
Creating fake accounts, injecting false or engaged information, coordinating, 
anti-government statements, conducting propaganda -  a list of these methods о I 
information warfare in virtual space can be continued. It should be noted thai 
various terrorist groups often resort to propaganda on the Internet, since mosl 
other media are simply shut down for them. Thus, the use of social media around 
the world makes them very attractive for modern wars, and information policy 
becomes «the starting point of deployment Information-psychological wars and 
information aggression» [4].

SOURCES

1. Kaldor M. In Defence of New War / Mary Kaldor // Stability: International 
Journal of Security and Development. -2013. -  Vol. 2, No 1. -  Art.4, P.1-16.

2. McCombs M. A Look at Agenda-setting: Past, Present and Future / Maxwell 
McCombs 11 Journalism Studies. -  2005. -  Vol. 6, No 4. -  P. 543-557.

3. Nissen T. E. The weaponization of social media and characteristics of 
contemporary conflicts / Thomas Elkjer Nissen. -  Copenhagen: The Royal Danish 
Defence College, 2015. -  148 p.

4. Pocheptsov G. Information as a Weapon: How and Why it can be Dangerous 
[Електроний ресурс] / George Pocheptsov: http://psyfactor.org/psyops/infowar49

5. Somerville K. Framing conflict -  the Cold War and after: Reflections from 
an old hack/ Keith Somerville // Media, War & Conflict. -  2017. -  Vol. 10, No 1. -  
April.-P.48-58.

Стасечька О. A.,
кандидат філософських наук, доцент, 

Національний юридичний університет 
імені Ярослава Мудрого;

Умапець О. В., 
кандидат мистецтвознавства, доцент, 

Національний юридичний університет 
імені Ярослава Мудрого

ДУХОВНЕ ОНОВЛЕННЯ ЯК УМОВА МОДЕРНІЗАЦІЇ 
СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА: 

КОЛІЗІЇ ТА ДИСОНАНСИ

Соціокультурні реалії сьогодення демонструють, що українська нація 
переживає один із важливих і найвідповідальніших періодів буття. Склад- 
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'in 1 1> цього етапу детермінована, з одного боку, кардінальністю економічно- 
' < соціального й політико-правового реформування, з другого -  ситуацією 
■ in-іологічної біфуркації. її чинниками слугують тенденції доцентрові, зо- 
11 юма така ціннісна домінанта сучасності як актуалізація національної само- 
ітснтифікації в її особистісному та суспільному модусах, та відцентрові, 
імдповідні культурній парадигмі пост-постмодернізму й породжені активним 
юііученням української спільноти до таких ментально-ціннісних засад і ба- 
»тих цінностей сучасної західної цивілізації, як «.. .пракгицизм, діловитість, 
латні сть і смак до конкурентної боротьби і ризику, діловитість, індивідуа
лізм, підвищене відчуття власної гідності, прагнення до особистості неза
лежності» [3, с. 233]. Потужність відцентрових тенденцій є й результатом 
т  рати чіткого розуміння смисложиттєвих орієнтації людей, загострення 
поціальних проблем (тероризм, злочинність, наркоманія тощо) та геополі- 
мі'їної ситуації, деструктивних політичних подій, тривалого нівелювання 
цінностей та духовного досвіду людства.

У філософському та культурологічному дискурсі духовність постає як 
и рархізовапий простір буття цінностей: абсолютних -  добро, істина, краса, 
справедливість, гідність, які мають загальнолюдський вимір і є «своєрідним 
життєвим нервом ціннісно-смислового Універсуму кожної цивілізації (в іс
торичній варіативності, що характеризує основні фази її життєвого шляху)» 
13, с. 11—12]; національних, які детермінують специфіку менталітету, існують 
н єдності із загальнолюдскими та відбивають історичний шлях народу, ста
новлення його культурної традиції, мови, національної ідеї та концентру
ються у сфері художнього опанування та відображення світу; громадянських, 
які відбивають усвідомлення своєї належності до держави, суспільства, 
батьківщини та віддзеркалюють прагнення до гармонійного розвитку на 
нриципах демократії; сімейних, які постають як ідеальні уявлення про со
ціальний мікропростір людини; вітальних тощо.

Зерниною духовності (у світському ракурсі осмислення) завжди є мо
раль. Її потужні ціннісноформуючі можливості покликані забезпечити «ду
ховне здоров’я» особистості і суспільства та стати доленосним механізмом 
у досягненні успішного реформування українського соціуму. Актуалізація 
моральної складової в цьому процесі детермінована низкою чинників, серед 
яких особливої значимості набувають: ідейна та ціннісна мозаїчність осо
бистості, неусталеність системи духовних орієнтирів і системи цінностей 
для більшості членів українського суспільства, непослідовність процесів 
становлення демократичного суспільства, некритичне ставлення до цінніс-
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них орієнтирів минулого, послаблення ролі родини в процесі виховання 
духовної особистості, моральний релятивізм, втрата оціночних еталонів 
світогляду, суспільна аномія та переміщення матеріальних цінностей на 
вершину ціннісної ієрархії. Деструкція аксіологічної піраміди, пріоритет
ність матеріального начала -  при безумовній його значущості для людини 
та соціуму -  містять у собі реальну небезпеку втрати духовних основ буття, 
креативності, повноцінної самореалізації, здатності обстоювати ідеали духо
вності, які є атрибутивними маркерами особистості та людства, призводять 
до життєвої дезорієнтації та девіантної поведінки, відсутності в суспільстві 
сталої системи моральних норм, цінностей, ідеалів, стандартів соціальної 
поведінки, сприйнятих і визнаних більшістю [5].

