучас-

ного індивідуалізму), крок щодо раціоналізації 

природи людини – розмежування свободи і 

сваволі, усвідомлення того, що необхідною 

умовою дійсно вільного самовизначення особи 

є вміння керувати власними пристрастями і 

будувати своє життя на раціональних засадах, 

здатність відмовлятися від проявів надмірного 

егоїзму, погоджувати власні інтереси з інтере-
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сами інших, суспільства взагалі. Всі ці ідеї 

знайшли своє вираження у філософсько-

правовій системі лібералізму, як синтез конце-

пцій індивідуалізму і всезагальної раціональ-

ності, і стала світоглядною основою подальшої 

модернізації західної цивілізації. Більш того, і 

сучасне – постмодерне суспільство, попри 

більш зважене ставлення до деяких ідей про-

світництва, та ліберально-консервативний 

консенсус як свою духовну основу, зберігає по 

суті індивідуалістичний характер, оскільки 

цінність будь-яких соціальних інституцій та 

проектів визначає через те, як вони захищають 

окрему людину, перш за все її право на неза-

лежне самовизначення та особисту неповтор-

ність; як вони забезпечують мир і порядок, 

гарантують політичну стабільність і право на 

власність, тобто все те, що утворює основу 

цивілізованого існування і робить можливими 

раціонально передбачені дії, як “створення 

повноцінного життя людей та можливостей 

для самореалізації людини” [11, с.12]. Говоря-

чи про історичну роль індивідуалізму, варто, 

на мій погляд, добре поміркувати над порів-

нянням останнього з «…ліками, які були вкрай 

необхідні Європі, щоб випалити заплутану 

масу привілеїв, несправедливих соціальних 

ієрархій і економічного безглуздя, успадкова-

ного від феодалізму» [13, р.1]. Вірогідно, саме 

таких ліків потребує наше суспільство, що 

несе на собі масу аналогічних вад, успадкова-

них від минулого та укорінених у сучасному. 

Наукова новизна 

Історико-філософський аналіз показує, що 

саме філософія Просвітництва створює духов-

ні засади модернізації європейської культури, 

зокрема, шляхом раціоналізації та поширення 

ідеї політичної, економічної і духовної неза-

лежності особистості, визнання її прав на вла-

сну ініціативу і суверенність, її індивідуальної 

своєрідності як суспільного блага. При цьому, 

ідея особистості, що самовизначається в про-

світницькій філософії корелює вже не просто з 

визнанням природних прав людини, а з пошу-

ками шляхів її включення до системи чинного 

права, умов гармонізації приватних і суспіль-

них інтересів. 

Висновки 

У філософії Просвітництва був зроблений 

дуже важливий, у плані подальшого станов-

лення ідеї особистого самовизначення, крок 

щодо її раціоналізації природи людини – роз-

межування свободи і сваволі, усвідомлення 

того, що необхідною умовою дійсно вільного 

самовизначення особи є вміння керувати влас-

ними пристрастями і будувати своє життя на 

раціональних засадах, здатність відмовлятися 

від проявів надмірного егоїзму, погоджувати 

власні інтереси з інтересами інших, суспільст-

ва взагалі. Всі означені ідеї знайшли своє ви-

раження у філософсько-правовій системі лібе-

ралізму, котра, виникнувши внаслідок синтезу 

концепцій індивідуалізму і раціональності, і 

стала світоглядною основою модернізації за-

хідної цивілізації. 
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ИДЕЯ ЛИЧНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ В ФИЛОСОФИИ 

ПРОСВЕЩЕНИЯ 

Цель работы – определить основные направления и способы философской легитимации идеи личного са-

моопределения, как фундаментальной и сквозной ценностной интенции западной культуры, в контексте ее 

просветительской парадигмы. Методология. Основополагающими для данного исследования стали историче-

ский и логический методы, использование которых позволило теоретически реконструировать культурно-

исторический контекст и философско-теоретические способы осмысления и легитимизации идеи личного са-

моопределения как феномена западной культуры эпохи Просвещения. Автор при этом опирался на собствен-

ную теоретическую модель вроде "идеального типа" М. Вебера, созданную на основании методов обобщения, 

абстрагирования и идеализации, что позволило представить феномен индивидуализма в максимально обобщен-

ном виде как систему ценностных ориентаций личности, сущностное ядро которой составляет стремление ин-

дивида к независимому самоопределению и неповторимости. Научная новизна. В ходе историко-

философского анализа показано, как философия Просвещения создавала духовные основы модернизации евро-

пейской культуры, в частности, путем рационализации и распространения идеи политической, экономической и 

духовной независимости личности, признания ее прав на собственную инициативу и суверенность, ее индиви-

дуального своеобразия как общественного блага. При этом идея самоопределяющейся личности в философии 

просвещения коррелирует уже не просто с признанием естественных прав человека, а с поисками путей ее 

включения в систему действующего права, условий гармонизации частных и общественных интересов. Выво-

ды. В философии Просвещения был сделан очень важный, в плане дальнейшего становления идеи личного 

самоопределения, шаг по ее рационализации – разграничение свободы и произвола, осознание того, что необ-

ходимым условием действительно свободного самоопределения личности является умение управлять собствен-

ными страстями и строить свою жизнь на рациональных началах, способность отказаться от проявлений чрез-

мерного эгоизма, согласовывать свои интересы с интересами других, общества в целом. Все эти идеи нашли 

свое выражение в философско-правовой системе либерализма, которая, возникнув в результате синтеза кон-

цепций индивидуализма и рациональности, и стала мировоззренческой основой модернизации западной циви-

лизации. 

Ключевые слова: философия Просвещения; идея личного самоопределения; индивидуализм; философская 

легитимация 
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THE CONCEPT OF SELF-DETERMINATION IN THE PHILOSOPHY 

OF THE ENLIGHTENMENT 

Purpose. The purpose of the article is to define main directions and ways to legitimize philosophical ideas of self-

determination as a fundamental global and valuable intention of Western culture in the context of its enlightenment paradigm. 
Methodology. The research is based on historical and logical methods, which allowed to theoretically reconstruct the cultural 

and historical context, as well as philosophical and theoretical principles of understanding and recognition of self-

determination as a phenomenon of Western culture of the Enlightenment age. The authors have used their own theoretical 
model similar to the one of “ideal type” by M.Weber based on the methods of generalization, abstraction and idealization, 

which allowed to present the phenomenon of individualism in the most general form as a system of value orientations of an 
individual, whose nature is seeking self-determination and originality. Originality. The historical and philosophical analysis 

has shown how the philosophy of the Enlightenment age created moral principles of European culture advancement, especial-

ly through rationalization and the idea of political, economic and moral independence of a personality, recognition of rights 
for own initiative and sovereignty, individual identity as a public good. Thus, the idea of self-determination in this philosophy 

is related not only to the recognition of human rights, but also to the search of possible ways for a person to embrace current 

legislative system, harmony conditions and public interests. Conclusions. The philosophy of the Enlightenment has made a 
significant step toward further development of self-determination concept and its rationalization – separation of freedom and 

tyranny, new perception of necessary conditions for free self-determination of an individual as the ability to manage own 
passions and build own life on some rational principles, to refuse from excessive egoism, combining personal interests with 

the interests of others and public in generally these ideas were performed in the system of philosophical and legal liberalism, 

which emerged as a result of the synthesis of individualism and rationality concepts, and became an ideological basis for the 
modernization of Western civilization. 