За цих умов для позитивного перспективного розвитку України особли
вого значення, поряд із нагальними завданнями економічного, політичного 
характеру, набуває проблема модернізації аксіосфери сучасного українсько
го соціуму -  адаптації соціальної системи до нових зразків соціальних змін 
з метою її осучаснена та набуття нових позитивних якостей при безперечній 
значимості збереження духовності. Протягом останніх десятиліть в Україні 
основним завданням державного управління було вирішення соціально- 
економічних проблем, питання, пов’язані із духовною сферою, декларовані 
як надважливі, утім перебували і до сьогодні перебувають на маргінесі 
уваги. Творення програми духовного оновлення українського суспільства 
«за залишковим принципом» й призводить до зниження ефективності реформ 
у всіх сферах суспільного життя.

Особлива роль у духовному оновлені українського суспільства па шляху 
його модернізації належить саме сис темі освіти, зокрема її гуманітарній 
складовій. Осягнена як процес, надметою якого є формування нової генера
ції не лише високоосвічених фахівців, а передусім особистостей, свідомих 
і соціально активних громадян держави, якім відведена місія вирішення 
духовних колізій сучасної епохи, визначення майбуття держави й утілення 
його в життя, вища освіта має виконувати роль творця духовної еліти сус
пільства. Отже, вища освіта незалежної України має грунтуватися на прин
ципі пріоритету духовних начал, що буде слугувати компенсаторним меха
нізмом щодо споживацького, утилітарного аксіологічного мейнстриму.

Значення світоглядної основи у процесі духовного оновлення українсько
го суспільства в межах освітянської справи набувають нині зокрема такі на
вчальні дисципліни соціально-гуманітарного циклу, які спрямовані на форму
вання інтегральних і загальних компетентностей майбутнього фахівця.
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Водночас реформування системи освіти, демократизація навчально-ви
ховного процесу демонструє неоднозначні результати. Імплементація сис
темою української вищої освіти настанов і принципів Болонського процесу 
є історично вмотивованим явищем, адекватним як європейському вектору 
аксіологічних орієнт ацій сучасної української спільноти,так і багатовіково
му досвіду комунікації національної та європейської культур. Однак наявною 
є й тенденція надання вторинного значення багатому й ефективному вітчиз
няному науково-освітньому, педагогічному досвіду, який єднав освітній 
і виховний модуси в нерозривну єдність і ґрунтувався на безумовному вра
хуванні особливостей культури народу, його ментальної специфіки тощо.

Слід зауважити, що одним із ключових питань у вирішенні колізій духо
вного життя України є подолання кризи ідентичності [4, с. 370-372]. Модер
нізація українського суспільства безпосередньо залежить від соціокультуриої 
ідентифікації його громадян. Збереження національної, етнічної, громадянської 
ідентичності, долання такого пережитку минулого, як регіональний розподіл 
народу і держави, уможливить формування консолідуючого фундаменту нації, 
забезпечить діяльніше втілення одвічно притаманної українській культурі 
принципу соборност і -  єднання соціуму на основі спільних цінност ей і цілей.

Формування такої спільност і має відбуватися не тільки у власне націо
нальному спрямуванні -  у напрямі досягнення суспільного консенсусу щодо 
духовних основ, які визнаються й сприймаються всіма членами суспільства, 
та забезпечують буття соціуму як стабільної сист еми, здатної до конструк
тивних змін і позбавленої колізійних атракторів. Особистісне спрямування 
в досягненні суспільної аксіологічної єдності має основою своєрідний па
радокс: з одного боку, наявною є нрагматизація українського соціуму, пере
вага егоїстичних інтересів, меркантильних цілей розвитку, нівелювання 
моральних начал як ядра духовності суспільства, що спричиняє втрату ними 
консолідуючого потенціалу, статусу значимого регулятора буття демокра
тичного суспільства та буття людини, з другого -  наявним є тяжіння осо
бистості до відновлення духовних начал, значущості моральних цінностей, 
«відновлення» межі між добром і злом [6].

Детермінований означеними колізіями та дисонансами духовного життя 
сучасної України, процес модернізації українського суспільства має відбу
ватися на основі суспільного й особистісного визнання фундаментальної 
значимості духовної сфери як його інтегральної основи, таких духовних 
цінностей як гуманність, свобода, моральна відповідальність, високий рівень 
громадянськості, патріотизм, професійна компетентність, творчість, право
вий порядок, справедливість, людська гідність, толерантність тощо як без
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умовних аксіологічних пріоритетів цього процесу та формування нової 
людини та нової спільноти як його надмети.
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дисонанси політико-правових реформ в Україні: причини і наслідки; менталь
ний аспект політичних та правових реформ в Україні; дисонанс партиціпації 
та криза українських партійних проектів; соціально-політичні проблеми бі
женців і переселенців на Грунті військових конфліктів у світі та в Україні; 
політичні технології в умовах «гібридної» війни; інформаційний простір 
України: проблеми функціонування та захисту; український правлячий клас: 
сучасний стан та перспективи тощо.

Збірник розрахований на науковців, викладачів і студентів вищих на
вчальних закладів України, державних службовців і усіх, хто цікавиться 
проблемами політичної науки.
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