Keywords: philosophy of the Enlightenment; self-determination; individualism; philosophical legitimacy 
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EASTERN MYSTICISM AND TIMOTHY LEARY: HUMAN BEYOND 

THE CONVENTIONAL REALITY 

Introduction. The complex multifaceted essence of human as a biological, psychological, social being has at-

tracted the attention of researchers and has caused hot debates during centuries. Still now, human being, her/his na-

ture requires a broader understanding in the context of the synthesis of long-standing philosophical, psychological, 

religious traditions and contemporary sciences. Purpose. This paper aims to explore the phenomenon of human be-

ing through the lens of the Eastern philosophy and T. Leary’s transpersonal perspective. Methodology. Exploratory 

research design was used for conducting this study. The author has used philosophical hermeneutics, secondary data 

collected from reports, journals, and periodicals along with own transpersonal experience. Theoretical basis and 

results. The essence of Eastern worldview is an awareness of unity and coherence of all things and phenomena. All 

things are the interdependent and interrelated parts of the One Whole: they are the different manifestations of the 

same unconditional reality. This is Tao for Taoists, Dharmakaya for Buddhists, Brahman for Hindus. These non-

dualistic traditions emphasize: we have to transcend our dual thinking in order to perceive true nature of our inner 

self and to achieve the state of the absolute unity with everything that exists. “Subject – object” duality is illusory. 

Being disintegrated from the Oneness, a human is dissociated into different parts. The goal of a new interpretation of 

a human is to reintegrate these poles and transcend them. Merely theoretical approach to the problem of reintegra-

tion is insufficient. Reintegration requires a vivid experience of the “liberation” – the experience of enlightenment. 

This is a transpersonal experience that overcomes our common perception and goes beyond the usual “body-mind” 

frame. This experience was breathtakingly described by T. Leary. Experimenting with psilocybin and LSD, T. Leary 

was astonished that creativity was organically based; that human body contained billions of universes; and that hu-

man himself was the movement of various forms of energy. T. Leary proposed his own theory of evolution.  

Originality. The expansion of human horizons leads us to the new understanding/interpretation of a human being. 

Bringing the Eastern spiritual traditions, which perceive all objects and phenomena as various interrelated aspects of 

a single supreme reality, transpersonal psychology and modern sciences together, contemporary philosophers are 

able to design and develop a new approach to a human that will bridge the gap between different interpretations of a 

human being. T. Leary’s ideas resonate with both quantum physics and the Eastern philosophy. In the 21st century, 

T. Leary’s ideas are relevant again. Conclusion. The Eastern spiritual teachings and transpersonal experience put 

the human problem in a completely different context. It induces us to switch from identifying human beings with the 

body, mind, ego to embracing them as whole organisms interwoven into the fabric of universal entity. This holistic 

approach, according to which a human is an undivided, alive and organic, ideal and material being, may be seen as a 

launching pad for a new transdisciplinary paradigm. 

Keywords: human; human nature; Timothy Leary; Eastern philosophy; Taoism; Zen; LSD 

 
Introduction 

The complex multifaceted essence of human 

as a biological, psychological, social being has 

attracted the attention of researchers and has 

caused hot debates during centuries. Still now, 

human being, her/his nature requires a broader 

understanding in the context of the synthesis of 

long-standing philosophical, psychological, reli-

gious traditions and contemporary sciences. 

Basic issues raised towards the establishment of 

a new paradigm could be addressed, in particu-

lar, within a philosophical perspective. Explor-

ing a human being through the lens of philoso-

phy, we could make invaluable contribution to 

the development of all other sciences. Going 

deeper into philosophical understanding of a 

human being within the Eastern spiritual tradi-

tions and perspectives along with transpersonal 

psychology, we learn to interpret humans from 

diverse perspective. 

Purpose 

This paper aims to explore the phenomenon 

of human being through the lens of the Eastern 
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philosophy and T. Leary’s transpersonal per-

spective.  

Methodology 

During the study of a human within ancient 

mysticism and transpersonal psychology, I faced 

considerable difficulties. The usual scheme “A is 

B” did not work: it was not possible to give a 

clear definition of the nature and essence of a 

human. I realized that I was trapped within the 

habitual framework of imprinting and condition-

ing. The investigated field required a combina-

tion of different research methods. Exploratory 

research design was used for conducting this 

study. I have used philosophical hermeneutics, 

secondary data collected from reports, journals, 

and periodicals along with own transpersonal 

experience.  

Theoretical basis and results 

Over centuries, the attempt to explain the na-

ture and essence of a human was undertaken by 

philosophers, psychologists, religious teachers, 

biologists, anthropologists, physiologists, histo-

rians, etc. In terms of Pre-Socratic philosophy, a 

human as a separate entity occupied a rather 

modest place being integrated into the whole 

complex of the universe. Bringing the problem 

of a human to the fore eventually resulted in dif-

ferent, sometimes contradictory interpretations 

of this multifaceted phenomenon. A human has 

been granted “special powers” that made the 

problem even more complicated. The whole sys-

tem was broken up into fragments. If initially a 

human had been seen as a fractal of the universe, 

subsequently she/he became a part, albeit signif-

icant, of mechanically assembled and poorly 

fitting picture of the universe.  

The need for a new approach to a human is 

fully realized, but this approach is not imple-

mented. This is largely due to the specific object 

of the study – the object that is the subject at the 

same time. The mere recognition of biological, 

psychological, and social/cultural dimensions of 

a human nature that interact in linear or hierar-

chical way is insufficient. A new philosophical 

paradigm should reflect a specific holistic nature 

of humans, their involvement to the natural and 

social worlds and their aspiration to move be-

yond their own limits.  

Interpretations of human nature and essence 

in the history of philosophy represent a magnifi-

cent panorama of different, seemingly opposite, 

but in its core complementary concepts: from a 

human as the mere body that can be compared to 

the machine to a human as the embodiment of 

the divine essence. A human is the unique crea-

tion [11; 15]. Science is unable to give a full 

explanation for this phenomenon: there is no 

scientific evidence of what is to be a human. 

Besides, since humans are the researchers and 

phenomenon under study, the question becomes 

even more complicated. In order to solve the 

problem, it is necessary to rise above it. One of 

the ways is to appeal to the Eastern mystical 

teachings. Non-technical, non-mathematical ap-

proach to the universe, professed by the Eastern 

sages, can be applied to the understanding of a 

human.  

The essence of the Eastern worldview is an 

awareness of unity and coherence of all things 

and phenomena: The Oneness, the True Unity 

reveals itself in everything. All things are the in-

terdependent and interrelated parts of the One 

Whole: they are the different manifestations of 

the same unconditional reality. This is Tao for 

Taoists, Dharmakaya for Buddhists, Brahman for 

Hindus. These non-dualistic traditions emphasize 

that we have to transcend our dual thinking in 

order to perceive true nature of our inner self and 

to achieve the state of the absolute unity with all 

that exists. For example, Buddhist schools teach 

that the individual “I” does not exist. “Subject – 

object” duality is illusory. Mental images of 

things and emptiness are inseparable. 

“Listen Sariputra, this Body itself is Empti-

ness and Emptiness itself is this Body. This 

Body is not other than Emptiness and Emptiness 

is not other than this Body. The same is true of 

Feelings, Perceptions, Mental Formations, and 

Consciousness. 

Listen Sariputra, all phenomena bear the 

mark of Emptiness; their true nature is the nature 

of no Birth no Death, no Being no Non-being, 

no Defilement no Purity, no Increasing no De-

creasing. 

That is why in Emptiness, Body, Feelings, 

Perceptions, Mental Formations and Conscious-

ness are not separate self entities” [14]. 

The spirit of the Eastern philosophy is con-

centrated in Zen. Zen is not based on logical 

analysis; it is rather the antipode of logic and its 
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dualistic way of thinking. Zen seeks to under-

stand the world in its non-duality and go beyond 

thought, verbal expression, and intellectualiza-

tion. We come into this world for the clear and 

complete understanding by means of our own 

experience; otherwise the essence of life can not 

be realized. Zen attempts to understand the 

meaning of life and awake our true nature.  

“Lin-chi told the crowd that everyone must 

show their inner nature. Someone asked: 

- But how to do it if I do not know who I am? 

Lin Chi stopped talking. Everyone became 

attentive. What will be the answer? But Lin Chi 

did not answer. He stood up and made his way 

to the man who asked the question. Everybody 

watched. What is he going to do? After all, he 

could reply sitting in the chair! His actions were 

not necessary. 

Lin-chi came closer, looked at this man, put 

the hand on his shoulder and said: 

- Close your eyes and recall the person who 

asked this question. 

The man closed his eyes and dug deep inside 

himself to find the person who asked the ques-

tion. 

People waited watching him. His face was 

calm, peaceful, and quiet. Then Lin-chi had to 

shake him: 

- Now, go out and tell everyone who you are. 

The man began laughing. Then he said: 

- What a wonderful way to answer questions. 

Lin Chi repeated his question: 

- So, who are you? 

The man replied: 

- I know but I can not answer” [1, p.43-44]. 

In Taoist tradition the concept of Yin and 

Yang, which is often misinterpreted as a symbol 

of duality, in fact expresses the idea that all ap-

parent opposites are complementary parts of the 

One Whole. Yin and Yang are the Supreme Ul-

timate. The Supreme Ultimate is generated by 

the Infinite. Taoist thinkers believed that the 

endless process of interaction and transformation 

of these two principles created three worlds: 

Heaven, Earth, and Human. Like all that exists, 

human beings depend on Tao. When they are in 

harmony with the universal cosmic law, their 

lives are long and happy. It becomes possible if 

they follow the principle of Wu Wei. Wu Wei is 

the special kind of “joining the flow of exist-

ence”, merging of the individual “I” and Qi, uni-

ty of subject and object.  

“Empty yourself of everything. 

Let the mind become still. 

The ten thousand things rise and fall while 

the Self watches their return. 

They grow and flourish and then return to the 

source. 

Returning to the source is stillness, which is 

the way of nature. 

The way of nature is unchanging. 

Knowing constancy is insight. 

Not knowing constancy leads to disaster. 

Knowing constancy, the mind is open. 

With an open mind, you will be openhearted. 

Being openhearted, you will act royally. 

Being royal, you will attain the divine. 

Being divine, you will be at one with the 

Tao. 

Being at one with the Tao is eternal. 

And though the body dies, the Tao will never 

pass away” [12, Chapter 16]. 

There is neither active “I” nor object that re-

quires efforts. The boundary between subject and 

object disappears. There is just a spontaneous act 

according to Tao. Taoists aim to return to their 

eternal root. They are “dissolved” in the flow of 

Tao. The one who understood the essence of 

transformation has become enlightened [9]. 

Being disintegrated from the Oneness, a hu-

man is dissociated into different parts that are 

manifested in body-mind dichotomy; disunity of 

flesh, soul, and spirit; contradiction of biologi-

cal, psychological, social; multiply selves. This 

disintegration disables the interconnection of all 

elements of the human phenomenon and leads to 

deep-seated contradictions. 

The goal of a new interpretation of a human 

is to reintegrate these poles and transcend them. 

This process is similar to the reintegration pro-

cess in the Yoga philosophy symbolized by the 

mandala. A mandala is a circle of symbolic 

forms: the central symbol is the Absolute and 

the other symbols, which are located in the key 

compass directions, symbolize manifested as-

pects of the Absolute [6]. This symbolic form 

reintegrates the perception of the world and 

unites a person with the total cosmic reality. 

Contemporary world demonstrates the urgent 

need for a unitive philosophy: “The mandala 

symbolism of the East is a graphic representa-

tion of such a unitive philosophy. Man’s psycho-

logical need for it and the answers from the col-

lective unconscious are grounded also in man’s 
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nature understood from the evolutionary point of 

view. Julian Huxley speaks for the scientific 

world of knowledge in pointing out that man’s 

body is made of the same matter as that of the 

total physical cosmos…” [6, p. 228]. At the 

mental level human being lives in the noosphere, 

“it was only a short time ago that man emerged 

into the psychosocial level of his evolution, the 

noosphere, and the general direction of evolu-

tionary history, as well as man’s psychology, 

shows the trend, if not the necessity, for empha-

sis upon the idea of unity, unity of man with 

man and of man with the cosmos” [6, p. 229]. 

Different poles of human nature lead to contra-

dicting interpretations of it. The analysis of the 

parts does not contribute enough to understand-

ing the whole. Their reintegration is centering, 

i.e. all that exists is one organic whole. The cen-

tering principle is a crucial factor in the integra-

tion process. 

Merely theoretical approach to the problem 

of reintegration is insufficient. Reintegration 

requires a vivid experience of the “liberation” – 

the experience of enlightenment. This is a 

transpersonal experience that overcomes our 

common perception and goes beyond the usual 

“body-mind” frame. This experience transcends 

our world limited by space, time, and causation, 

the world of distinctions and oppositions. This 

experience was breathtakingly described by a 

prominent American psychologist and research-

er of altered states of consciousness T. Leary in 

his famous “The Politics of Ecstasy”: “I became 

more and more conscious of vibrations – of the 

vibrations in my body, the harp strings giving 

forth their individual tones. Gradually I felt my-

self becoming one with the cosmic vibration. ... 

In this dimension there were no forms, no deities 

or personalities – just bliss”, “I could see the 

whole history and evolution along which man 

has come. I was moving into the future and saw 

the old cycle of peace and war, good times and 

bad times, starting to repeat, and I said, “The 

same old thing again. Oh, God! It has changed, 

though, it is different,” and I thought of the rise 

of man from animal to spiritual being. But I was 

still moving into the future, and I saw the whole 

planet destroyed and all history, evolution, and 

human efforts being wiped out in this one ulti-

mate destructive act of God” [13, p. 23-24]. 

Experimenting with psilocybin and LSD, T. 

Leary was astonished that creativity was organi-

cally based; that human body contained billions 

of universes; and that human himself was the 

movement of various forms of energy. Homo-

centric limits have been destroyed. Outside the 

“romantic fallacy” of human superiority, human 

“I” turns out to be a galaxy of atoms, the center 

and guardian temple of energy at the atomic lev-

el; the entire chain of life at the cellular level; 

the body at the somatic level; the receiving sta-

tion, the satellite at the sensory level, that is, “I 

am” God of Light, God of Life, the Resurrection 

of the Body, God of Common Sense [13].  

T. Leary introduces his own theory of evolu-

tion. Every living creature, including man, is 

seen as a mutant. Each individual is treated as a 

unique experiment of the evolutionary program. 

Every person has thousands of unique mutant 

characteristics. We have to recognize the evolu-

tionary perspective: to understand the mutation 

goal of humanity and the role every human plays 

in the evolutionary process. 

T. Leary suggests that the life cycle of homo 

sapiens consists of seven evolutionary stages. 

Each cycle of human life is characterized by 

dramatic changes in morphology, behavior, 

physiology, and neurology. There are surviv-

al/security, territorial/emotional, conceptual, 

social/sexual, neurosomatic, neuroelectric, neu-

rogenetic circuits. Eventually this model was 

transformed into famous Eight-Circuit Model of 

Consciousness expanded on by R.A. Wilson and 

A. Alli) [2; 4; 16]. Each circuit of the nervous 

system is programmed by DNA code to adapt to 

the physical conditions of our planet, taking into 

account the asymmetry of the human anatomy. 

Imprints of these circuits determine models of 

adult personality. The first four imprints are en-

gaged in mastering space, three others – in mas-

tering time. Four spatial imprints are governed 

by the laws of Newtonian physics, three time 

imprints – by Einstein’s theory. It is at the last 

three levels human feels and thinks as her/his 

body, nervous system, genetic code and be-

comes Life itself. 

Reaching the precellular level, we suddenly 

realize that matter is pulsating energy. Our bod-

ies and everything around us dissolve transform-

ing into silent subcellular energy world. We feel 

dance of life, dance of energy – we are all that 

exists, we humans are different manifestations of 

energy. Energy can neither be created nor de-
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stroyed. It can only be conserved and converted 

from one form to another. 

After decades of work with LSD-assisted 

psychotherapy, the other prominent explorer of 

transpersonal experience S. Grof [9] declared 

that the phenomenon of LSD was an extremely 

interesting material for a deeper understanding 

of the mind, human nature and the nature of so-

ciety. 

Conclusion 

The Eastern spiritual teachings and transper-

sonal experience put the human problem in a 

completely different context. It induces us to 

switch from identifying human beings with the 

body, mind, ego to embracing them as whole 

organisms interwoven into the fabric of univer-

sal entity. This holistic approach, according to 

which a human is an undivided, alive and organ-

ic, ideal and material being, may be seen as a 

launching pad for a new transdisciplinary para-

digm. 

Originality 

The expansion of human horizons leads us to 

the new understanding/interpretation of a human 

being. Bringing the Eastern spiritual traditions, 

which perceive all objects and phenomena as 

various interrelated aspects of a single supreme 

reality, transpersonal psychology and modern 

sciences together, contemporary philosophers 

are able to design and develop a new approach 

to a human that will bridge the gap between dif-

ferent interpretations of a human being. Though, 

as E. Torchinov [3] states, T. Leary introduces 

the computer materialistic vision of human con-

sciousness, it is rather a metaphor or a certain 

model that may contribute to a deeper under-

standing of the human phenomenon: there is a 

definite trend towards the spiritualization of en-

ergy. T. Leary’s ideas resonate with both quan-

tum physics and the Eastern philosophy. For 

example, the core of the Taoist worldview is 

neither matter nor consciousness, but life energy 

called Qi. Qi is the vital force that gives life to 

all forms of the universe. It is a vibrating com-

ponent of existence, continuous flow of life at 

the molecular, atomic, and sub-atomic levels. 

Being condensed Qi becomes matter and being 

rarefied Qi becomes spirit. Thus, there is no in-

surmountable boundary between matter and spir-

it: they are different modes of one unified Qi [8].  

In the 21st century, T. Leary’s ideas are rele-

vant because psychedelic medicine is currently 

experiencing a revival: “In the last ten years, 

various American universities and medical col-

leges (Harvard, Johns Hopkins, UCLA, NYU, 

and the University of Arizona) have been con-

ducting FDA approved studies on psilocybin and 

LSD. In the next five years, researchers plan to 

use psychedelic medicine to treat drug addiction, 

alcoholism, and end-of-life anxiety that stems 

from terminal illnesses. When medical authori-

ties and researchers debate the efficacy of psy-

chedelic substances and patient-centered forms 

of treatment, Timothy Leary’s name inevitably 

enters into the discussion” [15]. For contempo-

rary brain researchers an exploration of psyche-

delic drugs such as LSD, which alter the “nor-

mal” brain state, is a way to study the phenome-

non that is consciousness [6; 7]. “This is to neu-

roscience what the Higgs boson was to particle 

physics”, professor D. Nutt emphasizes. 
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СХІДНИЙ МІСТИЦИЗМ І ТІМОТІ ЛІРІ: ЛЮДИНА ПОЗА  

ОБУМОВЛЕНОЮ РЕАЛЬНІСТЮ 

Мета. Стаття спрямована на дослідження феномену людини в контексті східної філософії та транспе-

рсональної концепції Т. Лірі. Методологія. Для проведення дослідження був використаний exploratory re-

search design (пошукове дослідження), надбання філософської герменевтики, аналіз вторинних даних, зібра-

них зі звітів, журналів і періодичних видань, а також власний трансперсональний досвід.  

Теоретичний базис і результати. Підґрунтям східного світогляду є усвідомлення єдності та узгодженості 

всіх речей і явищ. Всі речі є взаємозалежними і взаємопов’язаними частинами одного цілого: вони є різними 

проявами однієї й тієї ж необумовленої реальності. Відчужена від Єдиного, людина розпадається на різні 

частини. Мета нової інтерпретації людини полягає в реінтеграції різних полюсів та їх трансцендуванні. Ви-

ключно теоретичний підхід до проблеми реінтеграції є недостатнім. Реінтеграція вимагає яскравого досвіду 

«звільнення» – досвіду просвітлення. Це трансперсональний досвід, який долає наше традиційне сприйняття 

і виходить за межі звичної дихотомії «тіло-розум». Цей досвід захоплююче описаний Т. Лірі, який запропо-

нував свою власну теорію еволюції. Новизна. Розширення пізнавальних горизонтів призводить нас до ново-

го розуміння/інтерпретації людини. Об’єднуючи східні вчення, що сприймають всі об’єкти і явища як різні 

взаємопов’язані аспекти єдиної вищої реальності, з трансперсональною психологією і сучасними науками, 

філософи здатні спроектувати і розробити новий підхід до людини, який буде долати розрив між різними 

інтерпретаціями людини. Висновки. Східні духовні традиції та трансперсональної досвід переносять про-

140



ISSN 2227-7242 (Print), ISSN 2304-9685 (Online) 

Антропологічні виміри філософських досліджень, 2017, Вип. 11. 

 

ІСТОРІЯ ФІЛОСОФІЇ 

doi 10.15802/ampr.v0i11.105498 © T. V. Danylova, 2017 

блему людини до іншого контексту. Це спонукає нас перейти від ототожнення людини з її тілом, розумом, 

его до розуміння її як цілісного організму, вплетеного в тканину універсальної єдності. Такий комплексний 

підхід, згідно з яким людина є неподільним, живим, ідеальним і матеріальним буттям, може розглядатися як 

стартовий майданчик для нової трансдисциплінарної парадигми. 

Ключові слова: людина; природа людини; Тімоті Лірі; східна філософія; Даосизм; Дзен; ЛСД 
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ВОСТОЧНЫЙ МИСТИЦИЗМ И ТИМОТИ ЛИРИ: ЧЕЛОВЕК ЗА  

ПРЕДЕЛАМИ ОБУСЛОВЛЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ 

Цель. Статья посвящена изучению феномена человека в контексте восточной философии и трансперсо-

нальной концепции Т. Лири. Методология. Для проведения исследования были использованы exploratory 

research design (поисковое исследование), философская герменевтика, анализ вторичных данных, собранных из 

отчетов, журналов и периодических изданий, а также собственный трансперсональный опыт. Теоретический 

базис и результаты. Основой восточного мировоззрения является осознание единства и согласованности всех 

вещей и явлений: они представляют собой различные проявления одной и той же необусловленной реально-

сти. Двойственность «субъект – объект» оказывается иллюзией. Отчуждаясь от Единого, человек распадается 

на части. Цель новой интерпретации человека – поиск путей реинтеграции этих полюсов и их трансцендирова-

ние. Исключительно теоретический подход к проблеме реинтеграции недостаточен. Реинтеграция требует яр-

кого опыта «освобождения» – опыта просветления. Это трансперсональный опыт, который преодолевает наше 

традиционное восприятие и выходит за пределы привычной дихотомии «тело-разум». Этот опыт захватываю-

ще описан Т. Лири, предложившим свою собственную теорию эволюции. Новизна. Расширение познаватель-

ных горизонтов приводит нас к новому пониманию/интерпретации человека. Объединяя восточные учения, 

истолковывающие все объекты и явления как различные взаимосвязанные аспекты единой высшей реально-

сти, с трансперсональной психологией и современными науками, философы способны разработать новый под-

ход к феномену человека, преодолевающий разрыв между различными интерпретациями человека. Выводы. 

Восточные духовные традиции и трансперсональной опыт переносят проблему человека в иной контекст. Это 

побуждает нас перейти от отождествления человека с его телом, умом, эго к пониманию его как целостного 

организма, вплетенного в ткань универсального единства. Такой комплексный подход, согласно которому че-

ловек является неделимым, живым, идеальным и материальным бытием, может рассматриваться как стартовая 

площадка для новой трансдисциплинарной парадигмы. 

Ключевые слова: человек; природа человека; Тимоти Лири; восточная философия; Даосизм; Дзен; ЛСД 
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